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NIE 
W ostatnim numerze „Przełomu* 

p. Jerzy Szurig zamieścił bardzo cie- 

najbar- 

  

kawy artykuł, omawiający 

dziej zasadnicze punkty wyjścia na- 

szej polityki gospodarczej. Jedną z 

największych wad tej polityki są — 

ce się       według p. Szuriga — przejawia 

stale.tendencje do „upadłego trzyma- 

nia się ścieżek kapitalizmu. W szcze 

gólności błędna była — zdaniem 

p. Szuriga — polityka ministra Matu- 

szewskiego, który „stawiał na dycha- 

wicznego konia kapitalistycznego li- 

beralizmu“. 

P. Szurig uwaža, že najbardziej žy- 

wotne interesy Państwa wymagają, a- 

by wkroczyć na nowe drogi, drogi 

planowej gospodarki społecznej. Zda- 

niem p. Szuriga istnieje 

„konieczność opracowe ia przeż rząd zde 

    

  

   

  

id ekom 

rzymanie się 

    

   

trwania”, wyczekująca rozstrzygnięć z zew- 

nąirz, a więc polityka rezygi sprzeczna 

stwa. Między- 

decydu- 

  

   
žywolnym inieresem Pa 

kapitał finansowy, który 

jest z 

narodowy 

  

je o polityce światowej i którego widoki po- 
piera nawet rząd Mac Donalda, — stawia 

na Niemcy i ich e sję ekonomiczną; nie 

  

jest bynajmniej zainteresowany w rozwoj 

    

sił produkcyjnych Polski, z której uczynić 

chee hinierland ekonomiczny Rzeszy... 

iem do uzdro 

  

Trzeba dążyć przede     

  

wienia j gospodarki narodowej 

  

przez 

  

narzucanie jej pewnego planu i podporząd- 

kowanie cełom ogólnym. Środkiem ku temu 

jest utworzenie Izb produkcji (któreby były 

równocześnie kartelami 

icemi pod kontrolą 

pewnego rodzaju 

    przemysłowemi, pozostaj 

Państwa i czynnika pra 

    

yje. 

Wobec tego najważniejszem zada- 

niem naszej polityki gospodarczej mu- 

si być obecnie stworzenie własnego ka 

pitału produkcyjnego: 
„Poziom życia w Polsce musi być obni- 

   

żony od góry do dołu, — ale zwłaszcza u 

góry — gdyż najistotniejszą naszą potrzebą 

jest stworzenie własnego, społecznego 

kapitału produkcyjnego. 

żemy ze względu na n otniejszy in- 

teres polityczny uci ę do kapitału za- 

Nie mo- 

   

  

granicznego — nie pozostaje więc nic inne- 

go, jak praca i ofiarność. Ale wzamian za te 

  

wyrzeczenia się masy pracujące, które pono- 

sić będą z konieczności główny cię 

dzenia gospodarki narodowej, muszą otrzy. 

mać bardzo daleko idące 

kierownicze, gdyż nie można wymagać 

ofiar i entuzjazmu od maszyny czy niewolni- 

ka. Od niewolnika można oczekiwać jedy- 

nie buntu. Zagadnienie ofiarności robotnika 

   ar odro- 

uprawnienia 

  

dla dobra ogólnego rozwiązała. bodaj, Rosja 

Sowiecka. 

Bez uzyskania tych uprawnień, klasa pra- 

cująca nie będzie mogła zgodzić się — i nie 

zgodzi się — na żadne dalsze ofiary, udając 

się z konieczności na pozycję walki”. 

Innemi słowy teza p. Szuriga wy- 

gląda w ten sposób: 

Kapitały międzynarodowe nie chcą 

iść do nas omijając Niemcy. Kapitał 

finansowy świata stawia na Niemcy i 

ich ekspansję gospodarczą. Postaraj 

my się więc tak zorganizować nasze ży 

cie, aby Polskę rozbudować gospodar- 

czo bez pomocy kapitału zagraniczne 

go. Mamy wzór: Rosja Sowiecka w 

drodze niebywałego obniżenia stopy 

życiowej ludności, w drodze bohater- 

skiego napięcia woli członków mniej- 

szości rządzącej oraz bezwzględnego 

steroryzowania pozostałych mas lud- 

ności dokonywuje wielkiego ekspery- 

mentu gwałtownej rozbudowy produk 

cji. Co Rosja robi w imię pewnych 

filozoficznych ideałów marksowskiego 

komunizmu, tego my możemy spró- 

bować dokonać w imię interesów naro 

dowych i państwowych. Wymaga to 

oderwania się od europejsko-amery- 

kańskiego systematu gospodarczego, 

wymaga wkroczenia na drogę niebez- 

pieczną, drogę najeżoną trudnošcia- 

Mi, ale w wypadku powodzenia da 
nam satysfakcję całkowitego wyzwole- 

nia się od zależności od międzynarodo 

wego kapitału finansowego. 

Powyższa teza p. Szuriga ma zna- 
czenie o wiele głębszej rewolucji ide- 

  

EZPIECZNA T 
ologicznej, niż na pierwszy rzut oka 

mogłoby się wydawać. 

We współczesnej myśli ekonomicz 

nej coraz, jaskrawiej uwydatniają się 

koncepcje dwóch zasadniczo różnych 

uksztaltowań gospodarczych. Z jednej 

strony mamy ukształtowanie europej- 

sko-amerykańskie, ukształtowanie, któ 

re pomimo karteli trustów i koncer- 

nów, pomimo potężnych tendeneyj mo- 

nopolistyczn., pomimo znacznie więk- 

szej, niż w w. XIX, ingerencji państwa 

do życia gospodarczego, pozostaje jed- 

nak ukształtowaniem gospodarki in- 

dywidualisiycznej, gospodarki, gdzie 

ośrodkiem zasadniczym dyspozycyj 

jest osoba przedsiębiorcy kapitalisty- 

cznego. Z drugiej strony mamy 

Rosję, która pomimo całej fra- 

  

zeologji komunistycznej, jest wy 

cielką tezy wszechwładzy państwa w 

dziedzinie ekonomiki, tezy usunięcia 

iniejatywy prywatnej na rzecz dyspo- 

zyeji organów władzy państwowej. 

Uważaliśmy siebie zawsze za anty 

tezę Rosji. Mówiono u nas wiele 0 

najdalej na Wschód wysuniętych pla 

cówkach kultury zachodniej. Opowia 

dano mi niedawno o rozmowie dwóch 

  

wysokich dygnitarzy, jednego polskie- 

go drugiego sowieckiego. W rozmowie 

tej z ust Polaka padło zdanie: „Wy 

razkułaczywajelie, a my zakułaczywa 

jem. W tem powiedzeniu wyraziła się 

cała świadomość swej misji, cała du- 

ma człowieka, któremu los pozwolił 

na graniey cywilizacji moskiewskiej 

siać ziarna indywidualistycznej za- 

chodniej kultury. 
Teraz w imię antagonizmu do ka- 

pitalistycznych Niemiece oraz amety- 

kańskiego kapitału finansowego, po- 

budzającego Niemcy do ekspansji go- 

spodarczej, p. Szurig stawia zadanie 

odwrotne. Mamy stać się zachodnią 

„forpocztą rosyjskich form gospodar- 

czych. Kosztem kolosalnych ofiar, ko- 

sztem głodzenia własnej ludności, ko- 

sztem kurczenia rynku wewnętrznego 

mamy tworzyć te formy u siebie. Mu- 

simy to wszystko oblać tylko innym 

sosem ideologicznym, niż oblewają 

Sowiety. Mamy wyrzec się tego, czem 

byliśmy przez szereg stuleci, to oży- 

wiało u nas ludzi myśli i ludzi czynu: 

roli antytezy cywilizacyjnej Rosji. 

Artykuł p. Szuriga jest przejawem 

tej intensywnej pracy szukania no 

wych dróg, która odbywa się wśród 

ludzi grupujących dookoła ,,Przeło- 

mu'. Sytuacja Polski przy obecnej 

konjunkturze międzynarodowej jest cię 

żka — i musimy szukać dróg wyjścia. 

Ale rozwiązanie, które proponuje p. 

Szurig jest ryzykowne, jest tysiąc ra- 

zy niebezpieczniejsze od tej ekspan- 

sji na Polskę kapitałów zagranicznych, 

której tak się obawia grupa .„Przeło- 

mu“. 6 ‘ ' 

Nie przeczę, że wzmożony przypływ 

kapitałów zagranicznych niósłby # 

sobą pewne niebezpieczeństwa, ale 

niósłby także korzyści, które z nad- 

wyżką zrównoważyłyby: strony. ujem- 

ne. Tam, gdzie przychodzi kapitał, 

gdzie inicjatywa prywatna zaczyna in- 

westować i rozbudowywać produkcję, 

tam zwykle wzmaga się jednocześnie 

tempo życia, rewoluejonizuje się tech- 

nika, zmieniają się formy organizacyj 

ne życia gospodarczego, zianiejsza się 

bezrobocie, podnosi się stopa życiowa 

przeważnej części ludności, rozszerza 

się rynek wewnętrzny. 

Nie przeczę bynajmniej, że na tym 

obrazie będą także plamy, a może na- 

wet rany gnojące, że będzie on taić 

w sobie liczne niebezpieczeństwa. Ale 

wyobrazić sobie postępu gospodar- 

czego oraz ogólnego, wyobrazić wzra- 

stania międzynarodowego znaczenia 

Polski bez wzmożonego przypływu do 

nas kapitałów zagranicznych, nie je- 

stem w stanie. 

'P. Szuriga sugestjonuje przykład 

Wilno, 

  

Ale jeżeli Rosja wkroczyła rosyjski. 

na tę bolesną drogę tworzenia własne 

go kapitału społecznego przez głodze- 

nie ludności, przez rozpętanie nowych 

fal teroru — to nie dlatego, aby ba- 

ła się przypływu kapitałów zagranicz 

nych. Przeciwnie, pierwotna koncep- 

cja leninowska, która swój wyraz zna- 

lazła w t. zw. „nepie*, była właśnie 

koncepcją rozbudowy gosp. przy współ 

udziale kapitałów zagranicznych. Le- 

nin chciał, aby kapitaliści zachodiii 

uczyli Rosjan gospodarzyć, tak jak 

niegdyś generałowie szwedzcy uczyli 

Piotra I zwycię Ale kapitaliści za- 

graniezni nie poszli do Rosji, bo ten sy- 
    

siem wzmożonej reglamentacji/i kon- 

troli, który wprowadziła polityka ка- 

pitalizmu państwowego, ich odstra- 

szał. Polityka tworzenia własnego ka 

obecna polityka 

tych warun- 

    

pitału spo 

„piatiłetki*, stała się w 

kach twardą koniecznością. To zło, w 

znego, 

warunkach sowieckich konieczne, p. 

Szurig proponuje znajdującej się w 

całkiem innych okolicznościach Pols- 

ce jako najwłaściwszą drogę postepo- 

wania. 

Obawa przed napływem do Polski 

kapitałów zagranicznych pochodzi głó- 

wnie stąd, że kapitały te w przeważnej 

ilości wypadków najchętniej idą do 

nas via Niemiey. Kapitalista zagranicz 

ny zarówno amerykański jak i francu 

ski nie zna rynku polskiego, obawia 

się tego rynku. W zbyt silhym stop- 

niu pada na nas cień od strony wschc- 

dniego sąsiada. Dlatego też chętnie pój 

dzie do nas tylko w spółce z kimś, 

kto zna dobrze wschodnio-europej- 

skie stosunki. Opinją takiego znawcy 

wschodnio- i środkowo-europejskich 

stosunków cieszą się na świecie Niem- 

cy. Prywatny kapitał zagraniczny, któ- 

ry chciałby Polskę inwestować może 

pójść do nas w szeregu wypadków tyl- 

ko za pośrednictwem koncernów nie: 

mieckich. 

Oczywiście, wiążą się z podobnym 

stanem rzeczy pewne niedogodności. 

Ale obawa przed przypływem kapita- 

łów niemieckich jest u nas przesadną. 

powiedziałbym, że w dużym stopniu 

nosi cechy obawy histerycznej.  Nię- 

wątpliwie zaangażowanie się kapita- 

łów niemieckich w rozbudowie gospo- 

darczej Polski dałoby Niemcom wię- 

kszy niż dotychczas wpływ na kształ- 

towanie naszej sytuacji wewnętrznej. 

zjawiłaby się pewna ilość ludzi mater- 

jalnie zależnych od kapitału niemiec- 

kiego, możemy nawet przypuścić, że 

praca wojskowego wywiadu niemiec- 

kiego byłaby pod niektóremi wzglę- 

dami ułatwiona. 

  

Ale inwestowanie się kapitałów nic 

mieckich w Polsce. dałoby nam i nie 

ulegające wątpliwości korzyści. W 

Niemczech. zjawiłaby się. -wpływowa 

grupa ludzi, któraby była zaintereso- 

wana w pokojowym rozwoju stosun- 

ków polsko-niemieckich, tak jak jun- 

kierstwo pruskie jest obecnie zaintere 

sowane w utrzymaniu stanu ciągłego 

zaognienia. Niemieckie banki, niemiec 

ki ciężki przemysł, niemieckie koncer- 

ny elektryfikacyjne, któreby się zaan- 

gażowały w rozbudowie gospodarczej 

Polski, byłyby tak samo zainteresowa- 

ne w naszej pomyślności gospodar - 

czej, jak amerykańskie domy banko- 

we, które włożyły miljardy do przemy 

słu niemieckiego, są dzisiaj zaintereso- 

wane w pomyślności gospodarczej Nie 

miec. 

W artykule p. Szuriga dźwięczy 

coś, jakby żal do międzynarodowego 

kapitału finansowego, że on tak mało 

dba o nas, że nami się nie opiekuje, 

že „stawia na Niemcy i ich ekspansję 

gospodarczą*. Ale kapitał międzyna- 

rodowy nie robi nie, albo prawie nic. 

dla uczucia irracjonalnej sympatji. 

Kapitał międzynarodowy nam nie nie 

pomoże z tytułu tego, że Kopernik był 

į 

   

Piątek 10 Lipca 1931 r. 
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Należność pocztowa opłacona rycza tam. 

KIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE. JEZIORA, WZGORZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj kezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 
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PRZYRODA ACR IAA SPEKIN ROA 

Klinika Položniczo-Ginekologiczna U.S. 
ulica Bogusławska Nr. 3 

       z 

Ń z powodu remontu z dniem il go lipca b. r. wstrzymuje przyjmo- 
wanie chorych, ciężarnych i rodzących. 

Ponowne otwarcie kliniki nastąpi w połowie września b. r. 

  

  

      
  

i oryginalay plażowy kapelusz nabędzie Pani 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

Franciszka FRLICZKI 

| Plażową parasolkę | 

5813—1 

\ 

PLECIONKI, WYCINANKI, SANDAŁKI 
Polska Wytwórnia Obuwia 5815 poleca: 

| 
| 

Zamkowa 9, tel. 6-46. | 

najmodniejsze 
wzory i kolory 

WACŁAW NOWICKI— Wilno, ul. Wielka 30 
NA LATO: prunelki, atłaski. obuwie brezentowe, tenisowe, modne spacerowe i t. d. 

lekkie i wygodne OBUWIE DZIURKOWANE damskie 17 zł., męskie 22 zł. 

Koszmarny wypadek na Litwie. 
Pod wpływem zabobonu uduszono dziecko 

różańcem. 
KOWNO, 9-VII. (Pat). W gminie ałowskiej miał miejsce nastę- 

pujący wypadek: Żona jednego z wieśniaków powiła syna, wyjąt- 

kowo zdrowego i silnego chłopaka, który po dwóch tygodniach swo- 

bodnie poruszał główką i usiłował podnieść się z poduszek. 

Wśród miejscowej ludności rozpowszechniły się pogłoski, iż 

dziecko jest opętane przez złego ducha. Miejscowe znachorki i wróż- 

biarki, wezwane do dziecka, potwierdziły te przypuszczenia, doda- 

jac, iż jest to prawdopodobnie antychryst. 

