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*GEMUMERATA miesięczna 
   

Sprawa urzedników jj 
Redukcja części urzędników i nkro- 

jenie pensji innym do racyj giodowych 

— niewątpliwie są to rzeczy ciężkie i 

bolesiie. Co będą robić ci wszyscy lu- 

dzie, którzy dostali wymówienie na 1 

października? Gdzie pójdą? Przecież 

Polska te nie Francja. Taki urzędnik ży 
je z dnia na dzień, zazwyczaj niema żad 

nych pieniędzy odłożonych na czarną 

godzinę, ma żonę, ma dzieci. 

Redukcję nakezał mus państwowy 
Państwo nie może dopuścić do za- 

chwiania równowagi budżetu, do infla- 
cji. Obóz B.B. to jest obóz najwięcej 

związany ze światem urzędniczym. 

Wśród posłów B.B. roi się od urzędni- 

ków, wiemy jak solidarnie głosował 

cgół urzędników na B.B.. I przypomi- 

namy to w tej ciężkiej chwili z trium- 

iem. Bo pomimo tego związania — B. 

B. nie jest jednak „partją urzędniczą”, 

tak, jak istnieją partje chłopskie, ro- 

totnicze etc. Gdyby był ,„partją urzęd- 

riczą', toby rząd B.B. raczłejby za- 

chwiał równowagę budżetu, niż do- 

puścił do obniżenia poborów swoim 

wyborcom. Poczucie konieczności pań- 

stwowej jest o wiele w B.B. silniejsze, 

„£ „otzicie solidarności z tymi, któ- 
rzy się słusznie za najaktvwniejszych 
zwolenników politycznego  kiw.unku 

B.B. uważać mogą. Częste poncsiły 

się głosy, że B.B. to taka sama partja, 

jak każda inna. Teraz macie dowód, 

że nie. 

Oczywiście, że w tej ciężkiej chwili 

Fodnoszą się głosy tych, którzy nit 

wstydzą się żerować na każdej biedzie 

i niepowodzeniu, jakie państwo polskie 

Spotyka. Czytajcie gazety  „prawico- 

we“. Umyšlnie, z ironją, używainy te- 

go określenia, które sobie stale przy- 

właszcza endecja. Otóż prawica — en- 
dencja aż się pali do tego. aby w Pol- 

sce zaczął się strajk kulejarzy, czy 

pocztowców, z jakimże smutkiem przy- 

jęła wiadomość, że strajk taksówek 
się skończył. Gdzieindziej nazywa się 

to bolszewizmem, u nas nazywa się 
to działaniem stronnictwa narodowe- 

go, prawicowego, katolickiego. 
„Stowo“ jest pismem, które w 

jaskrawy sposób wołału, że w Polsce 
urzędników jest zadużo. Pisaliśmy, że 

cyfra 670 tysięcy funkcjonarjuszy pań- 

stwowych, jest cyfrą koszmarną. Wzy- 

waliśmy do re dukcji. Chcieliśmy, aby 

się ta cyfra zmniejszyła nawet o po- 
łowę. Pisaliśmy nawet > złych cechach 
natury Polaka, które pchają go do 

urzędów, zamiast ne drogę przedsię- 
biorczości prywatnej. Mówiliśmy, że 

dziąłą tu brak (energji, brak inicjaty- 

wy, a przedewszystkiem snobizm. Jed- 
niem słowem czyniliśmy z 670 tys. 

rzędników, omal żę Mane-Tekel-Fares, 
Rzeczywistość niestety przyznała 

nam rację. Dziś redukowac musimy. 

Lecz niestety 'teinpo tej redukcji musi 

być szybkie. Płaciniy dziś za winy ca- 

łego dziesięciolecia Polski, płacimy za 
ten nastrój „mierz siły na Zanuary“, 

który od pierwszego posiedzenia Sej- 
mu Ustawodawczego w styczniu 1919 

r. przechodził różne stopnie natężenia, 
lecz niestety, nie opuszczał nas nigdy. 

Redukcja urzędników powinna być 
przeprowadzona i to w znacznie szer- 

Szym rozmiarze, niż się ją przewiduje 

w obecnym krytycznym momencie. 
Lecz: 

Po pierwsze. Przemysł, hande! i 
rolnictwo polskie powiany być zdol- 
ne do przyjęcia do siebie redukowa- 
nych urzędników państwowych. 

Po-drngie. Redukowani powinni 
Łyć nie urzędnicy, lecz instytucje. Pań- 
StWO musi się wyrzec całego szeregu 
czynności, które dziś załatwia. Nie mó 

wimy, żeby te Czynności były zu- 
pełnie niepotrzebne. Owszem, są 

potrzebne są uzasadnione, mo 
żna bardzo wymownie bronić ko- 

rieczności ich istnienia. Lecz oto w 
Polsce znajdzie się napewno kilkaset 

tysięcy ludzi, których zdrowiu bardzo- 

z odniesieniem do 
yłuą pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O ! 

fr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, | 
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by się przydał wyjazd na Riwjere. 

Niech mi zarzucą najgorszy obskuran- 

tyzm, lecz będę twierdził, że skarbu na 

szego państwa nie stać na wysyłanie 

kilkuset tysięcy ludzi na Riwjerę. Po 

dobnie jest z temi czynnościami, któ- 

ie państwo polskie spełnia. Mogą one 

być bardzo pożyteczne, lecz dla bied- 

ego naszego społeczeństwa są za 

diogie. 

Redukcja urzędników powinna iść 
przez przebudowę administracji pań- 

stwa. Dlaczego dotychczas nie zespo- 

lono w jednej organizacji wszyst- 
kich zakładów ubezpieczeń socjalnych 

łączrie z Kasą Chorych? Pizecież był 

czas to zrobić. Dlaczego istnieje nadal 

sonsensowny zakład ubezpieczeń pra- 

cowników biurowych od nieszczęśli- 

'wych wypadków przy pracy? Takich 

„dlaczego” można mówić dziesiątka- 

mt. 
Obracajmy się w świetle przykła- 

dów: ы 

Možna mieč naprzyklad zastrzeže- 
nia, co do obniżania pensji sędziom. 

Wymiar sprawiedliwości jest podsta- 

wową funkcją każdego państwa. Na- 

tomiast urzędnicy, którzy wydają cie- 

lęton: paszporty weterynaryine, powin- 
1i być bezlitośnie redukowani. Państwo 

powinno wyrzec się tej czynności, rol- 

nictwu naszemu ono się nie kalkuluje, 
vas na to nie stać. 

Zwłaszcza dużo jest u ras instytu- 

cyj państwowych, które mają niby to 

pomagać producentowi w jego pracy 

gospodarczej. Instytucje te jednak ko- 
sztują tak dużo, a więc ohciążają te- 

go producenta, jako podatnixa, tak wy- 

datnie, že się gospodarczo nie kalku- 

lują i powinny być kasowane. 

Raz jeszcze: redukowani powinni 

być nie urzędnicy we wszystkich me- 

chaniczniż instytucjach, lecz reduko- 

wane, kasowane powinny być całe 

irstytucje. i 
Chwila jest ciężka. Lecz to, ca 

pozornie wydaje się nans najcięższe, 

'to jest ta bezwzględność,, z którą rząd 

stanął do walki o równowagę budżetu 

jest właśnie monientem pocieszającym. 

Niejedni przeżywamy taki kryzys. W 
Niemczech jest g.zec;, niż u nas. Ever 

gja, którą :ząd ujawnił daje ram 

przekonanie, że walke 0 równowagę 

budżetu wygramy. 

W. tej walce społeczeństwo powin- 
no przyjść r+dowi z pomoca. Ze spo- 

łeczeństwa. p winna wychudzić  ini- 

cjatywa do kasowania urzędów, irsty- 

tucyj, które może trudno jest nazwać 

zbędnemi, lecz bez których można się 

obejść. Każdy -ro:1.nie, jakie wewnetrz 
ne trudności mia rząd centralny, gdy 
chce uczynić takie zabiegi *hiiurgicz- 

ne. Zainteresowana instytucja zaczy- 
na się bronić. broni się jej "dyrektor, 
bronią urzędnicy. Inicjatywa s;ołecz- 
na mogłaby bardzo pracę rządowi ułat- 

wić. Cat. 

  

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

<]а rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń.     

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jadność”. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Zagraniczne 
do miejsca. 

  

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrt 

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. eg: ka 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A.. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY Koięgaraka SPó 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — 

PINSK — 

Ratuszowa — Kerai Jaźwińskiego. 

T-wa „Ruch“. 
„ Naucz. 