Gdy wszelkie ich zabiegi spełzły na niczem I! dziecko dalej bar- 

dzo szybko się rozwijało, doszły one do wniosku, że dziecko nale- 

ży pozbawić życia. Przestraszeni rodzice zgodzili się na uśmiercenie 

dziecka i miejscowe znachorki zabiły nieszczęsną ofiarę zababonu, 

zaciskając szyję różańcem. 

W ciągu dłuższego czasu ten koszmarny wypadek zamordo- 

wania dziecka pod wpływem zabobonu trzymano w tajemnicy. 

Dziś jednak wiadomości o tem doszły do policji i kilka wmiesza- 

nych w tę sprawę osób aresztowano. 

  

Nowe zaostrzenie się stosunków 
finiandzko-sowieckich. 

MOSKWA. 9.VII. (Pat). Między 
Finlandją a Z. S. S. R. nastąpiło no- 

we zaostrzenie się stosunków. Po- 
wodem stąła się uroczystość, urzą- 
dzona 5 lipca r. b. z okazji histo- 
rycznej bitwy, jaką w r. 1555 sto- 
czyli Szwedzi z wojskiem rosyj- 

skiem. 
Uroczystość obchodzona była na 

miejscu walk wpobliżu granicy SO- 
wieckiej. W obchodzie uczestniczyło 

około 3 tys. osób cywilnych i woj- 
skowych. 

Między innemi na uroczystości 
obecny był główny komendant wojsk 
finlandzkich gen, Sihwo. 

Prasa sowiecka uważa uroczys- 
tość powyższą, jako antysowiecką 
demonstrację wojskową i z tego po- 
wodu rzuca pod adresem Finlandji 
różne groźby i ostrzeżenia. 

  

Polakiem, że Kościuszko położył zasłu 

gi w walce i niepodległość amerykań- 

ską, że mamy cudowne, romantyczne 

karty w swojej historji. 

Jeżeli chcemy, aby potentaci mię- 

dzynar. finansjery oraz międzynar. po- 

lityki zainteresowali się naszą pomyśl- 

nością, tak jak interesują się dziś po- 

musimy tak u- 

zarówno 
myślnością Niemiec, 

kształtować naszą politykę 

gospodarczą jak i ogólną, zarówno po- 

litykę rządu jak i zachowania się spo- 

łeczeństwa, aby jak najwięcej kapita- 

łów zagranicznych do naszego życia 

gospodarczego przyciągnąć. 

Stanisław Swianiewicz. 

Cena 20 rroszy. 
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UEESEENET 

WIADOMOŚCI z KÓWRA 
„Lietuvos Aidas“ znajduje 

coraz więcej wrogów Litwy. 
Reileksje z powodu pomnika 

Janusza Radziwiłła. 

„Lietuvos Aidas“ г 4 + 5 VII, za- 
mieszcza b. obsz. artykuł M. Yczasa, 
poświęcony uroczystościom odsło- 
nięcia w Birżach pomnika wielkiego 
hetmana litewskiego, ks. Janusza 
Radziwiłła. Autor przytacza wygło- 
szone podczas uroczysiości przemó- 
wienia rozmaitych działaczy litew- 
skich, m in.ks. Jakubenasa, ks. Sze- 
petysa, ministra oświaty Szakenisa, 
plk. Jackevicziusa i wielu innych. 
Wszyscy mówcy podkreślali koniecz- 
ność prowadzenia przez Litwę w 
odniesieniu do Polski polityki ks. 
Radziwiłła, który pierwszy po wiel- 
kim księciu  Witoldzie zrozumiał 
zgubność dla państwa litewskiego 
ścisłej unji z Polską i walczył z Po- 
lakami o uniezależnienie się Litwy 
od państwa polskiego. Odsłonięty 
pomnik ks. Janusza Radziwiłła po- 
winien —- zdaniem mówcy — przy- 
pominać młodemu pokoleniu litew- 
skiemu konieczność podjęcia walki 
o odzyskanie „zagarniętego przemo- 
cą przez Polskę" Wilna; poza tem 
pomnik ten powinien wskazywać, 
2е w swej polityce zagranicznej Li- 
twa musi unikać zbliżenia ze „zdra- 
dziecką“ Polską, jak i wogóle ze 
wszystkiemi słowiańskiemi naroda- 
mi, które zawsze były i po dziś 
dzień są  najniebezpieczniejszymi 
wrogami narodu litewskiego. 

    

   

WOKIETAJTIS ZRZEKA SIĘ STANOWISKA 
BURMISTRZA. 

„Id, Stimme“ dowiaduje się z kompetent- 
nych źródeł, iż z powodu bezprawnych czy- 
nów, jakich się dopuszezono podczas obiera- 
nia burmistrza m. Kowna, p. Wokiejtajtis 
oświadczył, iż zrezygnuje z tego sianowiska, 
nie czekając na wyjaśnienia Ministra Spraw 
Wewnętrznych Rustejki. 

2 NOWE SZKOŁY ROLNICZE. 

W jesieni r. b. Izba Rolnicza założy jesz- 
cze 2 nowe szkoły rolnicze — w Taurogach 
i w Szawkianach. Lokale pod te szkoły Sa 
już wynajęte. 

SOWIETY MAJĄ ZAKUPIĆ W LITWIE 
10 TYS. GATUNKOWYCH ŚWIŃ. 

Sowieckie przedstawicielstwo handlow: 

w Litwie zawarło umowę z T-wem „Maj 
stas' w sprawie zakupu w kraju 10 tys. 
sztuk gatunkowych świń. Jak wi 
końcu zimy b. r. rokowar 
nie doszły do skutku. Krą 
wkrótce okaże się możliw wywozu do 
Rosji również smalcu i wieprzowiny. 

OSTATECZNA UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU 
SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. 

Rząd litewski ostatecznie uchwalił zało 
żenie Sądu Administracyjnego celem odcią- 
żenia pracy Gabinetu Ministrów, który ro: 
patruje obecnie sprawy, należące do kompe- 
tencji tego sądu. $ 

STAN WOJENNY MA BYĆ ZNIESIONY, 

KOWNO. 9.7. (Pat.j — 
dowiaduje si s j 
wiązujący na całej Litw 
z początkiem i a. Do tego czasu 
rząd wyda szereg ustaw w sprawie ochrony 
państwa, wolności prasy i o zgromadzeniach. 

SPRAWA WYBORU BURMISTRZA 
M. KOWNA. 

Jak donosi „Dzień Kowieński*, stanow“- 
sko rządu w sprawie zatwierdzenia nowege 
burmistrza m .Kowna p. Wokietajtisa jesz- 
cze się niewyjaśniło skutkiem różnorodno - 
ści interpretacji $ 269 ustawy samorządo- 

  

  

    

    

      

  

    

„Lietuvos Zinios““ 
nny, obecnie obo 

„ będzie zniesiony 

    

   

    

" wej. Możliwem jest, że kwestja interpreta- 
cji $ 269 zostanie przekazana do Trybunaiu 
Najwyższego. 

W kołach prawniczych utrzymują, że $ 
269 jest bardzo niejasny i może być rozma- 
icie interpretowany. Natomiast brzmienie 
$ 17 nie budzi żadnych wątpliwości co do 
tego, iż p. Wokiejtatis, jako osoba zaintere- 
sowana, niemial prawa głosu. 

NOWA USTAWA O GIMNAZJACH. 

Litewskie Ministerstwo Oświaty opraco- 
wuje projekt ustawy o gimnazjach, przewidu- 
jący rozszerzenie praw dyrektorów. Pozatem 
zastępcy dyrektorów, którzy dotychczas byli 
wybierani przez Radę Pedagogiczną, mają 
być w przyszłości mianowani przez Minister- 
stwo. 

PROCES WOLDEMARASA ZBLIŻA SIĘ. 

Przed paru dniami sekrętarz Sądu Wojen- 
nego maj. Gurewiczus udał się do Płotel gdzie 
zaznajomi Woldemarasa z jego sprawą. Jak 
się dowiadujemy, Woldemarasowi jeszcze nie 
zezwolono na powrót do Kowna. Jak wiado- 
mo, termin jego wydalenia do Płotel upły- 

JAPOŃSKI 
PROSZEK K A T 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. W 
kiewicz, Wilno, Kalwa 

    

      

      

Popierajcie Ligę Morską 

E== i Rzeczną!!     
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OSZCZĘDNOŚĆ — WAŻNĄ CNOTĄ 
OBYWATELSKĄ. 

Przemówienie p. Ministra Skarbu Jana Piłsudskiego 

wygłoszone na powitanie Ogólnopolskiego Zjazdu instytucyj 
Oszczędnościowych. 

Wielka ilość uezestników dzisiejszego 
zebrania jest najlepszym dowodem, jak duże 
zainteresowanie budzi w Społeczeństwie za- 
gadnienie oszczędności, a fakt, że zagadnie- 
nie to stało się w całej Polsce tematem dnia 
przynosi Państwu pożytek, bo przypomina 
wszystkim tę podstawową enotę obywatel- 
ską, jaką jest myśl o jutrze, 

Mam nadzieję, że referaty będące na po- 
rządku dziennym Zjazdu oświetlą i pozwo- 
lą ulepszyć niejedną kwestję, związaną z roz 

wojem kapitalizacji. Zmiany zachodzące w 
stosunkach finansowych i rozwijający się 
eoraz lepiej system techniki finansowej, wy- 
maga ciągłej baczności, obserwacji i wymia- 
ny zdań. Mam nadzieję, że przedstawiciele 
Kas Oszezędności eałej Rzeczypospolitej, za- 
siadłszy do wspólnych obrad przeprowadzą 
potrzebne reformy ku pożytkowi swej klien- 
teli i swych instytueyj. 

Rzeczowa i umiejętna analiza może też 
niejedno spostrzeżenie i doświadczenie, po- 

    

czynione na gruncie lokalnym, przekazać 
ogółowi i w ten sposób przynieść pożytek 
«Па @ iadczeń wszystkich Kas Oszczędnoś- 
<i. Dotyczy to zwłaszcza kwestyj technicz- 
nych w gospodarce Kas Oszczędności do ule 
pszenia których Kasy powinny stale dążyć. 
aby stać się na zawsze sprawnym aparatem, 
Który nietylko oszezędza społeczeństwu pie- 
niądz, lecz także i czas. 

Już w roku 1926 w październiku, z oka- 
zji Pierwszego Zjazdu Oszezędnościowega, 
Minister Skarbu podkreślił, jak wiełką wa- 
gę przykłada do zdrowo rozwijającej się 
kapitalizacji. Jeżeli od tego czasu wiele 
zmieniło się pod względem ekonomicznym 
nietylko w Połsce, lecz i na całym świecie, 
to podjęte wówczas hasło oszezędności nie 
przestało być aktualne a nawet nabrało, w 
obliczu trudności w których znalazł się ca- 
ły świat, tem większego znaczenia. 

Ludność żyje dziś pod znakiem depre- 
sji: iat nie jest pewien tego jakie będzie 
jutro, czy będzie ono gorsze czy też zaświ- 
ta lepsza konjunktura. Dlatego narody doko 
nywują wielkich wysiłków dla samoobrony. 
Samoobroną tą jest gromadzenie kapitałów 
drogą racjonalnej oszczędności, aby przetr- 
wać złe czasy i wyjść z tego mroku gospo- 
darczego, w którym świat się znałazł. To 
państwo wcześniej oderwie się od złej kon- 
junktury, które będzie miało większe rezer- 
wy kapitałowe i które wcześniej rezerwy 
te upłyni, drogą dłaszego przyrostu  osz- 

<zędności. 
Nie ulega wątpliwości, że Polska, z przy: 

czyn leżących w jej tragicznej przeszłości, 
ma znacznie trudniejsze w tej dziedzinie 
zadanie niż wiele innych krajów. Skutkiem « 
braku kapitałów jesteśmy w znacznie gor- 
szem położeniu, niż nasi sąsiedzi z Zachodu, 
jakkolwiek posiadamy wszystkie bogactwa 
przyrody, potrzebne dla dostatniej egzysten- 

Nasz węgiel, nafta, żelazo, miedź, na 
wielkie fabryki włókiennicze, metałurgi- 

<zne, przetworów rolniczych, mogłyby pro 

sperować znacznie intensywniej, potrafiłyby 
zaspokoić nietylko nasze własne wzmożone 
potrzeby, ale rozszerzyć sznacznie swój zbyt 
zagraniezny, — gdybyśmy mogli im dodać 
więcej pokarmu w formie kapitału. Kapitał 
ten musimy zdobyć przedewszystkiem wytr- 
wałą i ofiarną pracą każdego obywatela, 
pracą nietylko z myślą o tem, w jaki spo- 
sób zużytkować zarobek bieżącego dnia, ale 
opartą na przekonaniu, że o przyszłość trze 
ba myśleć zawczasu. Dla przykładu powiem, 
że gdyby eo drugi obywatel Rzeczypospolitej 
odkładał chociaż 1 złoty tygodniowo na 
książeczkę, to sam miałby zawsze parę gro- 
Szy uciułanych a państwo zyskałoby nie- 
wzruszone podstawy dla kapitalizacji nie 
mówiąc jaż o tem, że nagromadzone 7a- 
seby byłyby magnesem, przyciągającym ka- 
pitały zagraniczne. 

Myśląc o rozwijaniu się u nas idei osz- 
czędności, nie powinniśmy jednak odrywać 
uwagi od faktu, który budzi w nas uczucie 
optymizmu i wiary w jutro. 

Otóż w chwili obecnej, stan wkładów 
PKO. w Komunalnych Kasach Oszezędności 
i Spółdzielniach, który w roku 1926 wynosił 
75.952.000 zł., wynosi obecnie zgórą 1.250.008 
zł., a zatem zgórą 16 razy więcej. Tem nie- 
mniej mamy jeszcze długą drogę dla na- 
szych prac. Musimy liczyć się z tem že do- 
prowadzenie do dalszego rozkwitu naszej 
kapitalizacji zależy ой pokolenia, które 
mniej niż obecne będzie miało do odrobie- 
nia zaległości z okresu lat dawnych. My da- 
jemy zdrowe podwaliny. Obowiązki, które 
w znacznej mierze wzięło na siebie obeene 
pokolenie, należy wpajać następnemu. Dła- 
tego nieodzownem jest kontynuowanie pra- 
<y nad zaprawianiem młodzieży do oszczęd- 
ności i z zadowoleniem muszę podnieść, że 
pracę tę skutecznie prowadzą Kasy Oszezę- 

    

   

  

  

dności. Tak jak dyplom nauk jest legityma- 
cją dla wiedzy, tak dyplomem gospodarcze- 
go wychowania jednostki powinna być w 
przyszłości książeczka oszezędnościowa. 

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jeden 
fakt. Jesteśmy krajem rolniczym i dlatego 
tak jak we wszystkich krajach rolniczych, 
kapitalizacja ma u nas w pewnej mierze, 
swoisty przebieg. Rolnik przyzwyczajony do 
tego, że wszystko rodzi mu ziemia, skłon- 
niejszy był do uzależniania się od przypad- 
ku. Otóż taka psychologja ulega zmianie i 
podobnie jak ubezpieczenie zboża od gradu 
jest moralnym obowiązkiem rolnika, tak 
każdy rolnik powinien dobrobyt swój ubez- 
pieczać dobrą gospodarką finansową i syste- 
matycznie odkładanym groszem. Ważną ro- 
lę mają tu do odegrania spółdzielnie rolni- 
cze jako aparat gromadzący oszczędności, a 
także rozdzielczy dla kredytu rolniczego. 