Polska — St. Księgarnia Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolūej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
STQŁPCE — Księgarała T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —: ul. Mickiewicza 24, F. Fnczewzka 
WARSZAWA — T-wo Kaieg. Kol. „Ruch“. 

  

CENY OGLOSZEN: wiersz Dt Eo na stronie 2-е] гі z Ei ama Mia tekstem 15 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milime gr. numerach yi 
zag i owe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Admiaistracja nie przyjmuje zastrzeżeń ga 

] Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. £5 dostarezesie numeru dowodowego 20 gr. 

goda amerykańsko - francuska 
Porczumienie w kwestji planu Hoovera 

: Decydujące obrady 
PARYŻ. Pat. Po dniu pełnym wrażeń i niepokoju, wśród at- 

mosfery dość napiętej, wobec odrzucenia w niedzielę przez pre- 

zydenta Hoovera ostatniej propozycji francuskiej, osiągnięto w 

poniedziałek wieczorem porozumienie między przedstawicielami 

Francji i ministrem Mellonem i ambasadorem Edge. 

Na nadzwyczajnem posiedzeniu Rady Ministrów, które odby- 

wało się od g. 17-ej pod przewodnictwem Doumera I trwało 2 I 

RASA NIEMIECKA O PORO- 
UMIENIU AMERYKI Z FRAN- 

CJĄ. 
BERLIN. PAT. — Porozumienie mięczy 

Ameryką i Francją w sprawie projektu Ho- 

overa znalazło tyko 'w pewnej części pra- 

sy niemieckiej kiika komentarzy. 

Organ kanclerza „Germania*  podkre- 

śla, że porozumienie pe 12-dniowych pei- 

traktacjach doszło do skutku na podstawie 

kompromisu, wzdlędniającezo zaiówne za- 

sady projektu Hoovera, jak i specyficzne 

żądania Francji į Fraucja może obecnie 

stwierdzić, że w walwze-tej niesia zwycię- 

żonych, ani zwycięzców. Uznania roszczeń 

Francji w sprawie utrzymania zasady nie- 

chronionych annutetów niemieckich musiano 
oczekiwać na podstawie dotychczasowego 

przebiegu rokowań. Przyjmujeniy to do wia- 
domości, będąc przekonani, że kompromis 

obecny nie oznacza końca dyskusji o nie- 

mieckiej zdolności płatniczej. 
Jeszcze bardziej optymistycznie wyraża 

się „Vossische Zty., wskazując, że zastrze- 

żenia, dotyczące iunduszu gwarancyjnego i 

świadczeń rzeczewycn, nie umniejszeją war 

tości, jaką posiada formalne wejście w ży- 

cie planu Hoovera. Decydujące znaczenie 

ma fakt, że za zgodą innych rządów, Niem- 

cy do 15 lipca 1932 roku nie hędą płaciiy 

ani grosza w obcei walucie. 
W bardzo ostrym tonie krytykuje kom- 

įromis „Deutsche Alger eine Ztą * cšwiad- 

czając, że Francja doprowadziła da osła- 

bienia Uiemiec, aby móc dyktować nietylko 

annuitety i świadczenia rzeczowe, a!'e 1ów- 

nież narzucić swe stanowisko w kwcstjach 

politycznych  pierwszorzędnego znaczenia. 

POSZUKIWANIA. ZATOPIONEJ 
ŁODZI PODWODNEJ 

HELSINKI. Pat. Działalność sowiec- 
kiej flotylji rzecznej pod Bransgrundem 
trwa w dalszym ciągu. Znamienne jest, 
iż tralowanie i prace nurków były pro- 
wadzone również w pobliżu statku ra- 
towniczego „Kokser* na granicy estoń- 
skich wód terytorjalnych. Rzekomo i 

  

  

tam zatonęła druga sowiecka łódź 
podwodna. 2 

CYKLIŚCI WARSZAWSCY 
w. STAMBULE 

* STAMBUŁ. FAT, DO Stambułu 
przybyło 4 człcrków warszawskiego 
owarzystwa Cvklistów: Gołębiowski, 

Bendkowski, Chodaczyński i Szeszke 
odbywających raid rowerowy. Kolarze 
polscy przebyli dotąd trasę z Warsza- 
wy przez Czerniowce, Bukareszt, 
Sofję, Adrjanopol, Stambuł, będąc w 
drodze 22 dni, w tem 7 dni odpo- 
czynku. Przebyty dystans liczy 2300 
klm. Nasi kolarze powitani byli w 
Stambulć przez konsulat generalny 
oraz przedstawicieli sportowych  to- 
warzystw tureckich. 

EET 
REMESREWA RZECE REPTAOZEACZ SIT ERTINES ATS ITTNSNUNISIIIESRS 

TWOJE. DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa |, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcno- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

ZO ROWE KOOKS WOK 

P. Stefan Kirtiklis wojewodą Iwowskim 
WARSZAWA, 7.VII (tel. wł. Słowa) Jak nas informują wojewodą 

lwowskim na miejsce Świeżo mianowanego podsekretarzem stanu Pre- 
zydjum Rady Ministrów wojewody Nakoniecznikowa-Klukowskiego — ma 
być dotychczasowy wice-wojewoda wileński Stefan Kirtiklis, 

Nominacja ta nie jest jeszcze zdecydowana, ale w każdym razie 
kandydatura wojewody St. Kirtiklisa poważnie jest brana pod uwagę. 

  

Gwałtowne burze w Niemczech 
BERLIN. Pat. W. Zachodnich Rudawach szalały wczoraj burze, połą- 

czone Z oberwaniem się chmur. Szereg mostów zostało zniesionych. Woda 
podmyła w wielu miejscach drogi i tory kolejowe. Odcinek Schwarzen- 
bach-Johannes-Georgenstadt jest doszczętnie zniszczony. Przewodniki wy- 
sokiego napięcia oraz kable telegraficzne i telefoniczne zostały w wielu 
miejscach przerwane. 

Również rury gazowe i kanalizacyjne zostały znacznie uszkodzone. 
Nagły przybór rzek wyrządził wielkie szkody w zabudowaniach nadbrzeż-. 

„mych. W mieście Schwarzenburgu dobytek mieszkańców i 
poważnych szkód. Oddziały straży ogniowej 
mieszkańcom. Straty wyrządzone przez burze 

z ulice doznały 
niosły pomoc zagrożonym 
wczorajsze oceniają na 15 

miljonów mk. Dotychczas stwierdzono 3 ofiary w ludziach. Ludność miej- 
scowa tworzyła doraźne oddziały ratunkowe. 

pół godziny, opracowano tekst ugody, który zakomunikowano 

ambasadorowi Edge i ministrowi Mellonowi, a ci ostatni przetele- 

fonowaii tekst ugody do Waszyngtonu i po otrzymaniu zgody 

prezydenta Hoovera podpisali na wieczornej konferencji ostatecz- 

ny tekst porozumienia, który został podany do publicznej wiado- 

mości w oficjalnym komunikacie, ogłoszonym w nocy. 

Główne zasady ugody 
PARYŻ. Pat. Główne zasady zawartej ugody kwestji planu Hoovera 

odpowiadają mniej więcej wiadomościom, ktkre uprzednio trafiły do prasy. 
Francja zgadza się mianowicie na zawieszenie na okres czasu między 

1 lipca b. r. a 1 lipca 1982 r. wszelkich wypłat między poszczególnemi 

rządami, a to pod warunkiem, że rząd niemiecki wpłaci do Banku Wypłat 

Międzynarodowych całkowitą bezwarunkową część annuitetu, gwynoszącą 

620 miljonów mk. 
Wpłata ta będzie miała miejsce jedynie pro forma, gdyż w równo- 

wartości otwarte zostaną rządowi niemieckiemu kredyty za pośrednictwem 

kolei żelaznych Rzeszy. Te ostatnie wciągnięte 'zostały do sprawy, aby o 
ile to jest możliwe nadać pożyczce tej charakter komercyjny. 

Zobowiązania na nową pożyczkę wydane w postaci bonów przez ko- 
leje żelazne Niemiec. mają przynosić procenty i amortyzowane zostaną w 
ciagu 10 lat, rocznemi spłatami, czyli, że owe bony będą mogły być 
puszczone w obieg na międzynarodowy rynek giełdowy; Wielkie banki, po- 
parte w tem przez odnośne rządy, będą mogły przyjść z pomocą krajom 
europejskim, którym propozycja Hoovera wyrządziła pewien uszczerbek 
finansowy. 