Przypomnę słowa wygłoszone przez pana 
premjera Prystora na konferencji rolnej, w 
których taką dał wskazówkę rolnictwu: 
„Niech każdy rolnik, tak jak kupiec i prze- 
mysłowiec weźmie ołówek do ręki i skrupu- 
latnie liczy każdy grosz przed dokonaniem 
jakiegokolwiek wydatku, niech każdy rol- 
nik licząe skrupulatnie wydatki pamięta 6 
tem „że rozumna, gospodarczo-pożyteczna 0- 
szezędność, jest niezbędnym warunkiem po- 
wodzenia w walce z trudnościami gospodar 
czemi*, 

Oszezędność, — to nie nadmierne wstrzy- 
mywanie się od konsumeji; oszczędność, to 
umiejętna gospodarka, to racjonalny sposób 
wydawania pieniądza, a nie chowanie do- 
larów w pończochach, strzechach i węzeł- 
kach. Oszczędność, — to składanie tych pie- 
niędzy w kasach, które drogą ostrożnie udzie 
lanych kredytów zasilić powinny życie gos: 
podarcze państwa. 

Od tych kapitałów, złożonych w Spół- 
dzielniach zależy w takim stopniu przysz- 
łość rolnictwa, jak od kapitałów złożonych 
w kasach oszczędności, zależy budownictwo 
mieszkaniowe. A wogóle — od wszystkich 
instytueyj oszczędnościowych zależy długo- 
terminowy kredyt. Kredyt długoterminowy, 
to podstawa zdrowego funkejonowania orga 
nizmu gospodarczego państwa. 

Bezpieczeństwo i zaufanie oto hasło, pod 
którem działać powinny w Polsce instytue- 
je oszczędnościowe, a warunkiem tego bez- 
pieczeństwa powinna być ostrożna gospodar 
ka powierzonemi kapitałami, rozważna po- 
lityka kredytowa i płynność. Od samej Ka- 
sy Oszezędności, od jej gospodarki zależy 
w pierwszym rzędzie ustosunkowanie się [u- 
dności, a więc to, czy posiadacz kapitału po- 
wierzy jej swe pieniądze, czy też odmówi 
swego zaufania. Na grupie zdrowych metod 
pracy, dobrej gospodarki, umiejętnego do- 
boru ludzi, Kasy Oszezędności powinny za- 
tem czuwać, ażeby zaufanie do nich bez 
przerwy rosło. 

Rrząd, przykładając pierwszorzędną wa: 
gę do zagadnienia oszczędności, jak dotąd, 
tak i nadal użyczać będzie w ich pożytecznej 
pracy swej opieki. 
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Szalapin 0 operze. 
Kryzys teatru w Europie. 

Chyba nigdy jeszcze nie mówiło się tyle 
o losach opery w Polsce, co obecnie. Pomi- 
mo lipca sezon operowy w wielu miastach 
jest pod znakiem zapytania. Niektóre dy 
rekcje teatralne żądają kategorycznie osmio 
miesięcznych kontraktów dla pracowników 
opery, inne znów chcą zupełnie zamknąć 
teatry śpiewne. 

Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 
trwa zacięta walka, memorjały — dyspu- 
ty — utyskiwania żale. Nietylko u nas. Ciež 
ka sytuacja ekonomiczna w całej Europi> 
każe zwrócić uwagę na deficytowo pracuja- 
ce teatry operowe. Nawet Paryż, słynny z 
jednego z najpiękniejszych i najstarszych 
gmachów operowych, uświęconego trady 
cją lat, nawet Paryż, tak gogaty w ruch tu- 
rystyczny — nie może już opędzić wydat- 
ków opery dotychczasowemi subwencjami. 

Na tem tle kryzysu interesujące i 
ważkie wydają się określenia i opinja 
o przyszłości opery znakomitego śpiewaka 
i zarazem aktora — Szalapina, streszczone 
w artykule jego. 

„Już oddawna jestem rozczarowany do 
opery — pisze Szalapin — nie znaczy to, 
że nie odczuwam rozkoszy występowania. 
Chodzi mi raczej o operę, jako o rodza; 
sztuki. Co innego tworzyć, śpiewać same 
mu, a co innego być widzem na sali opero- 
wej. Przychodzi mi na myśl zdanie słynne- 
go dyrygenta: „Wagner nie może mnie już 
zainteresować i wzruszyć gdy siedzę na wi- 

Materjały dla genezy „Pana Tadeusza" 
Prof. Kallenbach w swym życio- 

rysie Adama Miekiewicza podaje, że 

kawną, na której osnuł Mickie- 

wicz w „Panu Tadeuszu* postać 

Jacka Soplicy i antagonizm Sopliców 

i Horeszków był rzeczywisty fakt za- 

bójstwa stryja ojca Adama Mickiewi- 

cza — Bazylego Mickiewicza przez Ja 

na Soplicę, znanego awanturnika i war 

choła, bliższych jednak szczegółów tej 

«sprawy nie podaje. 
Chcąc wyjaśnić tę sprawę, zaczą- 

łem poszukiwania w archiwum pań- 

stwowem w Wilnie i odnalazłem wca 

le obfity materjał do tej sprawy, przy 

tej sposobności wszakże natrafiłem na 

akta tyczące się zabójstwa drugiego je- 

szcze dziada stryjecznego i imiennika 

wieszcza — Adama Mickiewicza. 

Obie te tragiczne sprawy. jako ty- 

czące się najbliższej rodziny Adama 

Mickiewicza, opowiadane i komento- 

wane przez rodziców i krewnych oraz 

otoczenie wraziły się w umyśle dziec- 

ka z niezwykłą siłą i wraz z innemi 

wspomnieniami posłużyły jako mater 

jał surowy. który zaprawiony fantazja 

i przejaskrawieniem cnót i zbrodni i 

wyołbrzymieniem w umyśle faktów 

wrażliwego poety — upiększył liczne 

karty „„Pana Tadeusza ''. 

Ujawnienie tych szczegółów — są- 

dzę, że zainteresuje historyków litera- 
, ale i wszyscy czciciele pamięci 

zcza będą zadowoleni z bliższego 

zapoznania się z otoczeniem rodziny 

poety. . : 

Sprawa pierwsza przedstawia 516 

następująco: w dn. 23 kwietnia 1799 

roku w okolicy Soplicach został pobity 
pałką (dokument opiewa: „bulawa“) 

po głowie i piersiach oraz obalony i 

    

   

stratowany przez jadącego konno Ja- 
na, syna Antoniego Soplicę -— Bazyłi 
Mickiewicz; odwieziony do domu i od 
tej chwili ciężką niemocą złożony w 13 
dniu po wypadku życie zakończył ze 
skutków pobicia. Taka była zgodna o- 
pinja rodziny, sąsiadów i świadków; 
w rezultacie Adam Mickiewicz stryj 
zmarłego, jako też Mikołaj Mickiewicz 
(ojciec poety) oraz siostra Barbara z 
Mickiewiczów Stypułkowska występu- 
je z pozwem przeciw Soplicy, domaga 
jąc się kary — winy i pen krymina!- 
nych — za.zabicie B. Mickiewicza: 
„nawiązki, główszczyzny o winy kon- 
trawencyjne, solucję na kondemnate 
o porękę i expensa prawne a także o 
nałożenie aresztu na sumę zastawną 

Soplicy — —zdeponowaną u znanego 
patrjoty Józefa Niesiołowskiego, woje 
wody nowogródzkiego — celem zabez 
pieczenia powództwa ). Pozew ten do 
ręczony został sprawcy zabójstwa dn. 
25 maja 1799, co tegoż dnia oblatowa 
no w aktach grodzkich nowogródz- 
kich. 

Sprawę zaczęto rozpoznawać dnia 
19 września 1799 roku. Soplica sta- 
wił się sam na rozprawę. Mikołaj Mie 
kiewicz popierał osobiście powództwo; 
winowajca domagał się odczytania 
śledztwa, przeprowadzonego przez sąd 
iższy ziemski nowogródzki. Mickie- 

wicz zaś żądał dodatkowego śledztwa 
dla bardziej szczegółowego zbadania 
sprawy; sąd grodzki w składzie prezy - 
dującego Tadeusza Jabłońskiego, sę- 
dziów Leona Godaczewskiego, Anto- 
niego Wolskiego i Adama Haraburdy 

  

1) Arch. Akt. Dawn. w Wilnie Nr. 12787 
k. 11 i następne. 

КОНЕ ТК 

Сеойог Šzalapin, słynny śpiewak ma wystą- 
PE EŃ Ria aaa. 

downi, a jednak gdy sam dyryguję wagne 
rowską operą — odczuwam prawdziwą roz- 

kosz artystyczną”. 
Przedewszystkiem: czem jest opera? Jest 

to dzieło powstałe z kompromisu twórczoś- 
ci poetyckiej i muzyki. Słowo w operze nie 
ma najmniejszego sensu. Jeżeli pierwsze 0z- 
naczenie tej formy sztuki (po włosku „spe- 
ra*) jest liczbą mnogą od łacińskiego „opus* 
czyli „prace* — to określenie to właściwie 
nic nie znaczy. Potem wprowadzono t. zw. 
„dramat muzyczny* lub „komedję muzycz- 
ną“. Takie określenie odpowiada każdej ope 
rze, gdyż utwór sceniczny, śpiewany przy 
akompanjamencie orkiestry jest muzycz- 
nym dramatem. 

Doprawdy dziwne, jak wiele uwagi po 
święca operze prasa i publiczność . Na opra- 
cowywanie tekstów oper, które przynoszą 
deficyty wydaje się olbrzymie sumy. O kry 
zysie opery wciąż piszą, wciąż dysputują... 
Nawet Stanisławski organizuje studjo opero 
we, szuka nowych dróg. A przecież nigdy 
w życiu nie widziałem przedstawienia opero 
wego, któreby mi odpowiadało. Pomimo sza 
lonych wysiłków i kosztów. Tłumaczę to 
poprostu niemożliwością osiągnięcia ideały 
i mam wrażenie, że nastąpił już zmierzch 
opery. Nowi kompozytorzy nic wybitnego 
nie dają, a operowy repertuar światowy 
wciąż stoi na martwym punkcie. 

Zato film dźwiękowy, zupełnie nowa sztu 
ka, otwiera możliwości, o których nie mo 
gliśmy nawet marzyć. Słabe środki operv 
bledną przed olbrzymiemi perspektywami 
dźwiękowców. Jakby np. można zainsceni 
zować scenę Mefista na ekranie. Zobaczyli- 
byśmy złego ducha w chmurach, moglibyś 
my stworzyć najbardziej fantastyczny i ar- 
iystyczny obraz. Przyszłość należy do filmu 
dźwiękowego i mam wrażenie, że film džwie 
kowy stanie się spadkobiercą opery. Dziś 
to brzmi nieprawdopodobnie i śmiesznie, 
ale przypomnijmy sobie czasy przedwojenne: 
kiedy znany śpiewak operowy wystąpił w 
filmie, uważano to za pewien kompromis, 
ryzykował niemal utratą stanowiska w tea- 
trze. Nikt nie wierzył w przyszłość filmu. 
Byłem pierwszym Śpiewakiem, grającyre na 
ekranie ku ogólnemu przerażeniu i zgorsze 
niu. Nikt wtedy nie cheiał wierzyć, że przyj 
dą czasy, gdy film zainteresuje i skupi naj 
znakomitszych aktorów”. 

J. D. W. 

  

Popierajcie Ligę Mersika 

i Rzeczną! 
    

Zamknięcie opery w Poznaniu. 

POZNAŃ 9.7. Pat. — W dniu wczo 
rajszym magistrat miasta Poznania, 
zaakceptował następującą uchwałę de- 
pułacji teatralnej: „Operę w Poznaniu 
zawiesza się z dniem 1 września r. b. 
Gmach Teatru Wiełkiego przeznacza 
się na urządzanie koncertów filharmo 
nieznych. Nadto uchwała się, aby za- 
oszczędzoną kwotę 75 tysięcy złotych 
z budżetu teatralnego zużyć na budo- 
wę domu dla bezdomnych. 

Rada miasta Poznania zatwierdzi- 
ła uchwałę magistratu, wskutek czego 
fakt zamknięcia opery w Poznaniu w 
dniu 1 września r. b. został defimityw- 
mie przesądzony. 

oraz pisarza grodzkiego — Józefa Mar 
cinkiewicza, posanowił po odczytaniu 
protokółu śledztwa i zeznań świadków 
złożonych pod przysięgą, ze względu 
na niejasność wiełu momentów, wyz- 

naczyć komisję w składzie: ze strony 
powodowej — Tuhanowskiego, pisa- 
rza ziem., Hałaburdę, sędziego i Mar- 
cinkiewicza pisarza — grodzkich, a ze 
strony pozwanej Haciskiego, sędziego 
ziem., oraz Godaczewskiego i Wolskie 
go, sędziów grodzkich nowogródzkich. 

Równocześnie uznano stawiennict 
wo Soplicy na następną rozprawę za 
obowiązkowe, — a dla zupełnej pew= 
ności stawiennictwa nakazał sąd. aby 

'Soplica dostarczył do końca kadencji 
sądowej —- poręczycieli z grona „do- 
brze osiadiej' w powiecie nowogródz 
kim szłachty. 

Nie cieszył się widocznie Soplica 
ani sympatją, ani zaufaniem swych 
współobywateli, a nawet krewnych, 
gdyż kiedy w dniu 26 września t. r. 
dostarczył rejestr poręczycieli, to sta- 
wiło się tylko 2: Onufry Soplica i Anto 
ni Świacki, reszta t. j. Józef Janowicz 
i Stanisław Dębowski wyrzekli się da 
nia poręki, Wojciech zaś Soplica i 
Władysław Antusewicz, ani się w są- 
dzie nie zjawili, ani zgody pisemnej 
na to nie dali. Ponieważ 2 pierwsi nie 
przedstawili dowodów, że są osiadły- 
mi w pow. nowogródzkim szlacheica- 
mi, 4 zaś pozostali nie dali poręcznie- 
twa, sąd skazał Soplicę za niezadość- 
uczynienie dekretowi sądowemu i nie 
dostarczenie poręczycieli — na ,in- 
famję, łapanie i osadzenie pod warią 
z wolnem aresztowaniem sum, nieru 
chomości i samej jego osoby, gdzieby 
się nie znajdował . 

Sprawa ciągnęła się nadzwyczaj 
długo, widocznie trudne było Śledztwo 
uzupełniające. które odbyło się dopie-   

MW LL E NS KAI 

Mussolini zakaza! faszystom udziažu 
w Akcji Katolickiej. 

RZYM. 9.VII. (Pat). Sekretarz 
partji faszystowskiej wystosował do 
sekretarzy federalnych następujący 
okólnik: „W myśl rozkazów szefa 
rządu i wodza faszyzmu odwołana 

zostaje możność należenia jedno- 
cześnie do partji faszystowskiej i do 
jakiejkolwiek organizacji, zależnej 
od Akcji Katolickiej*. 

Prasa faszystowska nawołuje do zerwania 
konkordatu. 

RZYM, 9 VII. (Pat). Reasumując 
swe wywody, dzisiejsza prasa do- 
maga się natychmiastowego zerwa- 

nia konkordatu z Watykanem, uwa- 
żając, że jest to jedyne wyjście z 

sytuacji, odpowiadające godności na- 
rodowej. Dzienniki faszystowskie od- 
powiedzialność za zatarg zrzucają 
na Stolicę Apostolską. 

Stimson w Rzymie. 
RZYM, 9-VII. (Pat). Stimson roz- 

począł rozmowy polityczne z włoski- 
mi mężami stanu. Mimo podkreśla- 
nia nieoficjalnego charakteru wizyty 
Stimsona opinja włoska oraz sfery 

dyplomatyczne przypisują wielkie zna 
czenie dzisiejszemu spotkaniu Stim- 
sona z ministrem Grandim i Mus- 
solinim. 

Niewdzięczność niemiecka. 
PARYŻ 9.7. Pat. — Ambasador 

niemiecki w Paryżu złożył wczoraj 
wizytę premjerowi Lavalowi, któremu 
wręczył odpis noty wysłanej dnia 3 
lipea przez Brueninga do rządu ame- 
rykańskiego z zapewnieniem. że kre- 
dyty wojskowe niemieckie nie zostaną 
zwiększone w ciągu przyszłych 12 mie 
sięcy oraz odpis odezwy. wystosowanej 
7 lipca do narodu niemieckiego przez 
prezydenta Hindenburga. W obu tych 
dokumentach wyrażone są podzięko- 
wania pod adresem Ameryki, lecz nie- 
ma mowy o Francji. 