Co się tyczy funduszu gwarancyjnego, Francja porozumie się z Ban- 
kiem Wypłat Międzynarodowych, aby wypłata 500 miljonow, którą miał 

oń uczynić na zasilenie tego funduszu wraz z zastosowaniem przewidzia- 
nego przez plan Younga moratorjum, miała miejsce nie jednorazowo, lecz 
w ciągu 12 lat, w miarę, jak wpłaty niemieckie okażą się niedostateczne. 

Sprawa Świadczeń w naturze oddana została do rozstrzygnięcia 
mitetowi ekspertów. 

Wresżcie uważając za niedostateczne zobowiązania. 

ko- 

powzięte przez 
Rzeszę Niemiecką wobec Stanów Zjednoczonych i chcąc mieć sama głos 
w tej sprawie, Francja pozostawia za sobą prawo zażądania od rządu nie- 
mieckiego zapewnienia, iż fundusze, które zaoszczędzi Rzesza Niemiecka 
dzięki moratorjum, zostaną użyte jedynie na potrzeby gospodarcze kraju. 

Plan Hoovera pierwszym etapem zabiegów 
niemieckich w dziedzinie reparacyj 

BERLIN. PAT. — Po wiuerkowej 
naradzie gabinetu minister  iinansów 
Dietrich, przyjął przedstawicieli prasy 
niemieckiej. którym  „łoży: Szereg 
życie planu prezydenta Hoovera. 

Minister wskazał na olbrzymi od- 
pływ dewiz, trwający właściwie bez 
przerwy od ostatnich wyborow do 
Reichstagu. Wysokość tych strat na 
tynku finaasowym oceniają na 3 — 4 
miljardy mk. Pesymizm nie jest jednak 
na miejscu, ponieważ mimo tych strat 
gospodarka nierniecka wykazała viel- 
«a odporność й 

W związku z tem minister wystą- 
pił przeciwko metodzie kredytów krót 
koterminowych. Środki  Zzwolnionk 
przez moratorjum rząd niemiecki zuży 

wanie budżetu, spodziewając się, że w 
ten sposób nastąpi upłynnienie na ryn 
ku pieniężnym i że wycofane kaedvty 
powrócą do Niemiec. Rozwiązanie, uzy 
skane w Paryżu nie jest jeszcze zu- 
pełne. Chodzi teraz o to, aby szereg 
niezałatwionych kwestyj rozwiązać w 
duchu porozumienia. Należy się spo- 
dziewać że przyszłe rokowania przy- 
czynią się do uspokojenia atmosiery 
politycznej, a przedewszystkiem do- 
prowadzą do zbliżenia francusko-nie- 
mieckiego. į 

Z wywodów ministra wynika, że 
daisze kroki w kwestji reperacyjnej 
podjęte bedą de„ierc po wizycie m 'ni- 
strów brytyiskicu i Stimsona w Ber- 
linie. 

je w pierwszym :zędzie na skonsolido- 

Komitet zwalczania komunizmu 
w NewYorku — 

NOWY YORK, Pat. Utworzył się tu komitet złożony z około stu 
wybitnych przedstawicieli społeczeństwa amerykańskiego, mający na celu 
zwalczanie komunizmu zapomocą bojkotu handlowego i kontrpropagandy. Francja 
W skład komitetu wchodzą między innemi 
skiej Federacji Pracy i b. ambasador 
Guerard. 

wiceprzewodniczący amerykań- 
Stanów Zjednoczonych w Berlinie 

W ogłoszonej liście 600 zwolenników komitetu figuruje między inne- 
mi nazwisko Elihu Roota. Sprzeciwiają się oni uznaniu Sowietów przez 
Stany Zjednoczone przed spłaceniem przez Sowiety szkód, które Stany 
Zjednoczoue poniosły z powodu konfiskaty swych dóbr na terenie Rosji 
Sowieckiej i t. d. Podobne komitety powstać mają we Francji, Anglji, Bel- 
gji, Niemczech, Włoszech, Kanadzie i państwach bałkańskich. 

  

Pożyczka japońska dla Sowietów 
TOKJO. Pat. W klubie bankierów w Tokjo odbyło się zebranie ro- 

syjsko-japońskie z udziałem ambasadora Sowietow Trojanowskiego, przed- 
stawicieli finansów sowieckich oraz japońskiego 1ządu i japońskiego prze- 
mysłu i finansów. 

Na zebraniu tem dyskutowany był projekt pożyczki 50 miljonów je- 
nów dla Sowietów na zakupno w Japonji statków, materjałów budowla- 
nych, taboru kolejowego, maszyn i t. d. 

Na zapytanie, czy rząd sowiecki skłonny jest dać gwarancję na wy- 
padek strat, poniesionych przez dostawców japońskich, 
nowski odpowiedział negatywnie, twierdząc, że samo istnienie 
jest najlepszą gwarancją. 

ambasado 1 Troja- 
Sowietów 

W rezultacie powyższa tranzakcja doszła do skutku. 
  

. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji о 25 proe drożej. 

ZAMKNIĘCIE ZJAZDiJ WOjEWODÓW 

WARSZAWA. PAT. — W późnych 

godzinach wieczornych zakończył się 

zjazd wojewodów, który obradował 

pod przewodrictwam m:inistra Pierac- 

kiego. Tematem obrad zjazdu była 

;Spre.wa 1sprawnienia i uproszczen. ad 

ministracjj państwowej, zagadnienie 

oszczędności w związkach  kor:unal- 

nych, oraz K edyty koniunalne. 

UNORMOWANIE HANDLU MIĘ- 
SEM. 

WARSZAWA. 7.VII. (tel. wł. Sło- 
wa). Ministerstwo Skarbu nadesłało 
do Izb Skarbowych okólnik, w któ- 
rym zezwala na umorzenie jednej 
trzeciej kwoty podatku obrotowego 
przypadającego do'zaplacenia od tran- 
zakcyj handlowych mięsem, ale tylko 
takich, które zostały dokonane na 
giełdzie mięsnej. W ten sposób Rząd 
pragnie uregulować chaotyczny dotych- 
czas handel mięsem i skupić ten han- 
del całkowicie na giełdach mięsnych, 
których organizowanie będzie w ca- 
łym kraju przyspieszone. 

NA RZECZ OFIAR POWODZI 
WARSZAWA. PAT. — Główny Komitet 

Społeczny Pomccy oliarom powodzi woj. 
wileńskiego, Nowogródzkiego i białostockie- 
go, podaje, że do dnia + Jipca złożona na 

1zecz ofiar powodzi ogółem 309 194 zł. 11 gr. 

RAID KOLARSKI DO MORZA 
PO:.SKIEGO z 

WARSZAWA, PAT. — Dnia 9 
b. m. o godzinie 8 m. 45 z płacu Mar- 
szałka Piłsudskiego wyruszy raid Ko- 
larski do moza polskiego. W raidzie 
bierze udział sto zawodników, uczniów 
wyższych klas szkół średnica, po 10 
z każdego D.O.K. Wszyscy zawodni- 
cy jadą na rowerazn marki „fucznik“, 
wyrabianych przez Państwowe Wyr 
twórnie uzbrojenia. Raid udaie się do 
morza lewyiń brzegiem Wisły. Powrót 
do Warszawy -- prawym brzegiem. 
Raid trwać będzie 30 dni. Bank Cu- 
krownictwa organizuje dla uczestni- 
ków raidu konkurs na pracę pod tyt.: 
„Rola odżywcza cukru w raidzie krażo- 
znawczym do mo*za pelskiego". Wszy 
Scy uczestnicy raidu od szeregu dni 
dožywiani są cukrera. --- 8 b. m. 0 
godz. 11 uczestnicy raidu wytuszą z 
przed gmachu Ośrodka Wychowania 
Fizycznego na prób1ą wwcieczkę do 
Pustelnika, szosą ruszyńską. 

KURS DOLARA 
WARSZAWA, 7.VII (tel. wł. Słowa). 

Po kilkudniowej zwyżce kursu dolara 
zaznaczyła się zdecydowana zniżka. 
Oficjalny kurs dolara wynosi jeszcze 
złotych 9, ale na prywatnym rynku wa- 
lutowym proponowano banknoty dola- 
rowe w dowolnej Ilości po złotych 8,98. 
Bank Polscki w dalszym ciągu pokrywa 
wszelkie zapotrzebowania na banknoty 
dolarowe, ale zapotrzebowanie jest o- 
becnie znacznie mniejsze. 

  

BEZROBOCIE w POSZCZEGÓL- 
NYCH PAŃSTWACH. 

Uwadze naszych pesymistów. 
(Na podstawie danych Revue Internationale 

„du Travail, maj 1931). 
Liczba bezrobotnych 

Marzec 1930 Marzec 1931 r. 
Austrja (bezrobotni, korzy- 

stający z pomocy) 239.094 —304.082 
(bezrobotni, korzy= 
stający z zasiłków 
kas ubezpieczeń): 
a) całkowicie bez- 

robotni 14.030—81.750*) 
b) częściowo bez- 

robotn 28.469—121.907*) 
Czechosłowacja 88005—343.972*) 
Danja bezrobotni, ubezpie- 

czenieni w zwi 
zkowych kasach) 

Finlandja 
47.109—67.725*) 
10.062—11.557*) 
13.618 — 71.936* 
20:376— 27.070 
34.996— 80,525 

(bezrobotni zareje- 
strowani). 

a) całkowicie bezro- 
botni 385.432—707.486 

b) częściowo bezrob. 28.026—27.545 
Łotwa 6.494— 8,450 
Niemcy 3.040.797—4,743,931 
Polska (bezrobotni zarejestro- 

wani w PUPP). 
a) całkowicie bez- 

robotni 289.469—379.021**) 
b) częściowo bez= 

robotni 109.519—118753 
13.023—43,270*) 

(bezrobotni zareje- 
strowani w związk. 
zawodowych 21.999—28088 

W. Brytania i Irlandja Północna. 
a) całkowicie bezro- 
botni 1.284.231—2.052.286 
b) częściowo bez- 
robotni. 409,785—612.821 

Kanada 22.912—33.700*) 
Palestyna (przypuszczalna 

liczba) 2.900—13.600*) 
* Dane z końca lutego 1931 r. 

®*) W marcu bezrobocie w Polsce 
osiągnęło największy stopień (21.111— 
380.650 bezrobotnych), Obecnie ilość 
bezrobotnych znacznie się zmniej- 
szyła, gdyż od dn. 21.lll. notowany 

jest stały spadek ilości bszrobotaych 

Gdańsk 
Holandja 
Italja 

Rumunja 
Wegry



WSPOMNIENIA „DNI MICKIEWICZOWSKICH“ 
w Nowogródku 

Niejeden z jadących na dzień 28 i 29 
"czerwca do Nowogródka żałował w cI- 
'chości ducha, że nie uczynił tego wcze- 
śniej. Możnaby było wtedy widzieć wysta- 
wę, poznać okolice w towarzystwie  mi- 
łych znajomych (t. j. tych, którzy właśnie 

obok nas w: przedziale siedzą) — a uniknąć 

konieczności słuchania przemówień i asy- 
stowania przy uroczystościach, które jak 
wiadomo, zawsze są nudne i zawsze ta- 

kic same. 
„W powrotnej drodze innego już byliśmy 

zdania — a w domu nawymyślaliśmy wszy- 
stkim, którzy z powodu obowiązków, bra- 
ku czasu, czy lenistwa do Nowogródka po- 

jęchać nie chcieli. Uznaliśmy, że . żadne 
okoliczności nie mogą rozgrzeszyć z zanied- 

tania przeżycia tego, co przeżyli w Nowo- 

gródku uczestnicy uroczystości 
czowskich. Wszystko razem składało się 

na jeden niezapomniany obraz: począwszy 

od świątecznego wyglądu czyściutkiego mia 

steczka, od mnóstwa bratków, rosnących na 

zupełnie nieogrodzonych skwerach przy cho- 

dnikach, (trudno uwierzyć, ale to fakt 

nikt tych kwiatów nie psuje i nie zrywa) 

od nińóstwa przecudnych róż na stołach w 

namiocie podczas wspólnego posiłku, a 

skończywszy na soplicowskiej gościnności 
mieszkańców Nowogródka i ziemi Nowo- 
gródzkiej z panem wojewodą Beczkowiczem 
i jego małżonką na czele. 

Cała dwudniowa uroczystość miała cha- 
rakter prześlicznie pomyślanego i konsek- 
wentnie do kończ przeprowadzonego wiel- 

iiego obrzędu ku czci Adama Mickiewicza. 

Rozpoczął się ten obrzęd od uroczystego 

nabożeństwa w kościele farnym i kazania 

biskupa Bandurskiego, który następnie w ' 

fiolętach biskupich brał udział we wszystkich 
iazach uroczystości i zakończył je w na- 
stępnym dniu modłami na grobie ostatniej 

2 Tuhanowskich w Tuhanowiczach, która 
całe swoje życie, wszystkie swoje zdolności 

i niemały majątek oddała społeczeństwu na 

usługi, wskazując żywym przykładem, jak 

spełniać . testament przez  Wieszcza Narodu 
" zostawiony. 

Po nabożeństwie udali się _ zaproszeni 
pod kopiec Mickiewicza na Małym - Zamku 

— naprzeciw kopca położone wzgórze zam- 

kowe, uwieńczone ruinami, roiło się od 

rzeszy szerokich warstw ludności, która, 

obsiadłszy mrowien: stoki wzgórza śledzi- 

ła z zainteresowaniem przebieg uroczysta- 

ści zakończenia sypania kopca i żywemi 
+ oklaskami nagradzała łotników, którym uda- 

ło się zręcznie trafić przy rzucaniu wieńców 
zieleni na kopiec. 

* Przedstawiciele Rzadu, miasta „nauki, li- 

‚ teratury i sztuki, udali się z koszykami na- 
pełnionemi ziemią na szczyt kopca, skąd 

.. w imieniu Rządu przemówił wiceminister 

W: R. i O. P. ks. prof. Żongołłowicz, w 
: imieniu Komitetu p. wojewoda Beczkowicz, 

"miasta p. burmistrz Wolnik, w imieniu  lite- 
'ratury nestor literatów polskich W.  Siero- 
"szewski, wileńskich literatów. reprezento- 

wał swiojem przemówieniem p. Hulewicz, 

"który zakończył okrzykiem na cześć  zie- 
"mi Nowogródzkiej. 

Rektor Uniwersytetu 5. B. prof. Janusz- 
kiewicz, przemawiając w imieniu nauki, wy- 

-Sypał na kopiec koszyczek ziemi, przywie- 

„ zionej z-podwórza Skargi w Uniwersytecie. 
4 Następnie uczestnicy: uroczystości zostali 

zaproszeni na posiłek, przygotowany pod 
olbrzymim namiotem przez ziemiaństwo no- 
„wogródzkiej ziemi. Bardzo trafnie zauważył 

` ktoś; ze wznoszących krótkie a serdeczne 
‚' toasty, że uczta ta zaimprowizowana tak 

- oryginalnie, przypomina wieczerzę z Pana 
- Tadeusza, urządzoną przez Wojskiego w 

ruinach zamku. 

| ta „ Spožywając „ryby (metrowej. długości) 

grzyby lt wędliny", wśród serdecznego i 
_._ niewymuszonego nastroju  przekonaliśmy 

` ..£ię, że. „spełniać obrzędy* można także i 

wesoło. | 

Nastąpiło potem odsłonięcie tablicy — ра- 

miątkowej na t, zw. domu | Mickiewicza, 
który stoi na miejscu dawnego, „prawdzi- 

_ wego” Mickiewiczowskiego domu. Tablica 
nosi napis: „Tu w zaraniu życia wznosił 

* f й * 

   

E „LUDZIE w HOTELU“ VICKI BAUM. 
Siedzieliśmy wczoraj niemal że w 

_ kinie. Bo to co przed oczami się prze- 
— ; Ssuwa, jest pocięte na kawałki, kawa- 

eczki, fragmenty maciupie, niemal 
„ lilipucie. Widz z wszystkiego zlepia 

sobie obraz syntentyczny, całość któ. 
/ ra ma żyć i iść do jedności. W tych 
'  frakcyach, kawałkach jest sens, bo 

' wreszcie kiedy się to wszystko zbije 
„w jedno jest i poezja. Naszyjnik pe- 

    

| ret przeprowadza nas do odwieczne- 
„go tematu, nie mogącego pójść na 

# banicję. 
a 

j Dają perły szczęście, dają 
też nieszczęście. Mają już taką wła- 

‚ 426 nad ludźmi i taki atrybut, Skoro 
są podóbne do łez, jakże mają nie wy- 

‚ с15Каё 2 oczu łez. Skoro zaś łzy o- 
 czyszczają i odnawiają, jakże nie ma 
' nasza natura zazielenić się? 

**Vicka Baum wzięła naszyjnik i u- 
czyniła z niego rekwizyt sakralny. Przy- 
pomina nam się Kadmos który Seme- 
le ofiarował klejnoty, albo Eryfile, 

" która wzięła naszyjnik demoniczny od 

  

> 

    

  

/_ mas ten naszyjnik, którym ludzkość 
_'. wiąże najgłębsze wstrząsy erotyczne. 