Niektóre pisma dzisiejsze zapytują 

Kiedy nastąpi wizyta 

czy w czasie swej wizyty u premjera 
ambasador niemiecki von Hoesch lu- 
kę tę zapełnił i czy wyraził równieź 
w imieniu swego rządu podziękowanie 
Francji za ofiary, które poniosła dla 
uratowania Niemiec od bankructwa. 
Dziennik „Echo de Paris* odpowiada 
na to pytanie przecząco. Była to zwy- 
kła kurtuazyjna wizyta — pisze autor 
artykułu Pertinax. Przypuszczają, że 
krok ten był wystarczający i że nic 
więcej się Francji nie należy, gdyż о- 
pinja niemiecka przypisuje raczej sła- 
bości Francji, niż jej dobrej woli o- 
fiary, które zgodziła się ponieść. 

  

Brueninga i Curtiusa 
w Paryżu? 

PARYŻ 9.7. Pat. — W związku z 
wczorajszą wizytą ambasadora von 
Hoescha u premjera Lavala donoszą, 
że zapowiedziana od kilku tygodni wi- 
zyta kanclerza Brueninga i ministra 
Curtiusa w Paryżu będzie miała miej- 
sce dopiero w końcu bieżącego miesą- 
ca lub z początkiem sierpnia. 

Ambasador von Hoesch oświadczyć 
miał premjerowi Lavalowi, że ministro 

wie niemieccy będą wolni dopiero po 
25 b. m. Komunikując tę wiadomość 
niektóre pisma zaznaczają, że kanclerz 
Bruening i minister (Curtius, którzy 
wstrzymywali się od przybycia do Pa- 
ryża w czasie rokowań francusko-ame- 
rykańskich, wolą jeszcze zaczekać za- 
kończenia rady ekspertów, która zbie- 
rze się 17 lipca. 

Główny cel polityki niemieckiej — nie płacić. 
Takiego zdania jest hr. Westarp. 

BERLIN 9.7. Pat. — Hr. Westarp 
wygłosił wczoraj w Bremie mowę po- 
święconą sprawie reparacyj. Głównym 
celem niemieckiej polityki, któremu 
musi się wszystko podporządkować — 
oświadczył mówca — jest zupełne 
zniesienie reparacyj. 

W przyszłym roku mogłoby za- 

miast rewizji odszkodowań nastąpić 
dalsze odroczenie ich płatności. Niem- 
cy jednak będą musiały raz wreszcie 
wyraźnie oświadczyć, że nie chcą pła- 
cić reparacyj, bo płacić ich nie mogą. 
Trzeba się będzie zdecydować na ten 
krok mimo niebezpieczeństw. jakie 
on w sobie zawiera. 

   

Bezwzględną walkę przeciwko Brueningowi 
zapowiadają przedstawiciele t. zw. opozycji narodowej. 

BERLIN 9.7. Pat. — Przedstawi- 
ciele stronnictw t. zw. opozycji naro- 
dowej odbyli w dniu 9 b. m. w Berli- 
nie konferencję w której uczestniczyli 
między innymi Hitter i Hugenberg. W 
wyniku obrad ogłoszony został przez 

niemicko - narodową agencję praso- 
wą komunikat, zapowiadający podję- 
cie przez stronnictwa opozycji naro- 
dowej wspólnej bezwzględnej walki 
przeciwko rządowi Brueninga. 

Francja zgadza się na udział w konferencji 
ekspertów — ale pod warunkiem. 

PARYŻ 9.7. Pat. — Francja zgodzi 
ła się wziąć udział w londyńskiej kon- 
ferencji ekspertów pod warunkiem, że 
15 b. m. w terminie przewidzianym w 
planie Younga, Niemcy wpłacą do Ban 
ku Wypłat Międzynarodowych należ- 
ną ratę nieuwarunkowanego annuite- 

tu. 

ro dnia 19 listopada 1800 r.. a może 
działały tu wpływy postronne, dość że 
zaledwie 14 grudnia 1800 r., czyłi po 
upływie więcej niż roku, odbyła się no 
wa rozprawa. Soplica obecny na niej 
— odpowiadający z wolnej stopy, u- 
praszał sąd o przydanie mu adwoka- 
tów do obrony. Sąd wyznacza Kajeta- 
na Salmonowicza i Piotra Krzyżanow 

skiego. 
Mikołaj Mickiewicz znów sam wy 

stępuje jako powód. Wyjaśnia on, że 
Jan Soplica nawykły do bójek i kłótni 
awanturnik, znany w całym powiecie, 
najechał koniem bez żadnego powodu 
na Bazylego M., idącego z niejakim 
Chodkowskim Franciszkiem z domu 
winowajcy w okolicy Soplicach, dokąd 
się udali dla doręczenia od Chodow- 
skiego należnej sumy zastawnej; — 
równocześnie uderzył Soplica — Mic- 
kiewicza buławą w łeb i po ręku, pier 
si mu potłukł i obalonego koniem stra 
tował. Z powodu tych ciężkich óbra- 
żeń po 13 dniach zakończył życie Ba- 
zyli M. 

Sopilea nie przyznał się do winy — 
twierdząc, że Mickiewicz jeszcze do- 
brze przed dn. 23 kwietnia 1799, w któ 
rym to dniu ten wypadek się zdarzył, 
będąc w w. podeszłym, był złożony cię 
żką niemocą; gdy jednak stan jego nie 
co się poprawił, zaczął już wstawać 
i w dn. 23 kwietnia przyszedł z Chod- 
kowskim do domu Soplicy, nie został 

tam jednak pobity, lecz tylko wyrzu- 
cony za drzwi za natarczywe uprzy- 
krzanie się. Tenże M. następnego dn., 
zobaczywszy, iż ulubiona klacz źreba- 
ka ładnego urodziła, uradowany tem 
sprawił ucztę i postawił garniec wódki 
dla sąsiadów, zamieszkałych w ok. 
Horbatowiczach, a potem upiwszy się 
na znak swej radości, chciał klacz w 
tylną nogę pocałować; klacz go wtedy 

Warunek ten został postawiony 
przez Francję wobec pewnych zastrze- 
żeń ze strony rządu angielskiego, któ- 
ry wypowiedział zdanie, iż wpłata ta 
powinna mieć miejsce dopiero po osią- 
gnięciu porozumienia między wierzy- 
cielami Niemiec na konferencji eksper 
tów . 

silnie kopnęła w piersi i głowę; 
w jakiś czas potem umarł w Ho- 
rodyszczu zapewne z tego uderzenia 
lub odnowionej choroby. — Soplica 
prosił o oddalenie skargi, oraz o ukara 
nie Mickiewiczów za fałszywe oskar- 
żenie. 

Śledztwo jednak odczytane na 
sądzie nie potwierdziło tłumaczeń 
Soplicy, a natomiast ustaliło, co na- 
stępuje: Jan Soplica w dniu 23 kwiet- 
nia nie był w domu, gdy przybyli do 
niego Chodkowski z Mickiewiczem 
celem oddania pieniędzy, żona posłała 
po niego. Soplica pijany przybiegł, 
lecz nie zastał już ich w domu pognał 
za nimi konno i najechał z rozpędem 
na M., obalił go na ziemię, a potem 
kijem grubym czyli nasieką w głowę 
uderzył i stratowawszy odjechał. 

Sąd po naradzie nie zgodził się na 
przysięgę ze strony Soplicy ponieważ 
jednak i Mickiewiczowie przysięgi nie 
wykonali iż M. z pobicia tego umarł, 
przeto sąd Soplicę na karę Śmierci 
nie osądził, natomiast uznając fakt po- 
bicia, i wynikłej z tego choroby, a 
pewnie i prędkiego zgonu, skazał So- 
plicę na rok i 6 tygodni wieży w m. 
Wilnie od dnia 23 kwietnia 1801 r. 
główszczyzny, nawiązki 100 kop. gro- 
szy lit. czyli 250 zł. oddzielnie jeszcze 
100 za ekspensa prawne 400 zł., co 
się zaś tyczy poręki żądanej z powodu 
stałych pogróżek S. na życie Adama 
i Mikołaja M. sąd postanowił zażądać 
od Soplicy dostarczenia poręczycieli 
dobrze osiadłej szlachty w przeciągu 
sześciu dni, ponieważ dotąd tego nie 
uczynił; po tym terminie aresztować 
go każe. 

Dnia 17 grudnia 1800 r. oświad- 
czył Soplica, że będzie apelował do 
Sądu Głównego litewskiego. Mickie- 
wiczowie zaś zgodzili się z wyrokiem, 
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Księżniczka Ingrid 

  

córka szwedzkiego następcy tronu. Bawi obe- 
cenie w Anglji. Chodzą pogłoski o jej zaręczy- 
nach z księciem Jerzym młodszym bratem 

ks. Wallji. 

  

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 9-VII. (Pat). W 
dniu 9 b. m. o godzinie 12 min. 30 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej przyjął na audjencji p. Moro- 
zowicza, dyrektora Instytutu Geolo- 
gicznego, który wręczył Panu Pre- 
zydentowi mapę geologiczną Mało- 
polski. O godz. 13 Pan Prezydent 
przyjął pos. Sokolnickiego. 

Podsekretarz stanu 
Nakoniecznikoff -Klukowski 

objął urzędowanie. 

Nowomianowany podsekretarz sta- 
nu Prezydjum Rady Ministrów, do- 
tychczasowy wojewoda lwowski, p. 
B. Nakoniecznikoff-Klukowski, objął 
swoje nowe stanowisko w dniu 7 b. 
m. i rozpoczął urzędowanie w cha- 
rakterze wicepremjera. 

P. Nakoniecznikoff-Klukowski u- 
czestniczył również w obradach zjaz- 
du wojewodów w Warszawie z tytu- 
łu zajmowanego poprzednio stanowi- 
ska wojewody lwowskiego. 
„ANET ESS STI S AS IIS NT ENA 

Współczesna architektura. 

  

Zdjęcie przedstawia fabrykę fortepianów w 
Anglji, przypominając pod względem zew- 

nętrznym olbrzymie organy. 
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Popierajcie Ligę Morską 

  

lecz zażądali natychmiastowego wzię- 
cia S. do więzienia. 

Ostatecznego rozstrzygnięcia tej 
sprawy nie odnalazłem w aktach Są- 
du Głównego litewskiego, najprawdo- 
podobniej pozostała bez zmiany. Po- 
dziwiać jednak należy łagodny wymiar 
kary i to wymierzony człowiekowi, e 
którym cały ogół wyraża się nader 
nieprzychylnie, a nawet wrogo, cha- 

rakteryzując go jako awanturnika 
skłonnego do bójek i ekscesów. Zo- 
stało też stwierdzonem, że ciężkie po- 

bicie zostało dokonane bez dania ża- 
dnej okazji źe strony M., z drugiej 
strony dziwną bezkarnością odzna- 
cza się fakt niewzięcia S. pod wartę, 
х powodu niedostarczenią poręczy- 
rieli. 

Przeglądając księgi grodzkie no- 
wogródzkie zauważyłem jednak spo- 
ry szereg spraw tegoż Jana Soplicy, 
podobnego rodzaju, — w niektórych 
jednak był on pozwany wraz z Mic- 
kiewiczem przez kogoś trzeciego, — 
w jednej takiej sprawie pozywa zi0- 
wu on sam Józefa Majewskiego Dwo- 
rzanina Skarb. litewsk. o zabranie 
papierów i ruchomości za pobicie i 
najście na dom. Działo się to w mar- 
cu 1799 r., a więc bezpośrednio przed 
pobiciem Mickiewicza. Nie należy za- 
pominać, że matka wieszcza była Ma- 
jewska, możliwe więc, że rodziny 
Mickiewiczów i Sopliców to Montec- 
chi i Capuletti w miniaturze, natural- 
nie bez pięknej Julji. 

(D. c. n.) 

Euzebjusz Łopaciński 
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Prace oszczędnościowe rządu. 

Likwidowanie sądów grodzkich. 

Dowiadujemy się, że na podstawie 

artykułu 270 prawa o ustroju sądów 

powszechnych, zostają z dniem 1-ym 

sierpnia r. b. zniesione rozporządze- 

niem ministra sprawiedliwości dwa 

sądy grodzkie w Łachwie i w Gręb- 

kowie., ten ostatni, mający tymczaso- 

wą siedzibę w Boimiu. 
Leżące dotąd w obrębie jurysdyk- 

cji sądu grodzkiego w Łachwie gminy 

Łachwa i Łunin włączone zostają 
do okręgu sądu grodzkiego w Łuniń- 

cu. wchodzącego w skład sądu okrę- 

gowegó w Pińsku. Gminy zaś Borze, 

Grębków. Ossówno, Sinołęka i Wysz- 

ków. należące do okręgu sądu grodz- 

kiego w Węgrowie, wchodzą w skład 

sądu okręgowego w Siedlcach. (Iskra) 

Akcja rządu w kierunku 
budownictwa drewnianego. 

Zgodnie z zapowiedzią premjera Prysto- 

ra. w przemówieniu wygłoszonem na zebra- 

niu u posła Janusza Jędrzejewicza, podjęcia 

przez rząd akcji budowy domów drewnia 

mych z powodu braku środków w obecnym 

okresie na budowę dostatecznej liczby do 

mów murowanych — dowiadujemy się, że 

rząd przystąpił już do realizacji tej zapo- 

wiedzi. W dniu 7-:ym b. m. zostali w mini- 

sterstwie skarbu powiadomieni prezydenci 

"Warszawy, Łodzi, oraz Dąbrowy Górniczej «. 

dezycji rządu poparcia budowy drewnianych 

domów mieszkalnych, oraz o przyznaniu ua 

ten cel przez ministra skarbu trzem wymie- 

nionym miastom kredytu w wysokości 

5.300.000 zł., na wybudowanie w roku bie 

żącym jeszcze 2.000 jednoizbowych mieszkań 

«w domach drewnianych . Kredyt ten udzieło 

my będzie częściowo w drzewie z lasów pań- 

stwowych, częściowo zaś z funduszów budo- 

lanego, oraz w obligacjach komunalnych 

Z przewidzianej cyfry 2.000 mieszkań w 

domach drewnianych, które mają być wybu- 

dowane jeszcze w bieżącym roku, przypadnie 

dla Warszawy — 1.000 mieszkań, dła Ło- 

dzi — 600 mieszkań i dla Dąbrowy Górni- 

czej — 400 mieszkań. 
Poza dostarczeniem tanich mieszkań dla 

bezdomnych i to jeszcze przed nadchodzą- 
cą zimą — przyczyni się śmiała inicjatywa 
rządu w dziedzinie budownictwa drewnia 
nego do zatrudnienia kilkuset bezrobotnych 

(Iskra). 

    

    

Obostrzenie kar 

za przestępstwa łowieckie. 

Ministerstwo rolnictwa odniosło się do 

«ministerstwa spraw wewnętrznych w sprawic 
orzecznictwa karno-administracyjnego, od 
nośnie wykroczeń przeciwko prawu łowiec 
kiemu, stwierdzając, że orzecznictwo to w 

poszczególnych powiatach jest bardzo nie- 
jednolite, przyczem niektóre władze zdają 
się niedoceniać szkodłiwości, jakie dane 
przestępstwo stanowi w dziedzinie ochrony 
zwierzyny. Ministerstwo spraw wewnętrz- 
mych ze swej strony rozesłało do wojewodów 
okólnik z poleceniem, by władze administra- 
«ji ogólnej przy wymierzaniu kar za prze- 
kroczenia łowiecka stosowały się do posz- 
czególnych postanowień przepisów prawa 
łowieckiego. 