Przecież niedawno światowa bibljote- 
ka Reklam wydała w tej swojej uni- 

- wersalnej bibljotece trzy grube tomi- 
ki genjalnego Bachofera, który jak 
Fryderyk Nietsche schodzi na dno 
dyonizyjskich misterjów. , 

„./ Jest tam cały rozdział o naszyjni- 
ku Eryfili, od którego nie można się 

_ oderwać. Już kiedyś ten haszyjnik fi- 
gurował na wazach greckich a w swo- 

  

: 
jo 

  

Mickiewi-- 

Polinejka. Jednem słowem zajmuje 

skrzydła do lotu Adam Mickiewicz“, wmu- 

rowana została z inicjatywy oficerów i sze- 

regcwych P. P. Wystawie Mickiewiczow- 

skiej, którą następnie uczęstnicy wycieczek 
oglądali, należałby się fe!jetoa osobny 

clatego przechodzę wprost do kulminacyj- 

rego punktu uroczystości, akademji w te- 

etrze na cześć Mickiewicza. 

Jak wszystko w Nowogródku, tak i tu, 

oprawa, wygląd zewnętrzny sali dostosowa- 

ny był do charakteru uroczystości i tworzył 

z nią jedną całość. Duży portret Mickiewi- 

cza otoczony girlandą z rumianków i polnej 

skabiozy — u stóp podstawy liść palmowy 

Takie same wieńce z polnych kwiatów zdo- 

bią ściany, obite czernym aksamitem. Na 

tem tle czarne pianino, służące do akompa- 

njowania przy odśpiewaniu przez p. Wy- 

leżyńską kilku pieśni Moniuszki do słów 

Mickiewicza. Zespół kamerałny im. Moniu- 

szki z Wilna odegrał fragmenty kwartetów 

Moniuszki i Noskowskiego, przyjęte przez 

ułuchaczy z równym aplauzem, jak recyta- 

cje utworów Mickiewicza przez pp. Białkow- 

skiego . Wyrzykowskiego. 

Rozpoczęły  akademję przemówienia: 

dziekana wydz. huinanistycznego М. 5. В. 

prof. Glixellego, p. Korrada Górskiego z 

Warszawy, który mówił o ideologii patrjo- 

tyzneu Mickiewicza, oraz niezwykłe wprost 

głębią ujęcia przemówienia Jana: Parardow- 
skiego, przedstawiciela P. N. Klubu, które 
radało niejako podstawowy ton całej uro- 

czystości — na podstawie tego tonu jasny 

stał się cały sens wszystkiego, co się do- 

tychczas działo, do tego tonu nawiązać wy- 

padło wszystko, c» nastąpiło potem. Mó- 

wił Paraudowski o przestarym zwyczaju 
słowiańskim czczenia bohaterów i półkogów 
sypaniem kopców na ich cześć — mówił o 

tem, że koło tego kopca snuć będą legen- 

dy — i jeżeli kiedyś, po dziesiątkach ty- 

sięcy lat zaginie pamięć o tem, przez kogo 

i dla kogo kopiec ten został wzniesiony, a 

legenda powiąże kopiec z religijnym jakimś 

kultem czy obrzędami, to niedaleka będzie 

od prawdy. Uczuliśmy wtedy, że Paran- 
dawski w natchnienia wprost dał wyraz te- 

mu, co się dzieje, i w czem my: obecnie 

uczestniczyniy. I z tem uczuciem poszliśmy 

na wzgórze zamkowe, ogiądać świetnie przez 

chóry ludowe pod kierownictwem p. Dra- 

cza zainscenizowane przy. świetle księżyca 

tylko i tozpalonego ogniska, święto Kupały 

z korowodami, tańcami, skakaniem przez 

ogień, śpiewami jednogłosowemi starych pie- 

śni miejscowych, "muzyką skrzypków i 

cymbalistów wiejskich, których nie powsty- 

cziłyby się Skansen w Sztokholmie; z ten 

uczuciem, (któremu nie przeszkadzały „wca- 

le świetne humory i poczęstunek, złożony 

z poziomek i kwaśnego mleka w. schroniska 
nad Switezia), odbylišmy wycieczkę - piel- 

grzymkę po. ziemi Nówogródzkiej w na- 

stępny dzie: Jezioro Świteż, dwory w 
Czombrowie i w. Worończy, których  nie- 

tylko architektura ale napewno i całe urzą- 

dzenie wewinętrzne pamięta pobyt przed 100 

lat Adama, młodego wówczas studenta na 

wakacjach, Szukało się prawie śladów jego 
w tych parkach, mądrze i celowo przed wie- 
kami przez gospodarzy  rozp!anowanych 

pełnych drzew starych, sadzorych dziwnie 

iaalowniczo. Napewno kwitły tu i wtedy na 

alejach naparstnice, na klombikach róże, a 
ścieżki tak samo były czyściutko wygraco- 
wane na przyjęcie gości. Może nawet w 
cgrodzie Czombrowskim świerzop „burszty- 
1owy” był zasiany, tak jak i dzisiaj? Na- 
pewno oglądał on i ten dąb olbrzymi w 
parku Worończowskim, którego pień ledwo 
7 mężczyzu rozpostartemi rekami objąć mo- 

że. I czar całej ziemi Nowogródzkiej działa 
na nas tem silniej, że On na niej tę „Mądrość 

świata” odczytał i nam przekazał, według 
słów Parandowskiego. ; 

A potem ' czysto utrzymany, ale jakże 
smutny przez zupełne zdemolowanie budyn- 

tów w czasie wojny — park w Tuhanowi- 

czach, i altana lipowa „kolebza i grób” 

miłości do Maryli. A potem szcze ostatni 

źkerd — nabożćństwo za Józefę, Tuhanow- 

ską, przemówienia za jej grobie: płomienne 

  

AL U W U 

Nowa encyklika papieska 
odpowiedzią na deklarację Mussoliniego 
RZYM, Pat. „Osservatore Romano* wydrukował encyklikę papieską 

będącą odpowiedzią na deklarację premjera Mussoliniego oraz na odezwę 
rządową, rozpowszechnianą przez radjo i drukowaną, w sprawie Akcji Ka- 
tolickiej. 

Encyklika składa się z 5 części i wstępu i zajmuje pełnych 12 szpalt 
dzieunika 

Zaognienie sporu włosko-watykańskiego 
RZYM, Pat. Zgodnie z zapowiedzią, cała wieczorna prasa rzymska 

wystąpiła z artykułami, omawiającemi ostatnią encyklikę, traktując ją jako 
odwołanie się papieża do cudzoziemców w sprawach, dotyczących wyłącz- 
nie zagadnień, obchodzących jedynie królestwo włoskie i 
kańskie. 

Naogół panuje przekonanie, że 

państwo waty- 

spór włosko-watykański wszedł w fa- 
zę ostrego zaognienia. Nie wyklucza się potępienia przez kościół doktryny 
wychowania faszystowskiego, z drugiej zaś stony mówi się o możliwości 
zerwania konkordatu, aczkolwiek prasa włoska, komentując głosy prasy 
zagranicznej o encyklice, z naciskiem podkreśla respektowanie układów 
laterańskich przez Włochy, które i dziś skłonne* są do prowadzenin per- 
traktacyj. 

Ujawnienie trędowatego w Królewcu 
BERLIN. Pat. W sprawie wypadku, stwierdzonego w Królewcu, do- 

chodzenia wykazały, że chory robotnik, nazwiskiem Stammler, przebywał 
w latach 1912—1925 w Argentynie i Brazylji, gdzie prawdopodobnie na- 

3 bawił się tej ch>roby. 
Pierwsze objawy ujawniły się u niego dopiero ,przed pół rokiem, co 

zgadzałoby się z doświadczeniem, że wykrycie choroby nastąpić może do- 
piero po 5—10 latach. Osoby, które obcowały ze Stąmmlerem, poddane 
zostaną obserwacji lekarskiej. Pacjent przewieziony został do leprotorjum 
pod Klajpedą. 

Nowa rakieta dla badan 
- międzypianetarnych 

Znany „rakietowiec* amerykański 
prof. Gobdard skonstruował obecnie 
nowy model rakiety, zapomocą któ- 
rej ma zamiar dokładniej zbadać ta- 
jemnice przestrzeni międzyplanetar- 
nych. Rakieta ta ma kształt walca 
stalowego długości czterech metrów, 
średnicy pół metra. Ma ona 'być wy- 
strzelona z dwudziestopiętrowej  wie- 
ży stalowej w Camp Dereus, Massa- 
chusetts. 

Rakieta Goddarda posiada bardzo 
ważne udoskonalenie, które umożliwi 
jej powrót po locie międzyparlamen- 
tarnym do tego samego miejsca, ż 
którego została wysłana. Jest ona 
zaopatrzona w kamerę fotograficzną i 
barometr, oraz szereg aparatów sa- 
morejestrujących. Przy powrocie na 
ziemię żaden z tych delikatnych apa- 
ratów nie dozna najmniejszego uszko- 
dzenia. Walec rakiety jest z jednej 
strony zaostrzony, z drugiej —spłasz- 
czony. Ostry koniec zaopatrzony»jest 
w wielki automatyczny spadochron, 

łatwo się otwierający. Przy pówrocie 
rakiety na ziemię, spadochron się rcz- 
wija i hamuje rozpęd rakiety, pro- 
porcjonalnie do gęstości atmosfery. 

Nowa rakieta może być wysłana na 
tysiące kilometrów odległości w prze- 
strzeń międzyplanetarną. Zdaniem prof. 
Goddarda może nawet dotrzeć do księ- 
życa, stamtąd już jadnak wrócić nie 
będzie mogła. Szybkość rakiety wy- 
nosić ma 2400 metrów na sekundę, 
czyli około 9 tys. kilometrów na go- 
dzinę. Szybkość taką konieczną przy 
podróżach międzyplanetarnych, można 
będzie osiągnąć dzięki użyciu paliwa 
płynnego, co stosowane jest w rakie- 
tach poraz pierwszy i udało się po 
wielu mozolnych i miebezpiecznych 
poszukiwaniach.] 

Jeżeli próba okaże się pomyślną 
to nowa rakieta pomoże nam wyjaś- 
nić niejedną tajemnicę przestrzeni 
międzyplanetarnych, na niezdobytych 
dotąd wysokościach. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO t 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 421, 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 
Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 

ZIEMIE WSCHODNIE 

ODBUDOWA PANSTWA“ 

1 POLSKI 

odpowiedź na książkę 

KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE SWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
  

rego z wielu Jej uczniów i wychowanków 
inż. p. Soplicy, i p. wojewody Beczkowicza, 

który wyznał, że również za jej ucznia się 

uważa, bo jej życie całe jest dla niego dro- 
gowskazem. 

Całość uroczystości obmyslana do haj- 
drobniejszych * szczegółów, a wycieczka w 
liórej brało udział około 60 osób odbyła 
się bez żadnych załamań, opóźnień <zy dyso- 

nansów, tak, że poprostu widać nie było 
człagu aparatu niewdzięcznej  organizącyj- 

rej pracy, dokonanej tak sprawnie przez 

ILonserwatora dr. Lorentza. 

Jeżeli mój artykuł roi się od superlaty- 
wów, to dłatego, że tego, cośmy w Nowo- 
gródku przeżyli, niepodobna zamknąć w ra- 

biskupa Bandurskiego, pełne miłości jed.. mach feljetonu; trzebaby na to znaleźć od- 

jej poetyce Arystoteles wymienia tra- 
gedję Karkinosa. 

W teatrze Letnim Eichlerówna 
przez swoje filjacje z tragedją i praw- 
dą tragiczną nawiązała kontakt z per- 
łami. Jakżesz jej ciężko tańczyć. Ma 
co wieczór czynić te swoje choreo- 
grafje i opada ją śmiertelne znużenie. 
Błysku nie.widzi przed sobą, żadna 
pochodnia Erobsa nie zapala się. Wra- 
ca do domu i pada na dywan jak 
ściętą. Broni się przed impresarjem, 
przed przyjacielem i damą do towa- 
rzystwa, pragnie pozostać samą. Czyż 
wiedziała, że do jej sypialni zakradł 
się rzezimieszek i że perły są już w 
kieszeni tego rzezimieszka za kotarą? 
Tu następuje perypetja, czarowny 
zwrot. Żulik wychodzi z ukrycia i 
zbliża się do płaczącej, w tej jakiejś 
pustyni straszliwej _przebywającej. 
Zbliża i przytula. Znać jest ciepło i 
znać buchnął ogień skoro jego na- 
tura odzywa się w tych kilku godzi- 
nach rozkrzyczanej nocy. 

„Następuje ta metamorfoza w  na- 
szych oczacli, którą widz połyka 
oczyma. Miłość buchnęła jak stos, już 
czerwono ošwieca twarze jak Świt 
słońca, które wschodzi. Ten który 
kradł, z kieszeni wyciąga wytrych i 
klejnoty. Perły się mienią, bo teraz 
temu klęczącemu i kochającemu idą'te 
łzy, które się liczą. Kochankowie są 
tej godziny i na skutek przeszłości swo- 
jej oblubieniec nie weźmie od kochanki 
najmniejszej pomocy. Pieniądze od 
niej miałyby złowrogość piekła. Roz- 
tańczyło się w. nim wszystko i nie 
pragnie niczego nad czystą i bezinte- 
resowną miłość. Kreczmar i Eichlerów- 

Г 

na są jak Romeo i Julja. Parę która 
się odnalazła może tylko Rade I0Z- 
sadzić. Wśród potworów, w sieci nowo- 
czesnego kapitalistycznego Belzebuba 
miłość ta rozgorzała, jest i nie znik- 
nie więcej. Jest to czarowne, to co 
wchodzi w związku z temi perłami, 
które mogą się wydawać w tej kino- 
wej sztuce, rzeczą bez znaczenia, a są 
jej krwią i kością. Nie umie Vick Ba- 
um tego swojego rekwizytu sakralne- 
go podnieść do znaczenia głównego 
protagonisty, bo na scenie jest trud- 
niej ożywić tę mistyczną figurę niż 
na ekranie gdzie są Środki prościej- 
sze. Niemniej perły są i miłość jest 
ra scenie, dziwnie prawdziwa, cza- 
rowna, gorąca, upajająca, którą każ- 
dy widz czy chce, czy nie chce (mo- 
że przeciw temu walczyć i z tupetem 
jak dziecko krnąbrne odsuwać!) bie-. 
rze i zamyka w swojem sercu. Takie 
już jest to nasze ludzkie serce, że się 
karmi tem, co wschodzi, jakiejś nie- 
przewidzianej godziny. 

Oboje Eichlerówna i  Kreczmar 
wzięli się za ręce, oczami biorąc jed- 
no od drugiego czerwienie Erosa. 
Przyszło to wszystko jak piorun, a 
że było cudotwórcze więc gruzinka- 
tancerka Eichlerówna wraca do pełne- 
go życia. ' Zniknęły pustynie i spie- 
koty. Rosa "spadła na ziemię i od- 
świeża usta Życiem drgnęła postać, 
która była w letargu i na drogach 
anemji i bezwładu. Usta kwitną, in- 
wencje musują jak szampan.  Podob- 
nie w tragedji Szekspira, zrywa się 
Julja na nogi. I jak u Szekspira za- 
zapada ta noc okropna w duszy, któ-. 
ra urodziła przed chwilą słońce. , Ta-- 

powiednią forme w słowie, podobnie, jak np. 
piękna i czaru jeziora Świteźi nie oddz żaden 
cpis, a oddały ją ballady Mickiewicza; po- 
dobie, jak myśl balłady : „Romantyczność”, 
tak świetnie  interpretowanej przez p. 

Wyrzykowskiego na Akademji, niepodobna 
przekonywująco wyrazić w potocznej n0— 

wie. 
Całokształt wrażeń da się streścić w tem 

że ua tle cudów przyrody „Nowogródzkiej 

ziemi i święconego wspólnie obrzędu  ucz- 
czenia Wielkiego jej Syna staliśmy się — 
wszyscy uczestnicy tych uroczystości 

wzajemnie sobie bliżsi we wspolnym kulcie 

największego Ducha naszej Ojczyzny. 
H 

  

kie jest fatum tej ziemskiej miłości, 
którą Vicka Baum wyrzuciła ze swe- 
go serca, dając tę pokaleczoną sztukę 
pełną jednak najuczciwszej krwi w 
najostatniejszej, centralnej  jaczejce 
W naszych oczach zaczyna się okro- 
pna ago nja Eichlerówna nie wie jeszcze 
tego co już widz wie gdy ogląda Edypa. 
Chwyta za telefon. Melpomene roz- 
daje bogactwa niawidziane artystce, 
która wzięła na siebie tę godzinę 
osobliwą. Cała sztuka, cała natura 
ożywiona w najwyższe jest jak 
zorze  świętojański w tej twarzy 
która do ukochanego | dzwoni. 
Wiedzieliśmy zawsze, że  bogatwa 
olbrzymie drzemią na dnie młodej 
aktorki, którą tyle razy podziwiało 
Wilno. Zobaczyliśmy nową rzecz, bo- 
gactwo w ocząch, w tem licu roz- 
jaśnionem,  pełnem  radyoaktywnej 
substancji. 