W okėlniku swym ministerstwo spraw 
wewnętrznych zaznacza, że pośród prze 
stępw łowieckich szczególną uwagę zwracać 
należy na klusownictwo i wnykarstwo, 

które w; ają najwięcej strat. „Za prze- 
stępstwa te — poleca okólnik — należy w 
zasadzie wymierzać kary nie niższe od poło- 
wy maksymalnej kary, przewidzianej w pra 
-wie łowieckiem. W razie powtórzenia się 
przestępstwa należy z reguły stosować areszt 
Zwr: należy szczególną uwagę na ochro 
nę rzadkich zwierząt”. 

+ 

Teatr Lutnia. 
Farsa FHennequina „Szukam dziecka". 

     

  

  

Ostatnia premjera „Lutni“, nie jest 
właściwie premjerą w ścisłem tego słowa 
znaczeniu, raczej wznowieniem po kilku 
letniej przerwie. Jest to niezawodna stara 

krotochwila w której swojego czasu Święcił 
triumf nieboszczyk Gasiński, a i w Wilnie 
była ona kilkakrotnie graną pod tytułami 
„Szukajcie dziecka”, „To maje dziecko a 
w tym roku ukazała się ona pod tytułem 
„Szukam dziecka. 

Nie można mieć pretensji do naszej Dy- 
sekcji, że podczas słabej frekwencji teatrów 
w letnim sezonie, będąc zmuszoną dla rato- 
"wania kasy, dawać co tydzień premjery, się- 
gnęła, ona do starego repertuaru, gdyż na- 
wet Warszawa w czasie ogórków i kaniku- 
ły, podczas której ludzie wolą spędzać czas 
saa plaży i w ogrodach niż w teatrach wzno- 
wiła w Teairze Letnim również starą i zasłu- 
żoną .„Hiszpańską muchę". 

Nie można się powstrzymać od śmiechu 
«ma „szukam dziecka” patrząc na przezabaw- 
mie sytuacje drugiego i trzeciego aktu, nawet 
i wtedy kiedy się już tą samą farsę widziało 
kilkakrotnie, szczególnie jeżeli jest tak do- 
brze obsadzona i grana jak to miało u nas 
zmiejsce. 

Pani Kamińska, była pełna wdzięku, roz- 
*kosznie rozkapryszona pomimo szczerego. za 
kochania w mężu Kitti. Pani Sawicka potra- 
fiła ożywić i urozmaicić bezbarwną rolą 
Magi, pan Balcerzak stworzył doskonały typ 
zakochanego lecz wyprowadzonego z równe- 
"wagi ciągłemi kłamstwami żony męża Wil- 
„jama. Jednem słowem wszyscy grali spraw- 
snie, dobrze i w należytem tempie, jednakże 
osobą przykuwającą całe' zainteresowanie 
owiodza i wywołującą wybuchy żywiołowego 
«śmiechu, był Djimi w interpretacji reżysera 
farsy Karola Wyrwicz-Wichrowskiego, któ- 
sry jest w każdej roli świetnym i za każdym 

mazem umie stworzyć odrębny typ, tak w 
"charakteryzacji jak i w grze, świetnie har- 
«monizujący z przedstawioną osobą i nieod- 
parcie pobudzający do żywiołowego Śmie- 
chu. *Nic też dziwnego że w „Szukam dziec- 
ka”, kilkakrotnie zbierał on oklaski przy 
podniesionej kurtynie. 

Reszta wykonawców dostrajała się do- 
skonale do žywego tempa i wesolego nastro+ 
ju sztuki, a szczególnie pani Jasińska-Det- 
%owska, która stworzyła doskonały i pełen 
fkomizmu typ kierowniczki żłobka pani Pe- 
iterson. 

  

Zastępca. 

   © 

- Zmierzch marjawitów 
w Wileńszczyźnie. 

Jak nas informują, sekta marjawitów na 
terenie Wileńszczyzny traci coraz bardziej 
A tak już nieznaczne wpływy. W ciągu ostat- 
«mich kilku miesi ną prowincji wyznawcy 
"marjawityzmu opuścili szeregi sekty powraca 
jąc masowo na łono Kościoła katolickiego, 
skutkiem czego marjawici zmuszeni byli 
*winąć swe „agendy”. 

To samo dotyczy również i Wilna, gdzie 
maskutek zmniejszenia się wyznawców czte 
mech księży marjawickich wyjechało zpowro 
tem do Płocka. 

  

KU RJ E R 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Samochód pożarny wpadł do rowu. 

GRODNO, 9. 7. (Pat). — Wezoraj wie- 
czorem samochód ochotniczej straży pożar- 
nej Grodna, zdążający do pożaru w Łun- 
nem, wpadł w odległości 11 klm. od Grodna 
na zakręcie szosy do rowu, wywracająe się 
do góry kołami i przygniatając jadących. 

Strażak Kolezyński poniósł śmierć na miej- 
seu. 15 innych strażaków doznało poranień. 
Dwóch z peśród rannych walczy ze śmier- 
cią. Powodem wypadku było zepsucie się 
motoru samochodu. Ńzofera aresztowano. 

Skutki minionej burzy na prowincii. 
Burza, która przeszła onegdaj nad Wil- 

nem, w niektórych miejscowościach na pro- 
wineji przybrała wprost katastrofalne roz- 
miary tak np. nad gminą kołtyniańską i 
śiwęciańską wichura pozrywała dachy do- 
mów i budynków gospodarczych powywra- 
cała kominy i poczyniła wiele innych dot- 
kliwych strat Między innemi zerwany został 
dach i mocno uszkodzony budynek szkoły 
powszechnej w Poszumieniu. Pozatem ba- 
rza powywracała drzewa przydrożne na 
drodze Podbrodzie—Święciany. 

Jeszcze bardziej alarmujące wieści o 
skutkach minionej burzy nadchodzą z wo: 
jewództwa nowogródzkiego zwłaszeza z po- 
wiatu słoenimskiego i baranowiekiego, gdzie 
straty są jeszeze bardziej ciężkie. 

Tak np. w pow. słonimskim silny wiatr 
powyrywał z karzeniami zgórą 100 drzew, 
pozrywał mnóstwo dachów z domów a m. 
in. zerwał dach z klasztoru prawosławnego 
w miejscowości Żórówka. 

Straty nie są jeszcze dokładnie obliezo- 
ne, są jednak bardzo duże, 

Olbrzymi pożar. 
GRODNO, 9. 7. (Pat). — W dniu wezo- 

rajszym pożar zniszczył przeszło 50 domóa 
mieszkalnych oraz szereg zabudowań gospo: 

+ Straż litewska ostrzelała tratwę polską. 
Przedwczoraj na Niemnie w rejonie Druskie 
nik straż litewska ostrzelała ogniem karabino 

darczych w miasteczku Łunna. Spalił się 
doszezętnie rynek, place 3 Maja i 3 inne uli- 

ce. 

wym tratwę z flisakami połskimi, płynącą 
po naszej stronie brzegu. Szczęśliwym zbie- 
giem okoliczności wyb. ten nie pociągnął 

   

  

poważniejszych następstw. 

   

Zbankrutowany kupiec sam rzuca na siebie 
ciężkie oskarżenie 

w nadziei znalezienia schroniska w więzieniu Łukiskiem. 

Przed kilku dniami do wydziału śledcze- 
go m. Wilna zgłosił się niejaki M. Ginzburg. 
i zeznał że popełnił cały szereg fałszerstw 
z wekslami, podrabiał podpisy i t. p. Obee- 
nie czuje skruchę i chce ponieść za swoje 
czyny karę. 

Wobec tego, że p. Ginzburg nie chciał 
wskazać swego adresu został zatrzymany do 
dyspozycji wieeprokuratora przy Sądzie 
Okręgowym. 

Po upływie dwóch dni Ginzburga na zle: 
cenie prokuratora zwolniono z aresztu a w. 
sprawie jego wdrożono dochodzenie. 

Dziwnem było, że zarządzenie o zwolnie- 
niu go z aresztu, Ginzburg przyjął z wieł- 
kiem niezadowoleniem. 

Dopiero teraz przeprowadzone, w tej 
sprawie śledztwa wyjaśniło powody, które 
skłoniły Ginzburga do zgłoszenia się do po- 
lieji. 

Okazuje się, że Ginzburg był niedawno 
jeszcze dość zamożnym kupcem i prowadził 
wielki handel. Dzięki jednak  niefortun- 
nym tranzakejom stracił cały majątek i po- 

został bez środków do życia, Jedynie cc 
mu zostało, — były weksle klijentów. 

Wierząc, że weksle zostaną wykupione 
w oznaczonych terminach p. Ginzburg zao- 
patrzył weksle w swoje żyro i zdyskontował 
je. 

Okazało się jednak, że wszystkie weksle 
poszły do protestu, a wykupić ich nie miał 
za C0. 

To tak podziałało na sumiennego kupca, 
że wpadł w melancholję i postanowił na 
wet popełnić samobójstwo. Pod wpływem 
jednak żony rozmyślił się i postanowił 
szukać schronienia od ciężkich warunków 
materjalnych w murach więzienia Łukiskie 
go. W tym też celu oskarżył się o fałszer- 
stwo weksli i t. p. 

Podstęp jednak Ginzburgowi się nie u- 
dał gdyż siedział w tak upragnionym are- 
szeie zaledwie 48 godzin. 

Obecnie będzie miał jeszcze sprawę za 
wprowadzenie w błąd policji fałszywemi in- 
formacjami. (e). 

  

Nieudane wystąpienie komunistyczne. 
We środę wieczorem na rynku Łukiskim 

zgromadziła się nikła grupa wyrostków, któ- 
ra wywiesiwszy sztandar komunistyczny u- 

siłowała uformować pochód. Policja jednak 
przy wybitnej pomocy przechodniów i dwóch 

  

   

zorców więziennych, rezproszyła zajście-da- 
zerców -więzterych, rozproszyła wywrotow- 
ców, przyczem 4 osoby zatrzymano i osadzo- 

no w areszcie centralnym. (e) 

KRONIKA 
| Piątek 

Jutro: Pelagji. 

0 - 
Wschód słońca—g, 3 m. 27 

| upiec | —g. 19 m. 55 

Spostrzeżenia Zakładu Metoorsiogii U. $. R 

w Wilnie z dnia 9 VII—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -|- 21° С. 
5 najwyższa: -|- 24 C. 

. najniższa: -|- 149 С. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przewsżający: południowy. 

Tendencja barom.: wzrost, spadek, wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

Dziś: Amelji. 

  
  

Zachód " 

OSOBISTA 

— Powrót p. Wojewody. W dniu dzi- 

siejszym p. wojewoda Beczkowicz powrócił 

z Warszawy i objął urzędowanie. 

— Prezes Izby Skarbowej p. Ratyński 

z dniem 10 lipca rozpocznie urlop wypoczyn- 

kowy. Zastępować prezesa będzie naczelnik 

wydziału p. Adolf Żongołłowicz. 

: MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej odroczono 

z powodu braku quorum, Wyznaczone na 
dzień wczorajszy budżetowe posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej z powodu braku kwalifikowa- 
nego quorum nie doszło do skutku. Po kil 
kugodzinnych bezskutecznych usiłowaniack 
ściągnięcia opieszałych radnych, posiedzenie 
odroczono na najbliższy wtorek. 

— Żądać okazania legitymacji. Wobec 
zdarzających się wypadków kontrolowania 

instalacji elektrycznej w mieszkaniach pry 
watnych przez osoby niepowołane jakoby 
z ramienia Elektrowni. 

Elektrownia Miejska w Wilnie podaje do 
wiadomości P. T. Abonentów, iż w podob- 
nych wypadkach należy żądać od funkcjo- 
narjusza okazania legitymacji wydanej przez 
Magistrat, względnie zaświadczenia wydane- 
go przez Dyrekcję Elektrowni na rok bie- 

żący. 
— Uruchomienie tartaku. Przed kilku 

dniami uruchomiony został tartak Gierszate- 
ra (Antokolska 116). Dzięki uruchomieniu 
tartaku znalazło pracę kilkanaście bezrobot- 
nych. 
— Magistrt poleca stosowanie jak najda- 

lej idących oszczędności. Wobec skreślenia 
po stronie rozchodowej budżetu na rok 1931- 

1932 w porównaniu z rokiem ubiegłym znacz 
nej sumy wydatków na remonty. nabycie in- 
wentarza, materjałów piśmiennych itp. — pre- 
zydent m. Wilna wydał podległym organom 
miejskim zarządzenie stosowania jak najda- 
lej idących oszczędności niemal we wszyst- 
kich dziedzinach wydatków. 

— Zniesienie przystanku autobusowego 
_ koło kościoła św. Piotra i Pawła. Wydział 
komunikacji Magistratu m. Wilna, mając na 
względzie wygodę mieszkańców ul. Holender 
nia przeniósł przystanek autobusowy — linji 
Nr. 3 koło św. Piotra i Pawła na wylot ulicy 
Holendernia. 

— Doraźna pomoce Urzędu Wojewódz- 
kiego bezrobotnym. Urząd Wojewódzki 
uwzględniając rozpaczliwą sytuację bezrobot- 
nych pozbawionych naskutek ogólnego kry- 
zysu gospodarczego możności zorobkowania, 
zamierza zorganizować doraźną akcję pomo- 
cy w postaci wydawania bezrobotnym zupy 
i chleba. Akcja ta obliczona jest na 500 osób. 

W związku z tem Wydział Opieki Społecz 

  nej Urzędu Wojewódzkiego prowadzi obecnie 
pertraktacje z Magistratem m. Wilna w spra 
wie wykor: ania do tego celu jednej z ku- 
chen ludowych. 

— QOdremontowanie karetki pogotowia, 
Nie tak dawno jeszcze nabyta pezez Magistrat 
6-ciokołowa karetka pogotowia ratunkowe- 
go popularna już w Wilnie „Tatra*, odmówi- 
ła ostatnio posłuszeństwa. Ponieważ zaszła 
potrzeba przeprowadzenia generalnego remon 
tu, odesłana została do Warszawy, skąd po- 
wróci po gruntownem odrestaurowaniu. 

Tymczasem pogotowie posługuje się sta- 
rą karetką, w rezerwie zaś pozostaje karetka 
konna. 

— Biuro dowodów osobistych przenosi 

się na ulicę Końską. Z dniem 11 b. m. biu- 
ro dowodów osobistych (wydział paszporto- 
wy) Magistratu m. Wilna przenosi się do no- 
wege lokalu przy ul. Końskiej 1, gdzie mieś- 
cić się będzie przy centralnem biurze ewiden- 

cji ruchu ludności. 
— Podpisanie umowy z „Arbonem* W 

dniu wczorajszym edbyło się wspólne posie 
dzenie przedstawicieli samorządu i firmy „Ar 
bon“, na którem ostatecznie został uzgodnio- 
ny tekst umowy w sprawie koncesji autobu- 
sowej. Po uzgodnieniu wszystkich punktów 
umowa została nareszcie podpisana w bruljo 
nie. Ostateczne podpisanie nastąpi w dniach 
najbliższych, prawdopodobnie w poniedziałek 
po załatwieniu związanych z tem formalnoś- 

ci. 

          

   

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego przy 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczącej się 
50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Uroczyste otwarcie sezonu w akade- 

miekiej kolonji wypoczynkowej w Legacisz- 
kach. W dniu 12 lipca r. b. odbędzie się ot 
warcie sezonu w Akademickiej Kolonji wy- 
poczynkowej w Legaciszkach. Program ot- 

warcia następujący: 
Godz. 10.30 Msza św., g. 11.30 Zwiedze- 

nie Kolonji i gospodarstwa rolnego, g. 1% 
obiad, g. 15 zebranie towarzyskie, g. 17 pod. 
wieczorek, g. 18 gry i zabawy sportowe, g. 
19 kolacja, g. 20 zabawa taneczna. 

Zarząd przesłał odpowiednie zaproszenia, 
poza tem osoby chcące wziąć udział w ot« 
warciu a nie posiadające zaproszenia prosz: 
ne są o zgłoszenie się do Sekretarjatu Brat- 
niej Pomocy (ul. Wielka 24) celem otrzyma- 
nia zaproszenia w godz. 14—16. Akademicy 
iorą udział bez specjalnych zaproszeń. 