Melpomene. muza tragedji, nie ża: 
łowała farb, przed tą nocą strasziiwą 
w którą zapadnie się nagle to całe 
słońce. Naszyjnik był obok i łyskał 
się jak oczy kota, który rózszarpie tę 
swoją ofiarę, zapatrzoną tylko. w tę 
jedną miłość, która była przed chwilą 
i zdaje się być wiekuistą. Una, boha- 
terka sztuki, jest w tej chwili poślu- 
biona Dyonizosowii nie wie, nie prze- 
czuwa, że bóg może być poszarpany 
rozdarty na kawałki. Jeszcze echo 
szepcze upajające wyrazy. do ucha a 
oczy widzą kolorowe, kwitnące i pa- 
chnące ogrody Edenu. 3 : 

" Ten telefon i ta twarzyczka to 
Eichlerówna, która w owej chwili jest 
Afrodytą, Agave, Argią lub Jokastą, 
albo z innej suity  Julją, Kleopatrą, 

* Kongresu Eucharystycznego w Lidzie, 

ECHA KRAJOWE 

  

I Kongres Eucharystyczny w Lidzie 
W. dniu 13 i 14 czerwca r. b. Lida go- obracało. Jemiu się należą nieskończone dzię 

Ściła tysiączne rzesze wiernych, których 
przyciągnęła miłość Boża i pragnienie ucz- 
cić Chrystusa Króla Boga Prawdziwego 
ukrytego w Eucharystji. Ktokolwiek był w 
te dnie w Lidzie, więcej czy mniej religijny, 
nie cpuścił miasta bez silnego wrażenia. 
Nie było nikogo zapewne, kogoby nie por- 
wała siła i uczucie wyższe uczucie, które 
ptzywiodło tę rzeszę około 40 tysięcy. 

Lida, zwykle spokojna, cicha, w sobote 13 
czerwca ożywiłą się bardzo od wczesnego 
ranka. Mieszkańcy, niby mrówki pracowi- 
te, ubierają domy i płoty zielenią. Prześci- 
gają jedni drugich w dekorowaniu, wszy- 
sčy jednak dążą do jednego celu, aby ien 
dzień był jaknajwspanialszy. Lida robi wra- 
żenie rmniasta nawskroś katolickiego, bo nie- 
ma ani jednego domu, ani płotu bez  ziełe- 
ni, nawet słupy telegraficzne są owinięte 
brzózkami. 

Koło południa dekoracja skończona, — 
miasto ma niezwykle świąteczny wygląd. 
Po gedz. 12 zaczynają przybywać  piel- 
grzymki, prowadzone przez księży. O godz. 
4 po poł. przybywa J. E. ks. Biskuo Mi- 
chalkieiwicz, następuje powitanie i procesja 
do kościoła paraijalnego, wystawienie F1ze- 
najswiętszego Sakramentu i nieustająca ado- 
racja. 

Godz. 5 popoł. 
Zamku Księcia Gedymina; 
ka, którym został generał Suszyński. Poczem 
wygłosili trzy referety: Prof. Wyganow- 
ski, dyr. Niżyński, i . Р. Dembiński. ч 

Wszystkie referaty opracowane — [аКпа]- 
staranniej, wypowiedziane z uczuciem, Z0- 
stawiły niezatarte wrażenie. Słuchaczy było 
na Zamku około 25 tysięcy. I Plenarne Że- 
branie zamknięto o godz. 8 wiecz. 

Od 10 do 11 wieczór, każdego uderzył 
niezwykle miły i sympatyczny giest Komite- 
tu Kongresowego, który w liczbie około 
100 csób stanał, jak jeden mąż do Adora- 
cji Przenajświętszego Sakramentu. 

Od najwyższego urzędnika do zwykłego 
śrniertelnika, wszyscy jednakowo oddawali 
cz.ść Bogu w Eucharystji 

O godz. 12 w nocy odprawiona zosta- 
ła Msza św. na Zamku, celebrowana przez 
Wiuebnego ks. prałata Lubiańca. 

W czasie Mszy św. wvgłosił przepiękne 
kazanie ks. prefekt Nielubowicz. Chór pod 
dvrescją i kierownictwem p. kapit. Widtosa 
i p. Likwirowicza, odśpiewał ' Mszę św. 
przecudnie. 

Było to coś z hajki, Lida dotąd nie sły- 
Szała takiego chóru. Gdy po. Mszy — $., 
która skończyła się o godz. 2, ukazał się 
brzask dnia, zorza na riębie, i gdy zašpie- 
wano „Kiedy rano wstają zorze” wzrusze- 
nie ogarnelo wszystkich. 

Dria 14 czerwca odbyły się obrady sek 
cji tercjarstwa, i młodzieży  pozaszkolnej. 
Prelegentami byli: ks rektor prof. Falkow- 
ski, i p. kusiecki Godz. 9 -— II plenarne ze- 
beranie, bardzo ładny referat prof. Brylskie- 
go i zamknięcie Kongresu przez marszałka, 

Godz. 1l. Msza św pontyfikalna, cele- 
browana przez JE. biskupa Michalkiewicza, 
procesja triumfalna usicami miasta. Punk- 
tem kulminacyjnym: zakończenie procesji, i 
błogosławieństwo  Przenajświętszym Sakra- 
mentem. 

Niejedna dusza wołała ze św. Piotrem: 
„Panie, dobrze nam ti byč!“, albo: „Panie, 
zostań z nami — albowiem niejednemu ma 
sie ku wiehcowi“. 

Godz. 5 po pok- Akademje na cześć za 
kończenia Kongresu Eucharystycznego, Na 
pięknie udekorowanej estradzie zasiadło ' 
prezydjum Komitetu z JE. biskupem, mar- 
szałkiem Kongresu, prezesem Komitetu i 
wielebnym ks. dziekanem  Bojaruńcem na 
czele. Zagaił marszałek, poczem chór z or 
kiestrą 77 ułku odśpiewał hymn papieski. 

Ks. rektor prof. Falkowski przepięknie 
wygłosił referat p. t. „Eucharystja źródłem 
i fundamentem Akcji  Katelickiej". Następ- 
tie chór odśpizwał „Tu es Petrus“, 

Wiersz okolicznošciowy powiedzial przė- 
ślicznie inżynier Janikowski. Orkiestra ode- 
grała „Stabat Mater" i inne. Podziękowa- 
niem marszałkowi i ks. dziekanowi zakoń- 
czono -akademję. : : 

Dodać należy, że Komitet Organizacyjny 
nie 

mógł lepiej wywiązać się, jak się wywiązał 
ze swego zadania, pod przewodnictwem ma- 
drem i sprężystem prezesa l-omitetu p. sta- 
rosty Bopatkowskiego. Każdej sekcji praca 

byłą skończenie opracowana. Każda sekcja 
jaknajlepiej wywiązała się. Seksia Akcji Ka- 

tolickiej wprost artystycznie „ubrała ołtarze, 

dekoracyjnie udekorowała pieknie miasto. 

Brama zbudowana przez koleiarzy, to był 
cud świata. Gdy się patrzało na to wszyst- 
ko, naprawdę widzizło się tyle dobrej woli 
w każdym członku komitetu. 

Duszą i kierownikiem tych 8 sekcyj i 100 
csóh członk'w był bezsprzecznie, nigdy nie- 
strudzony pracownik wielebny ks. dziekan 
Bojaruniec. On te kierował ty Z 
mem komitetu. Każde kółko koło niego się 

I Zebranie Plenarne na 

  

   

  

   

Ólelią zanim się. zło zaczęło albo 
Semele zanim się nie spaliła. Bóg 
jest w niej z tyrsosem i głosami fle- 
tów, Dyonyzos który daje pełne ki- 
pienie, sferę ogniową, całe wscho- 
dzenie ż$ciem. bujnem i zielonem. 
Teleion nie odpowiada. Tamten po- 

kój jest pusty i przyczaiła się tam do 
telefonu Śmierć z kosą, która nie od- 
powiada. Gdyby  Vicka Baum była 
większą poetką, to ro zwinęłaby była 
swą scenę z telefoiem w niebywały 
obraz wielkiej, największej już sztuki. 