WOJSKGWA. 
— Dodatkowa komisja poborowa. W dniu 

15 b. m. odbędzie się po dłuższej przerwie 
pierwsze posiedzenie dodatkowej Komisji po- 
borowej. Posiedzenie to ma na celu umożli- 

wienie wszystkim mężczyznom uregulowania 
swego stosunku do wojskowości o ile tego mie 
uczynili w przepisanym czasie. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2, poczynając od godz. 8-ej 
rano. Następne posiedzenie odbędzie się 

za dwa tygodnie i nadal odbywać się będzie 
regularnie w tym samym odstępie czasu. 

— Uroezyste otwarcie domu podoficer- 
skiege. W dniu 12 lipca w Nowiczach od- 

MI EE NSKIR 

będzie się uroczyste otwarcie podoficerskie- 

go domu im. gen. inż. Litwinowicza, dowód- 
cy O. K. III. 

Uroczystość otwarcia poprzedzona zosta- 
nie nabożeństwem. 

RÓŻNE. 
— Zabezpieczenie warunków pracy w 

młynach. Inspektorat Pracy rozesłał do 
właścicieli młynów okręgu wileńskiego pismo, 
polecając zwiększenie środków ostrożności i 
zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa 
pracy robotnikom. 

W razie stwierdzenia jakichś braków pod 
tym względem winni karani będą grzywną od 
100 do 2000 złotych względnie 6 tygodnio- 
wym aresztem, lub obu karami łącznie. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka do Francji. Stow. Wete- 

ranów Armji Polskiej we Francji, Warszawa 
Al. Jerozolimskie Nr. 25, organizuje dnia 3 
sierpnia r. b. wycieczkę do Paryża na wysta 
wę kolonjalną w cenie 345 zł. i dalszą wy- 
cieczkę z Paryża do Algieru w cenie zł. 500 
Powrót do Polski okrętem przez le Havre— 
Gdynię. Paszporty ulgowe. Informacje i ża- 
pisy tylko do dnia 12 lipca przyjmuje Za- 
rząd. 

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

8 m. 15 w. pełna humoru i arcykomicznych 
sytuacyj krotochwila M. Hennequina p. t. 
„Szukam dziecka, w doskonałej obsadzie 
z Kamińską, Sawicką, Balcerzakiem i Wyr- 
wiczem na czele. 

Reżyserja K, Wyrwicza. Dekoracja W. 
Hawryłkiewicza 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Ostatnie dni niezmiernie ciekawe sztu- 
ka Vicki Baum p. t. „Ludzie w hotelu', 
grana ostatnio z wielkiem powodzeniem w 
Teatrze Polskim w Warszawie. 

Obsadę stanowią Eichlerówna, Niwińska. 
Rychłowska, Ciecierski, Jaśkiewicz, Krecz- 
mar i inni. Reżyserja R. Wasilewskiego. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po- 
hernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 380 w. 
z powodu wielkiego powodzenia powtórze- 
nie Rewji „Tańczące nóżki”, w wykonaniu 
Zespołu Rewji Wileńskiej Udział biorą: L. 
Winogradzka ze swym zespołem baletowym, 
pp. Wajnberg, Mirski, Konstantynowicz, 
Kropiwnicki i Świętochowski. 

— Jutrzejszy koncert w ogrodzie po-ber- 
nardyńskim. Jutro o godz. 8.30 w. odbę- 
dzie się w muszli koncertowej, w ogrodzie 
po-bernardyńskim na dochód Towarzystwa 
opieki nad sierotami żydowskiemi — kon- 
cert z udziałem orkiestry 85-go p. Strzelców 
Wileńskich pod dyrekcją p. por. Teodora 
Wołoszczuka i artystów Teatrów Miejskich 
pp. Sawickiej, Niwińskiej, Balcerzaka, Mi: 
leckiego i Żurowskiego. 

Konferansjerem będzie p. Karol Wyr- 

wicz-Wichrowski. 
— Koncert popularny. W dniu 10 lipca 

r. b. odbędzie się koncert popularny w Par- 
ku Sportowym im. Gen. Żeligowskiego Wi- 
leńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batu- 
tą kapelmistrza Mikołaja Salnickiego. 

W sobotę dnia 11 lipca I występ dyre 
genta wszechświatowej sławy prof. Waler- 
jana Bierdiajewa. 

RABJO 
Fala 244 m., mocy 21,5 Kw. 

PIĄTEK, dnia 10 lipca 1951 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: Program dzien 

ny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Pogadan- 
ka literacka w języku francuskim. 17.10: U- 
twory Chopina (płyty). 17.35: „O szacunku 
dla młodzi: * — odczyt 18.00: Muzyka lek- 
ka. 19.00: Kom. L. O. P. P. 19.15: Kom. Tow. 
do badania historji obrony Lwowa. 19.30: 
Informacje dla jadących na Wystawę Kolon 
jalną do Paryża. 19.45: Program na sobotę 
i rozmaitości. 19.55: Kom. 20.15: Koncert sym 
foniczny. 22.00: „Wśród marmurowych ko- 
ronek Alhambry* — felj. 22.15: Kom. 22.30: 
Koncert chóru akademickiego ze Lwowa. 
23.15: Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 11 lipca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 
(płyty). 13 Kom. meteor. 15.40: Program 
dzienny. 15.45: „Chłopcy coś dla was* — po- 
gadanka. „Nareszcie“ — III-ci frag- 
ment z powiešci Henryka Sienkiewicza „W 
pustyni i w puszczy* zradjofonizowała Ha- 
lina Hohendlingerówna. Tr. na wszystkie sta 
cje. 16.30: Koncert dla młodzieży. 16.50: „Błę 
dny rycerz w Polsce* — odczyt. 17.10: „Co 
nas boli?* — przechadzki Mika po mieście. 
17.35: Odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół Roln, 19.15: Korpusy 
Kadetów a naród pod bronią — odczyt wygło 
si prof. Kwiatkowski. 19.30: Ciotka Albinowa 
mówi. 19. Kom. 20.15: Koncert popularny. 
mówi. 19.45: Program na niedzielę i rozma- 
itości. 19.55: Kom. 20.15: Koncert popularny. 

22.00: Kom. 22.30: Koncert chopinowski. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
WYSTAWA KOLONJALNA. 

Godz. 19.30. aud. lok. 
Pogadankę informacyjną, która znakomi 

cie ułatwi wszystkim wybierającym się na 
Wystawę Kolonjalną do Paryża, orjentację w 
terenie i pozwoli im uniknąć szeregu kłopo- 
tów, wygłosi dziś p. Alfred Daun z własnego 
niedawnego doświadczenia, uzupełnionego in 
nemi materjałami. 

SPORT 
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE. 

Dnia 11 i 12 b. m. odbędą się zawody lek 
koatletyczne o mistrzostwo klasy „C* na bo- 
isku ośrodka W. F. Początek dnia 11-ро © 
17-ej i 12-go o godz. 10-ej. 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat P. T. 
„Sokół* ul. Wileńska 10 w godzinach od 19 
do 21-ej, w dniu zawodów na boisku. 

WILNO W ZAWODACH LEKKOATLE- 
TYCZNYCH O MISTRZOSTWO POLSKI. 

W dniach 11 i 12 b. m. odbędą się na Gór 

nym Śląsku (w Królewskiej Hucie) zawody 
lekkoatletyezne o mistrzostwo Polski. 

Do reprezentowania barw wileńskich okre 
gowy związek lekkoatletyczny « wyznaczył 
Wieczorka i Gniecha (3 p. sap.) oraz Sido- 
rowicza (A. Z. S.y. Reprezentanci Wilna już 
onegdaj wieczorem wyjechali do Królewskiej 
Huty. 

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE. 

W nadchodzącą sobotę i niedzielę rozegra 
się dalszy ciąg walki o tytuł mistrza piłkar- 
skiego okręgu wileńskiego. 

W sobotę do zawodów staną Ognisko i Ma 
kabi, w niedzielę 1 p. p. Leg. i Lauda. 

Zwłaszcza ten ostani mecz ze względu na 

dobrą ostatnio formę drużyny wojskowych 
budzi duże zainteresowanie. 

Raid kolarski do morza 
rozpoczął się. 

WARSZAWA, 9. 7. (Pat). — W dniu 28 
b. m. w czwartek o godz. 10 przed połud- 
niem z placu Marszałka Piłsudskiego wystar 
towało 100 zawodników kolarskich, biora- 
eych udział w raidzie do morza polskiego i 
zpowrotem, W  raidzie bierze udział 108 

  

  

      

    

     

    

uczniów wyższych klas Szkół średnich. 
Wszysey jadą na rowerach polskich marki 
„Łueznik*, Zawodniey przybyli już do Wy- 
szogrodu, gdzie przenocują . 

Nowy rekord szybkości 
motorówki. 

LONDYN, 9. 7. (Pat). — Słynny sport- 
sman angielski Kayedon osiągnął w dniu 9 
b. m. na jeziorze Garda na łodzi motorowej 
„Mis England II“ nowy rekod światowy 
110%/, mili na godzinę, bijąc własny rekord 
światowy, osiągnięty w dniu 3 kwietnia r. 
b. na rzecze Paranie w Ameryce Południo 
wej, kiedy osiągnął szybkość przeszło 103 
mile na godzinę. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
W ZAKRECIE UTONĘŁA NIEZNANA 

KOBIETA. 

W dniu wczorajszym wody Wilji pochło- 
nęły nową oiiarę ludzką, 

Wczoraj w godzinach poobiednich w 
Wilji koło Zakrętu utonęła podczas kąpieli 
jakaś nieznana dziewczyna. W. pozostawio- 
nych przez nią na brzegu Wilji rzeczach 
nie znaleziono żadnych dokumentów, wo- 
bec czego nazwiska jej narazie nie ustalona 

Powiadomiona o wypadku policja rzecz- 
na poszukuje zwłok. (e). 

POŻAR PRZY UL. WIELKA POHULANKA. 

W dniu wczorajczym w wędliniarni przy 
ulicy W. Pohulanka Nr. 31, z powodu złego 
urządzenia przewodów kominowych, wybuchł 
pożar. Zawezwana straż pożarna ogień zlik- 
widowała zanim zdążył wyrządzić większe 
straty. (e) 

WYWIESZENIE SZTANDARU NA DRU- 
TACH TELEGRAFICZNYCH. 

Wczoraj z r. nieujawnieni narazie spraw- 
cy wywiesili na ulicy Szkaplernej sztandar 
komunistyczni z napisami antypaństwowe- 
mi. Sztandar usunięto . (e) 

PODRZUTKI. 

— W dniu 8 b. m. na ul. Nowogródzkiej 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 2 miesięcy. 

Tegoż dnia w klatce schodowej domu Nr. 
37 przy ulł Wileńskiej znaleziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 4 tygodni. Obu 
podrzutków umieszczono  wprzytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

SKUTKI NIEOSTROŻNEJ JAZDY. 

— W dniu 8 b. m. Goldberg Szymon (Ka- 
sztanowa 3), jadąc rowerem po bieżni w par 

ku sportowym im. Żeligowskiego, wskutek 
szybkiej i nieostrożnej jazdy najechał na ja- 
dącego rowerem z przeciwnej strony Janowi 
cza Marjana (Królewska 15). Janowiez doz- 
nał ogólnego potłuczenia ciała. Rower został 
połamany. Lekarz pogotowia odwiózł Jano- 
wicza do szpitala Dziecięcego na Antokolu 
w stanie niezagrażającym ciu. 

ZTRZYMANIA. 

— W dniu 8 b. m. zatrzymano Czumbrow 
skiego Juljana (Rymarska 9) z krową, skra- 
dzioną u Szubotowicza Wadysława, mieszkań 
ca kołonji Dukszty, gminy mejszagolskie. Za 
trzymanego przekazano władzom prokurator 

skim, krowę zwrócono poszkodowanemu. 
— W dniu 8 b. m. zatrzymano Melcherta 

Eugenjusza bez stałego miejsca zamieszkania 
poszukiwanego przez wiceprokuratora za fał 
szerstwo i szereg oszustw. 

KRADZIEŻE. 

— Kaliszczakowi Zbigniewowi (Ludwisar 
ska 5) w dniu 5 b. .m w czasie jego nieobec- 
ności skradziono z niezamkniętego mieszka- 
nia gotówkę 301 zł. 25 gr. Sprawcę kradzieży 
Mikulskiego Zbigniewa, dezertera 3 p. lot. 
w Lidzie, wraz ze kradzioną gotówką zatrzy- 
mano. 

— W dniu 8 b. m. Kozakiewiczowa Be- 
nigna (Stolarska 4) zameldowała o systema- 
tycznej krad y drzewa z niezamkniętego 

składu, mieszczącego się w tymże domu. i 
dy Kozakiewiczowa ocenia na sumę 40 zł, 

Koziełłę Stanisława (Stolarska 4), który doko 
nywał tych kradzieży, zatrzymano. Czę. 
dzionego drzewa odnaleziono w czsie rewizj 

— W dniu 8 b. m. z niezamkniętego 
kania przy ul. Szopena 4 na szkodę Go 
skiego Józefa, skradziono zegarek męski war 
tości 30 zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał 
Matulewicz Bronisław (Szopena 4), którego 
zatrzymano. Zegarka dotąd nie odnaleziono. 

— W dniu 8 b. m. Matulewicz Czesław 
(Horodelska 20) skradł z korytarza domu 
przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 5 żarówki war- 
tości 20 zł. Sprawcę ze skradzionemi żarów- 
kami zatrzymano. 

— W dniu 8 b. m. na szkodę Rutkiewi 
(Trębacka 32) skradziono gołębie wartoś 
zł. Ustalono, że kradzieży dokonał Matuse- 
wicz Michał (Kalwaryjska 23), którego nara- 
zie nie zatrzymano. Skradzionych gołębi nie 
odnaleziono. 

— W dniu 8 b. m. Fejgelson Adolf (Wiel- 
ka 52) doniósł, że Awłas Izydor (Pióromont 
5) przywłaszczył dane mu do wyrabiania 0- 
buwia cholewki wartości 550 zł. 

          

   

        

    

      

    

     

  

   

  

Zmiany w ruchu pociągów 
pasażerskich. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wiłnie komunikuje nam, iż w związku z 
niedosłatlecznem . zaludnieniem niektórych 
pociągów lokalnych, poczynając od 15 lipca 
r. b. wprowadzone zostaną następujące zmia 
ny w ruchu pociągów pasażerskich: 

Poc. Nr. 32 i 38 na odcinku Czeremcha—- 
Bielsk w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia 
r. b. odwołuje się. 

Poc. Nr. 315 i 316 na odcinku Lida—Ba 
ranowicze Pol. od 15 lipca r. b. odwołuj: 
się. 

Poc. Nr. 325 na odcinku Wilno—Lida, 
odchodzący z Wilna w święta o godz. 21.13 
z dniem 19 lipca r. b. będzie odchodził z 
Wilna o godz. 10 i przychodził do Lidy © 
godz. 12.20, 

Poc. Nr. 331 i 332 na odcinku Wilno- 
Jaszuny, odchodzący z Wilna w soboty i 
święta o godz. 10 i z Jaszun o godz. 11, od: 
wołuje się. 

Poc. Nr. 334 i 345 na odcinku Nowoje!- 
nia—Baranowicze z dniem 15 lipca r. b. od 
wołuje się. 

Poc. Nr. 532, 533, 534 i 585 na ode. Kró- 
lewszczyzna— Głębokie z dniem 15 lipca r. 
b. odwołuje się. 

Poc. 611 i 612 na odcinku Białystok—Biu 
łowieża z dniem 15 lipca r. b. odwołuje sie 

Poc. Nr. 651 na odcinku Bielsk Podlaski 
z dniem 15 lipca r. b. zmienia dotychcza 
sowy rozkład jazdy na następujący: Bielsk 
Podlaski odjazd 3.10, Hajnówka przyjazd 
5.50, odjazd 6.05, Białawieża przyjazd 7.10. 

Poc, Nr. 652 i 658 na odcinku Bielsk 
Podlaski—Hajnówka z dniem 15 lipca r. b. 
odwołuje się, 

Poc. Nr. 723 i 724 na odcinku Wilno— 
N. Święciany, odchodzący z Wilna o godz. 
10.05 i przychodzący do Wolna o godzinie 
20.25, z dniem 15 lipca r. b. będą kursowały 
tylko w soboty i święta. 

Poc. Nr, 731 i 732 na odcinku  Biały- 
stok—Grodno z dniem 15 lipca r. b odwolu- 
je się. 

Poc. Nr. 854 i 855 na odcinku Królewsz- 
czyzna—Zahacie z dniem 15 lipca r. b. bę- 
dą kursowały tyłko w poniedziałki i piątki 

Poc. Nr. 1032 i 1083 na odcinku Łuni- 
niec—Łoweza z dniem 15 lipca r. b. odwołu- 
je się. 

Poc. Nr. 1331 i 1382 na odcinku Brześć — 
Włodawa z dniem 15 lipca r. b. odwołuje 
się. 
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Nowa lista odznacz. Krzyżem 
i Medalem Niepodległości. 
Krzyżem Niepodległości zostali odznacze- 

ni: Marja Truszkowska, Stanisław Trzeciak 

i Helena Wilczewska. ! 

Jak żyje się w Rosji 
Sowieckiej. 

Organ rosyjskich socjalnych demokratów 
„Socialisticzeskij Wiestnik*, wychodzący w 
Berlinie otrzymuje od członków partji soc- 
jalno-demokratycznej, przebywających niele- 
galnie w Rosji sowieckiej szczegółowe wiado 
mości o życiu tamtejszej ludności. W wspom 
nianem piśmie zamieszczone są listy ilustru- 
jące dosadnie stosunki i życie polityczne w 
tem państwie. 

W jednym z ostatnich numerów „Socialist. 
Wiestnik* moskiewski korespondent objaś- 
nia, dlaczego tak rzadko pisze: „W Europie 
jest to dla was zabawką usiąść do stołu i na- 
pisać list. U nas to jest o wiele inaczej. Papier 
można „nabyć* tylko w przedsiębiorstwie al 
bo kupić na poczcie jeden jedyny arkusz a 
zarazem kopertę z marką pocztową. Atrzmen 

tu drogą legalną wogóle kupić nie można i 
chcąc pisać musimy sobie atrament sami zro 
bić. Atrament robi się w ten sposób, że roz- 
łupany ołówek chemiczny rozpuszczamy w 
wodzie. Aby uzyskać taki materjał do pisania 
trzeba koniecznie usunąć się w zacisze i być 

samym. Ale i to bardzo trudno, bowiem są- 
siad w mieszkaniu, czy też kolega w urzędzie 
są na straży”... Dalej korespondent oznajmia, 
że w ostatnim czasie władze sowieckie zde- 
cydowały się nie stosować wobec inż 
represalji i dać im możność pracy. Wiadomo 
już dobrze — pisze korepondent — że wie- 
lu zasądzonym fachowcom powierza się za- 

żwyczaj kierownictwo wielkich, nowowybudo 
wanych ale źle urządzonych przedsiębiorstw, 

które w dodatku źle prosperują z tem za- 
strzeżeniem, że wyrok sądowy zostanie w zu- 
pełności zniesiony jeżeli się uda im dopro- 
wadzić fabrykę do takiego stanu, aby mogła 
odpowiednio prosperować. Inżynierowie ci. 
chcąc wywiązać się z zadania prowadzą sza- 
loną nagonkę na robotników. Opowiadają, że 
inżynier Swicyn, który swego czasu skazany 
został na 10 lat więzienia i który dziś jest 

faktycznym dyrektorem technicznym nowej 
fabryki w Kerczy, zaprowadził tak taki re- 
žim, že tylko z trudem udaje się utrzymać 

robotników w karbach dyscypliny, uniemoż- 
liwiając im jakikolwiek opór. 

Ostrze działania państwowej policji po- 
litycznej (GPU) skierowano obecnie przeciw- 
ko byłym właścicielom domów, małym kup- 
com i t. d. 

W związku z pogorszeniem się techniki 

aprowizacyjnej przy wydawaniu produktów 
aprowizacja została nadzwyczaj skompliko- 
wana przez zaprowadzenie najrozmaitszych 
formalności. Przedsiębiorstwa sowieckie nie 
posiadają pieniędzy, tak że zarobki wypła- 
cane są ze znacznem opóźnieniem. Przypisać 
to należy temu, że wydano odpowiednie za- 
rządzenia, zmierzające do tego, aby każde 
przediębiorstwo było samowystarczalne. Wy- 
dając pieniądze na urowce czy inne ma- 

terjały, nie może potem znaleźć się w odpo- 
wiednim czasie gotówki na wypłacenie zarob- 
ków. Dlatego w fabrykach dochodzi do róż- 
nych nieporozumień i niezadowolenie jest 
wielkie. Według słów korespondenta w wielu 
przedsiębiorstwach tempo pracy się osłabia 
i praktykowane 4 pewnego rodzaju „strajki 
włoskie* t. zw. jawny sabotaż przy pracy. 

sROŻ 

Wielki turniej szachowy 
w Pradze. 

PRAGA 9.7. Pat. — W nadchodzą- 
cą sobotę rozpocznie się tu wielki mię- 
dzynarodowy turniej szachowy o pu- 
har lorda Hamlitona Russela, ofiaro- 
wany dla mistrzowskiej drużyny świa- 
ta. Na turniej ten wyznaczą swe repre- 
zentacyjne drużyny 22 państwa, pod- 
czas gdy w roku przeszłym w takimże 
turnieju w Hamburgu brało udział 18 
państw. 

Drużyna polska przyjeżdża w tym 
samym składzie, w jakim rok temu 
zdobyła mistrzostwo Świata, a mia- 

nowicie Rubinstein, dr. Tartakower, 

Przepiórka, Makarczyk i Frydman i 
ma bardzo poważne szanse na pono- 
wne zdobycie puharu, mimo liczniej- 
szej i znacznie silniejszej konkurencji. 

Równocześnie rozegrany zostanie 
turniej pań o tytuł mistrzyni świata, 
którego bronić będzie Czeszka pani 
Vera Menchik, nie mając dotychczas w 
Świecie poważniejszej konkurencji. 
Prócz tego odbędzie się międzynaro- 
dowy indywidualny turniej, w którym 
z ramienia Polski weźmie udział dr. 
Stanisław Kohn. 

Wszystkie powyższe turnieje od- 
będą się w ramach 8-go kongresu Fe- 
deration Internationele des Echecs, 

   

     

  

  

    

  

którego organizacja została w roku bie . 
żącym powierzona z okazji 25-lecia 
czechosłowackiego Związku Szacho- 
wego, Czechosłowacji. Delegatami Pol- 
ski na kongres są pp. Kazimierz Pił- 
sudski i Przepiórka. 
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Giełda warszawska z dn. 9.VII. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

Dolary 0-404 „800-901-390 
Bsigja «2. 124,85 - 144,96— 124,34 
białogród . . . . . 15,80) - 15,81%, —15.78*/, 
Budapeszt .„ .. . . 155,73—156.13—155,38 

   Bukareszt. . . . 5.32—3,321/,—5,311/ą 
Gdanak LL 173,59 —174,02—173,36 
Holanaja 359,50 - 360,43 -- 358,63 
Kopenhaga . . . . . 239/06- 239 66—238,46 
Londym . . . 1 «.. . 2 *4,43—43,54—43,32 
Nowy York . : . 8,921—#,н41—8.901 
Nowy York kabel . . . 3,925 -8.045 8,905 
Paryż WE 34,99 - 35,08—34,90 
Praca ‚ . « _ 26,44//,—26.40—26,39 
Stokholm -. 239.39 — 239,99 —238,79 
Szwajcarja . . . . . 113.24 —173,67—174,81 
Włochy . . . « . „ « . 46,74—46,86—46,62 
Berlin w obr.pryw. . . .. .. . . 211,80 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% inwestycyjna . . . . . . . 85,00—85,25 
5% KOBWÓTWZ.A - + 5 © 2. . - 46,00 
6% dolarowa . . . » « « . . 16,00—17,00 
7% Stabilizacyjna . . . . . . 80,00—80,25 
y L a ec т 104 
895 L.Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B. G. K. . 94,00 
Te same 7% . . k 82 
79/, ziemskie dolarowe . . . - . . - 12,25 
44,0, L, Z. ziemskie . . . . . 50,50—50,75 
8% warszawskie . . . . 71,00—70,75—71,50 
2% Częstochowy .„ . . . .. .. + . 62,50 
5% Łodzi "= wow ia sa A OBO 
10% Radomia. r i 12.24.50 
10% Siedlec 

  

KRCJE: 

Bank Polski . . « . . . . .121,56—123,0Q 
Częstocice . . . . «. « . . . « 32,50—82,00 
Starachowice . . . « «. « « « « « » + 9, 

BIOS 

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Oświadczenie Castle'a. 

WASZYNGTON -9.7. Pat. — Cas- 
tle oświadczył, że przedstawicielem Sta 
nów Zjednoczonych na konferencję 
rzeczoznawców będzie ambasador Sta- 
nów Zjednoczonych w Belgji Gibson, 
któremu towarzyszyć będzie LŁivesey, 
rzeczoznawca sprawy odszkodowań. 

Castle wyraża przekonanie, że za- 

warty zostanie zadowalający obie stro 
ny układ w sprawie zawieszenia wa- 
runkowych spłat niemieckich, termin 
wypłaty których przypada w przysz- 

Gandhi oskarża rząd 
BOMBAY 9.7. Pat. — W dzienniku 

„Young India* ogłosił Gandhi artykuł 
oskarżający rząd o gwałcenie zawarte 
go w Delhi paktu. Gandhi zaznacza, 
z różnych stron kraju otrzymuje licz: 
ne skargi na postępowanie władz miej- 
seowych, które, wbrew  postanowie- 

    

łą środę. Układ taki ma na celu nie- 
dopuszczenie do tego, aby Niemcy uz- 
nane zostały za niewypłacające swych 
zobowiązań ze względów  technicz- 
nych. Castle dodał wreszcie w rozmo- 
wie z przedstawcielami dyplomatycz- 
nymi obcych państw, że Stany Zjed- 
noczone uważają plan Hoovera już za 
obowiązujący w sensie moralnym i że 
Niemcy nie będą wzywane do dokona 
nia spłat, przypadających na 15 lipca. 

  

o pogwałcenie ugody. 
niom paktu, rozpraszają siłą zebrania 
ludności hinduskiej 

W zakończeniu Gandhi pisze: Mu- 
simy cierpliwie wykonywać nasze zo- 
bowiązania, płynące z paktu, dopóki 
komitet kongresu uzna to za koniecz- 
ność. 

  

Wielkie upały we Lwowie. 
LWÓW, 9. 7. (Pat). — Prasa donosi, że 

wczoraj w niektórych miejscowościach Ma. 
łopolski Wschodniej temperatura dochodzi - 
ła do 35 stopni, a nawet więcej. Temperatu- 
ra we Lwowie wynosi 33 st. Wezoraj wieczo- 

rem przeszia na Lwowem wielka burza z 
piorunami. Ulewa trwała przeszło godzine. 
W kilku miejscowościach nawałnica wyrzą- 
dziła szkody. Na peryferjach miasta woda 
zalała tu i ówdzie mieszkania. 

Nieudany lot. 
NOME (Alaska), 9. 7. (Pat). — Jednopłato- 

wiec „Fortworth*, na którym lotniey Robbins 
i Jones przedsiewzieli lot nad oceanem Spo- 
kojnym, przeleciał wczoraj nad Nome. Tewa 
rzyszył mu samolot, wiozący prowizję. Oba 
saloty odleciały w kierunku morza Berin- 
ga. 

NOWY YORK, 9. 7. (Pat). — Lotnicy 
Robbins i Jones, nie mogąc zaopatrzyć się 

w powietrzu w benzynę, zmuszeni byli wy- 
lądować na Alasce. Przez: to samo lot bez 

lądowania ze Stanów Zjednoczonych do Ja- 
ponji, planowany przez tych iotników, nie 
powiódł się, 

Asy lotnictwa rozpoczęły lot okrężny. 
PARYŻ, 9. 7. (Pat). — W dniu 9 b. m. 

rano z łotniska Villacoublay wystartowała 
eskadra, złożona z 6 samolotów. Na czele 
eskadry stoi hr. de Goys, a należą do niej 
Costes, Pelletier d Oisy, Chalły, Rignot, Gi- 
rier, Arrachard i de Laitre. Trasa lotu wy- 

nosi 10 tys. klm. i prowadzi przez Brukse 
lę, Amsterdam, Kopenhagę, Oslo, Stokholm, 
Belsingfors, Rygę, Kowno, Warszawę, Lwów, 

Bukareszt, Białogród, Sofję, Stambuł, Ateny, 
Rzym, Turyn, Lyon i Paryż. 

        

K.D"BI EB WF I B Ne SE KOS 

Ogromny požar wskutek wybuchu szybu 
naftowego. 

BUKARESZT, 9. 7. (Pat). — W Ploeszti 
powstał olbrzymi pożźr, naskutek wybuchu 
czynnego szybu nafty w okolicy Rancu. Po- 
Żar objął dwa sąsiednie szyby, również czyn 
ne. Wiatr przeniósł iskry, od których zapali- 
ły się koszary robeinicze i doszczętnie spło- 
nęły. 

Następnie zapaliły się 3 rezerwuary, na- 
pełnione ropą naftową, które wybuchły. 
przyczem odgłos wybuchu słyszano w pro- 

mieniu 40 klm. Pionąca nafta zagrażała wsi 
Seortzeni. Uderzono na ałarm w dzwony ka 
ścielne i ludność schroniła się przed posu 
wającą się naprzód rzeką 150 wagonów plo- 
nącej nafty. Setki robotu 
ludności brały udział w 

końcu udało się i 

                

straty są olbrzymi 

WO i i ika ONLY i k EYE L 

Piekna Greta. Mistinguette, 

  

Widzimy tu słynną gwiazdę filmową Gretė 
bo w jej ostatnim filmie „Romantyka*. 

pogłoski, siękna Szwedka p. 

tępową w powodu złego 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskie 
ulica Oflarna Nr. 2 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogoda. dla 

Kancelarja czynna od godz. il do 13 i ou 

   

    

słynna n 

mimo 
je byw: 

kami. 
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Dostojnicy košcielni 
i państwowi w Gdyni. 
GDYNIA 9.7. Pat. — Przybył w 

dn. 9 b. m. do Gdyni ks. prymas Hlond 
w towarzystwie kilku biskupów oraz 
marszałek Senatu Raczkiewicz. Dostoj- 
ni goście, po zwiedzeniu miasta i por- 
tu, udali się statkiem do Jastrzębiej 
Góry, a stamtąd do Żarnowca i Żuko- 
wa. 

ae 

„Dar Pomorza" w New Yorku. 

NOWY YORK, 9-VII. (Pat). Przy- 
był tu z wysp Bormiidzkich okręt 
„Dar Pomorza”. W piątek załoga 
przyjęta zostanie przez tutejszą Po- 

onję oraz przez burmistrza miasta 
w ratuszu. 

za 

Poiski wiec protestacyjny 
w Gdańsku. 

GDAŃSK 9. 7. Pat. — Wczoraj 
wieczorem odbył się tu wielki wiec, 
zwołany przez Związek Zjednoczenia 

wodowego Polskiego celem zaprotes 
towania przeciwko ostatnim zarządze- 
niom władz gdańskich w zakresie no- 
wego opodatkowania pracowników 
stałych, zatrudnionych w instytucjach 
rządowych polskich oraz przeciwko 
wprowadzeniu w życie w stosunku do 
dyrekcji kolei państwowych i rady 
portu uchwalonej niedawno ustawy o 
załogach robotniczych. Zebrani uch- 
walili rezolucję, protestującą przeciw- 
ko wprowadzeniu nowego podatku dla 
stałych pracowników, wskazując, że 
jest znaczna ilość źródeł, z których 
niezbędne sumy mogłyby być zaczer- 
pnięte, j. n. przez redukcję zbytnio 
rozbudowanego w Gdańsku aparatu 
urzędniczego. W drugiej rezolucji ze- 

    z 

    

„brani protestują przeciwko wprowa- 

  

dzeniu załóg robotniczych w dyrekcji 
kolei państwowych i radzie portu, a 
to ze względu na istnijącą tendencję 
eliminowania elementu polskiego na 

rzecz Niemców, którzy i bez tego są 
w większości. 

  

Nr. 156 (2098 

Manifestacje bezrobotnych 
w Walencji. 

WAŁENCJA, 9. 7. (Pat). — Bezrobotni 
usiłowali w dniu 9 b. m. przerwać komu- 
ńikację na ulicach miasta, zatrzymująe trara 
waje. Usiłewali oni również zmusić właści: 
cieli magazynów do ich zamknięcia, przy- 
czem w czasie manifestacji doszło do strze- 
laniny. Aresztowano 10 osób. Manifestanci, 
rozproszeni przez gwardję obywatelską, ze- 
brali się ponownie. Wystąpiła policja, która 
dokonała aresztowań 24 osób . 

Akcja saboteżowa w Hiszpanii 
MADRYT 9.7. Pat. — Towarzystwo tele- 

foniczne komunikuje nocy ubiegłej w Se- 
willi Vigo i Santander zniszczono kabłe te- 
lefoniczne. W Madrycie rzucono bombę ce- 
lem zniszczenia przewodów. W Aenn aresz- 
towano trzech osobników planujących akcję 
sabotażową. 

Na giełdzie kerlińskiej. 
BERLIN, 9. 7. (Pat). — Wskutek bar- 

dziej optymi ch nastrojów obniżył się 
w dniu 9 b. m. kurs dołara w wolnym ob- 
rocie z 1.1945 na 4.932 marek zbliżając się 
do notowań urzędowych. 

„AZOTY as Uni A MOBILE 

      

    

  

    

Zmeczony kat 

  

   
     

  

w ciągu swe- 
a blisko 300 lu- 

prawił na 

francuski Piotr Deibler, k 

go 50-letniego urzędowar 
dzi „skrócił o głowę”, t. zn. w 

tamten świat przy pomocy gilotyny. Zamie- 
rza on wzorem innych sławnych ludzi na- 

we pamiętniki 
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©Оа dnia 10-g0 do 13-g0 # taiekia | £ : 3 ; y 1 niat: Królewska tm Miejskie |: ss Tajemnica drzwi AG m E] 
:SALA MIEISKA Dramat sensacyjno-salonowy. Aktėw 10. W rolach głównych: Wirginia Valli i Gaston Glass. 

Kask ana al also 30, 
Początek seansów od godz. 6-ej. 

Najnowsza sensacja mac orm SERCE i SPORT 
W roli głównej przemiła para kochanków NANCY CARROLL i CHARLES ROGERS. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.15., w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. Ceny zniżone. 

do 12-g0 lipca see AWANTURY MIŁOSNE 
Wesoły i pikantny film w 10 aktach z niezrównanym HARRY LIEDTKE i uroczą HILDĄ RAUSCH w sol. główn. 

Zajmująca treśći Wspaniała gra artystów! Bogata wystawal Moc pikantnych scenl 
Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Słodycz grzechu z Conradem Nagiel w rol. gł. 

ŚP. LOŃ CHANEYA »- 
Emocjonuj. dramat miłości i zemsty. 

Akcja pełna gro- 
zy i napięcia. 

Qetrebramaska 5. NAD_PROGRAM: Willa na sprzedaż. 
  

Dźwiękowe Kino 

GEUIN© 
«l. Wielka 47, tel. 

Dziś o mai 

15-41 

Program od 8-go Kino Kolejowe 

OGNISKO 
įsbek dworea kolsjow.) 

Dzi S$! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy najnow- 
= szy superfilm! Ostatnia kreacja genjalnego 

W rolach głównych: Lon Chaney Na zachód od Zanzibar Noch słównychi Lon Cha 
NAD PROGRAM: Cudowna niespodz. dźwięk., arcyzab. kom.-farsa LODY NA GORĄCO z Sunchine i Sammy. 

Diwigkowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
malisz Wieika 36. 

  

OSTRZEŻENIE! [||D-H. !. Innatowicz i S-ka 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, tel. 841. 

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- „POLECA z okazyjnėgo zakupu niżej cen fab- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. dowlane, okucia i narzędzia. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
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OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 
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nazwę firmy 

iznak orła 

CHLUBĄ POLSKIEGO PRILNYSIO POŃCZOSZNICZEGO 
jest eleganck", wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 

Ponczocha BFMBERG 
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: у Zaleszczyckie Od roku 1843 istnieje į 

|MORELE 
Wilenkin | (APRIKOSY) 
ul. TATARSKA 20 | 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd 

Wykwintne, Mocne 

NI EDROGO,: 
ma dogodnych warnnkach | 

I NARATY. | 
KADESZŁY NOWOŚCI. 

5692 

PENSJONAT 

„Wilnianka“ 
w Druskienikach 

ul. Św. Jakóba 16 (obok 
Kościoła) w ogrodzie. 

Piękne słoneczne pokoje, 
werandy. 

Doskonała kuchnia. 
Blisko parku i kąpieli. 

Jadłodajnia 
Codziennie 

śniadania, obiady 
Ceny dostępne. 
Skopówka 7. 

„Lali ia) 
6-ej rano do 10 wiecz. 

Wanny gazowe. 

   
   

  

  

5810 
    

  

codziennie świeżo rwane. 
Pięciokilogramowy kosz 
zł. 20, wysyła franko za- 

liczka — D. Gottfried, 
Zaleszczyki. 5816 

L. УМН 
Chor. uszu, gardla i nosa 

Zarzeczna 16 
Przyjmuje 4—6 w. 

  

5811 

Dr. mad. G. GELMAN 
Laboratorjum chem. - ba- 
kterjologiczne. Wilno, ul. 
Zawalna 17, m. 5 (róg W, 
Pohulanki). Telefon 13-94 
Przyjęcie analiz od 7—19 

5814 

Akuszerka 

Iarja Laineova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa ., m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

do sprze- 
D 0 dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
inch dowisdziac ść Gua 
miejscu u właściciela, 

      

drewniany 

  

    
  

A : Im równom'erniejsza dza — tem ladniejsza poficzocha. a ia й 5769 — na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą nych dziennikach zamieszcza najtaniej Rade wne pi Popławska 3. 5812 |. oSeówkawnytwaKincwiwih 
. й Tylko zupełnie równomiernie wyprzędzona nitka umożliwia całkowicie Po iera cie 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU ||Ę Wil. Agencja Reklamowa jednakowy d-seń pończochy, od którego zależny jest elegancki jej wy- R do sprzed.. | Popieraj 
ĄŻĘ Ё £ DYSZKIEWIC gląd. Przędza Bemberg przewyższa pod względem rėwnomiernošci jed- Ower ;;. sngielski przemysł : ; 2 . sab lny, ieważ jest tk. ło używ. fi „Šwilt“ Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. Ё ulica Wielka 14, tel. 12-24. = wab naturalny, ponieważ jest ona tkaną maszynowo. Tai KV krajowy. 

KARACEETEWE 

TADEUSZ SIKORSKI. 20) — Owszem jeździ, lecz koń jej zachorował i jest Wichrowski drgnął. Był w tej chwili właśnie my- wszystko było zakrojone na skalę największych wygód. 
a ao da u weterynarza. ślą przy Marcie, analizując bijącą w oczy różnicę mię- jakie może stworzyć dobrobyt. Książę przyjmował u 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Przy pożegnaniu Tamara niespodziewanie zasko- 
czyła go wypowiedzianą z czarującym uśmiechem pro- 

pozycją: ! 
—.A może samotny jeździec zechce mi towarzy- 

szyć jutro podczas przejażdżki konnej. Unikniemy 
wzajemnego stratowania się przy rozmijaniu. 

Wichrowski umówił się wcześniej spotkać z Mar- 
tą w parku miejskim, lecz chcąc mieć Tamarę w re- 
zerwie powiedział: 

— Z ogromną przyjemnością, o ile pani wyjeżdża 
zaraz po południu, bo tylko o tej porze rozporządzam 
czasem. 

Kiedy Wichrowski podjechał do domu Niemiro- 
wych zastał Martę na werandzie willi, zajętą pisaniem 
na maszynie. Tamara wydawała rozkazy uwijającym 
się obok niej boyom, co chwila coś sobie: przypomina- 
jąc. Nieznacznie przeż ramię Marty rzucił okiem na 
tekst napisanego. Przeczytał w kilku miejscach słowa: 
„towarzysze. 

— Odezwa partyjnego komitetu do ludu pracują- 

  

Jadąc obok Tamary, myślał o scenie w palarni. 
Przypomniał sobie chwilę, kiedy nieprzytomna ujęła 
go za rękę. Zdawało mu się, że poznałby i teraz rę- 
kę jej, gdyby mu ją położyła z tym samym ruchem ner- 
wowym. A może to nie ona? Nagle zdecydował się: 

— Zdaje się, że raz spotkałem panią w palarni 
opjum — powiedział z wyrazem obojętnym. 

Tamara spojrzała na niego bez żadnego zmiesza- 
nia. Rozważyła szybko co odpowiedzieć. Zauważył na 
jej twarzy ten uśmiech szyderczy, który spostrzegł wte- 
dy, kiedy zdejmowała futro w palarni. 

— Być może — sucho odpowiedziała. Więc pan 
również jest amatorem „błogości Świata”. 

—, Bynajmniej, byłem tam pierwszy i ostatni raz 
w życiu. 

— Ech, to się tylko tak mówi. Jak pana życie do- 
brze zadraśnie, pójdzie pan drugi raz, a dalej będzie 
pan chodził jak na herbatę do cukierni. 

Nagle popędziła naprzód. Wichrowski zrozumiał, 
że rozmowa o opjum sprawiła jej przykrość. Szcze- 
gólnie musiało być dla niej nieprzyjemne wspomnie- 
nie o cynicznem zachowaniu się Chińczyka przy za- 
strzyku morfiny. 

-— Со ха okropną tragedję nosi ta dziewczyna pod 
cego. Za kilka dni żandarmi wyłapią bibułę i sprowa- maską pozornej obojętności — pomyślał, doganiając 
dzą pełne worki do naszego urzędu — z drwiącym JA. 
uśmiechem pomyślał Wichrowski, pomagając Tamarze 
dosiąść konia. 

Na chwilę oderwał Martę od pisania, przy poże- 
gnaniu dłużej niż należało zatrzymał jej rękę i szep- 
nął: 

— Proszę pamiętać o szóstej w parku. 
Marta lekko skłoniła głowę. Wichrowski szybko 

wskoczył na konia i dopędził Tamarę. 
— Czy siostra pani nie jeździ konno? — zapytał, 

pz: już za miasto.   
  

Zawiązała się rozmowa płytka i banalna. Tamara 
była wesoła i kokietująca. Instynktownie wyczuł, że 
jest skłonniejsza do miłostki niż siostra. Myśłał jednak 
o Marcie, chciał się spytać, czy i ona również bywa 
w spelunce, lecz wahał się. Wiedział, że sprawiłoby mu 
przykrość, gdyby Tamara odpowiedziała twierdząco. 

Opowiadała o stosunkach charbińskich. dowcip- 
nie wyśmiewała znane osobistości. 

— (zy podoba się panu moja siostra Marta? — 
naraz zapytała, zwalniając biegu.   

dzy siostrami. 

Spojrzał na Tamarę, jakby chciał wyczytać w jej 
oczach, czy zależy jej na tem, żeby mu się Marta po- 
dobąła. czy też przeciwnie. 

  

— Owszem, jest bardzo miła — odparł sucho. 

  

Wichrowski od dłuższego czasu często przebywał 
w towarzystwie Marty. W rozmowach poruszali róż- 
norodne tematy, lecz tak się dziwnie złożyło, że nigdy 
nie mówili o miłości. Kiedy miał już na ustach zda- 
nie. wyrażające myśl erotyczną, onieśmielało go spoj- 
rzenie Marty. Zdawało mu się, że się obrazi, że pryśnie 
dotychczasowy swobodny nastrój, jaki się wytworzył 
między nimi. Byli jakby dwoma towarzyszami wspól- 
nych wycieczek, łączyła już ich duchowa serdeczność, 
przyjaźń, koleżeństwo. 

Bywał w domu Niemirowych częstym gościem. 

Księżna od pół roku przebywała w celach kuracyjnych 
zagranicą. W domu pozostał ojciec i najmłodszy z ro- 
dzeństwa, syn Wołodia, uczeń szkoły handlowej. Ksią- 
że Niemirow był typem inteligenta rosyjskiego z ubie- 
głego stulecia. Za młodych lat, pomimo książęcego po- 
chodzenia, był bardzo wolnomyślnym. Należał do taj- 
nych związków, nawoływał do zburzenia istniejącego 
ustroju, współpracował w radykalnych pismach. Z cza- . 
sem uspokoił się, wstąpił na służbę kolejową, zaczął 
umiarkowanie pić i mniej umiarkowanie grać w karty. 
Rodzina Niemirowych zajmowała obszerną wille o fan- 
tazyjnych kształtach, przylegającą do pięknego ogro- 
du. Jeszcze ojciec księcia przehułał majątek rodowy, 
a przeto książę Aleksander musiał wstąpić na posadę. 
Zajmując wysokie stanowisko w hierarchji kolejowej, 
książe prowadził dom  wystawnie. Willa kolejowa, 
w której zamieszkiwała rodzina Niemirowych, robiła 
wrażenie jakby dworu zamożnego ziemianina, gdzie 

     

siebie dużo ludzi, dom ich stale kogoś gościł. Sam ksią- 
żę przekładał grę nad rozmowę. Zwykle ukazywał się 
w pokoju jadalnym podezas jedzenia, salon dla niego 
nie istniał, w gabinecie pracował i tamże grał. W domu 
księcia stale bywał adwokat Arbuzow, człowiek już nie 
młody, wielki dziwak. Miał on manję na punkcie stwo- 
rzenia w Europie ogromnej federacji narodów słowiań- 
skich. Różnił się od innych Rosjan tem, że nie oddawał 
przewodnictwa w tej federacji Rosji, a uznawał zasadę 
równouprawnienia wszystkich członków federacji. 
Oczywiście nikt z otoczenia poważnie nie traktował 
w tym czasie jego wywodów, uważając je za utopję. 
Jedynie Wichrowski na serjo dyskutował z nim, przez 
co zyskał sobie sympatję Arbuzowa, który nazywał go 
„Słowianinem pierwszej klasy”. Arbuzow lubił*przy 
okazji wypić, a wtedy plątał się i gubił we własnych te- 
orjach. 

Codziennie między godziną piątą a szóstą po po- 
łudniu w domu Niemirowych zbierało się grono znajo- 
mych. Była to popołudniowa herbatka. W. dawnych 
domach rosyjskich picie herbaty nabierało jakiejś ce- 
chy uroczystości. W pokoju jadalnym wesoło szumiał 
samowar, stół był zastawiony konfiturami i różnemi 
smakołykami. Gospodyni sama nalewała herbatę, rów- 
nież myła szklanki, i nalewając gościowi, pytała się 
każdego, jaką lubi herbatę: mocną, średnią czy słabą. 
Przyzwyczajenia starych bywalców gospodyni. dobrze 
znała. Podając szklankę z uśmiechem mówiła, że Iwan 
Iwanowicz lubi mocną, natomiast Wiera Pawłówna 
średnią. Jeżeli żona była nieobecna zastępowała ją star- 
sza córka lub inna dama z liczby domowników. Była 
w tem jakby jakaś hierarchja rodzinna, której Ściśle 
przestrzegano. 

  

(D. C. N.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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