Dobrze gra w „Ludziach z hotelu* 
Ciecierski. Ma coś w sobie z bało- 
nika gumowego, który nagle się kur: 
czy albo znowu niebywale rozdynia. 
Po kolei jest zdrów, chory, umarły, 
żywy, nawet rozpęczniały życiem. Me- 
tamoriozy Ciecierskiego są niebywa- 
łe, to lecenie za bańką mydlaną. Już 
się po chwiliz entuzjazującego dziec- 
ka zmienia się w proszek, w nicość. 
Niwińska go odurza, ciepłem swo- 
jem jak muchę zamarzłą na Szybie do 
odnowienia i triumfu wyzywa. Ten 
urzędniczek w naszych oczach dosta- 
jący skrzydła jest przepyszny. Wasi- 
lewski jest też nadzwyczajny. Jest 
niedomówiony, przez to przepyszny. 
Chowa się za dymem papierosa jak 
mątwa w akwarjum za atramentem 
który wylała ze swych sekretnych or- 
ganów. Wasilewski ma to i owo z tej 
mątwy. W tym hotelu, rozbestwionym 
kapitalistycznym labiryncie, jest on 
tym kimś który tropi, węszy.. Jakżesz 
to wszystko czyni z kunsztem i umiarem, 

" Wiele osób jeszcze należałoby wy- 
mienič, alė ograniczamy się, akcentu- 
jąc że 'nie pożałuje groszy, któ na 

wybór marszał- 

tym mechaniz- @ 

ki, jak również całemu komitetowi z preze-. 
sem p starostą Bogatkowskim na czele. Ser 
deczne Bóg zapłać. 

I Kongres Eucharystyczny w Lidzie, to 
było dzieło Boże. Bóg kieruwał i prowadził. 
te tłumy, pomimc tylu żysięcy nie było za- 
kłócenia spokoju nie było zgrzytów. Pow- 
szechnie panowała harmonja ku czci i triune 
fu Chrystusa Króla na ziemi. Wszystkim, 
którzy w jakikoiwiek sposób przyczynili się 
do uświetnienia tej uroczystości, serdeczne 
Bóg Zapłać. 

DRUSKIENIKI 
— Wileńska wystawa sztuki. 12 lipca 

1931 r. o godz. 12 w poł. zostanie otwarta 
I wystawa obrazów artystów wileńskich. 

W wystawie biorą udział: Adamaska-Rou- 
ba K, Białogórski Sz., Boruwski L., Herma- 
1owicz P., Hoppen J. Horyd J. Jamonnt B., 
Karniej E, Kazimierowski E, Kulesza M., 
Kwiatkowski K., Lejbowski M, Międzybłoc- 
ki A. Reuba M. Szwanebach T, Szer 'j., 
Zełkind B, Znamierowski Cz., 
B., Dawidowski W., Żyngiel P. 

Wystawa mieścić się będzie w lokalu 
szkoiy powszechnej im. ks. Piotra. Skargi 
przy uił Piłsudskiego. Otwarta 
godz. 12 do 20-ej. 

będzie od 

  

  

  
Tęcza — Nr. 27 -— Numer poświęcony 

"Cukiermaa 

uroczystościom polsko-amerykuiskim w Po- | 
znaniu. Reprodukcja pomnika Witsona. Z ar- 

łów| innych zwracają na siebie uwagę- 

    

N. Pajzderskiego — „Jak Niemcy wy- 
li skarby bibljotek klaszternych z Pol- 

ski, F. Łukesiewicza — „O: grze fortepiano- 
wej", S. Kozłowskiej — „Katalonja a Hisz- 
pania”, oraz rewelacyjne uwagi prof St. Pi- 
gonia na temat „Poety z pod Aajdaku'. Po- 
ctą, o którym mówi Mickiewicz w ostatnim 
sonecie krymskim, jak się okazuje, nie on 
sam, lecz G. hr. Olizar. Kl” A 

— Świąt — Nr. 27. Józef" Weyssenhoft 
w dalszym ciągu kreśli obrazki p. t. „Ludzie 
i domy”. W tym: numerze mówi o słynnym 
dworze hr. Emeryka Czapskiego w Stanko- : 
wie na Mińszczyźnie. 

Uroczystości pozraūskie 
zw'etciadlenie na - specjalnej 
Wroczyński pisze © stosunkach, E. Woro- 
niecki o kolonjalnej wystawie w Paryżu. * 

Wiadomości literackie Nr. 27. O locie 
prof. Piecarda pisze Bruno Winawer. „Ko- 
mna rosyjska” podaje ciekawe wiadomo- 
Ści i najnowszej literaturze bolszewickiej,-Bó- 
gaty dział kroniki i recenzyj. 

Światowid — Nr. 27. „Hoover ratuje Eu- 
ropę' — tak mówi j:ierwsza stronica nume= 
ru, na drugiej — polska „czysta wyborowa” 

znalazły od- 
stronicy., K. 

ekspcrtowana d» Ameryki, Afryki i Azji (0 
Europie „już i nie mówić!). Hołd Wilsonowi, 
Kadęci na wywczasach, katastrofa „Nauti.. 
lusa“, aligatorzy i piękne panie, rucznica 
tragicznej śmierci atcyks. Franciszka Ferdy- 
nanda, na kortach w Wimbledon, / odsłonię- 
cie wsponinianego pomnika załogi „Lathan*, 
która zgineła, ratuiąac Ainundsena — oto 
pokrótce treść: nowego. numeru.. ь 

Przegląd morski — Nr. 26. Ostatni ze- 
szyt poważnego organu Marynarki wojennej 
zawiera artykuły: kdr. ppor.. Wł. Kosianow= 
skiego — „Gdańsk a Polska w. chwili obec 
nej“, kpt. mar. R Pieńkowskiego — „Stra- 
tegja słabszych sit morskich“ kpt. mar. inž. . 

- Huberta — „Sufiren w Indjach Wsch*, 
K. Mora — „Agryppa”, kdr. ppor. J. 
sowskiego „Walka 'c Dardanele“, kpt. mar. 
R. Stankiewicza „Kronika zagraniczna". Kro- 
nika, komunikaty, biuletyny, oraz przemówie 
nie Stałej Delegacji Ligi Morskiej i Koło-. 
njalnej na audjeacji u p. marszałka Sejmu— 
uzupełniają bogatą treść numeru. 

„Szanownemu Panu Protesorowi М!- 
chejdzie, Pani Doktorowi Maclejew- 
„sklej oraz całemu zespołowi Kliniki 
Chirurgicznej U. S. B. za pełną po- 
święcenia troskliwość przy ratowaniu 
zdrowia ciężko chorej córki naszej 

składamy tą drogą najserdeczniejsze 
„Bóg 'zapłą ct A 

Stanisławostwo Sipayłłowie. | 
Wilno, 8.VII 1931r. | 

  

tę sztukę przeciśnie się do kasy. 
Przez cały czas mieliśmy jednak wra- 

żenie, że Eros, rajski Bóg pokazywany 
jest przez Niemcy w nazbyt krzyczą- 
cej i dławiącej klatce. Bo nietylko 
obrazy są szarpane. Cały ameryka- 
nizm wypada z gramofonu który obok 
na ścianie naprawdę rozdziera uszy. 
To jest gabinet, tortur chwilami, co dzi- 
siejszy dramaturg ustawia na scenie i 
przy scenie. , c 

Siedział koło mnie, w jednej oso-' 
bie, przyjaciel «w dwóch senatach pra- 
cujący, i to w senatach odległych od 
siebie o 400 km. Ten nagle krzyknął. . 
„Zastrzelę tego djabła rewolwerem" 
zaczął szukać za bronią, w, kieszeni. ' 
Tak był zirytowany, zdenerwowany 

  

‚‘-` 

błyszczącą tarczą na ścianie z której. 
lał się megafonowo ryk gramofonu,. 
głośniejszy niż lokomotywa.  R6wno- 
cześnie przerwał się sznur korali ko- 
muš innemu bliskiemu dający owo 
rozsypanie się po sali, które ustało 
dopiero z kurtyną. 

Dziwny typ. nowoczesnych sztuk. ° 
Ucho dramatyczne szuka. nowej 
zasady muzycznej. Każda klatecz- 
ka to instrument, a razem z instru- 
mentów nie w kim innym ale w to- 
bie ma buchnąć cała kapela. Jesteśmy 
w środku rodzenia się "nowej formy 
w teatrze. Powiedzieć bujda i żachnąć 
się, jest rzeczą „nazbyt łatwą. Jeśli 
chodzi o nas, chcemy widzieć w: 'tej 

sztuce więcej niż kaprys. 

Berlin, gdy chodzi o formę mocno 
brutalnie. Niemniej, i nikt na to nic | 
nie poradzi, Eros znalazł dla siebie 
gzyms w tej sztuce, framugę, może na- 
wet cztery Ściany. M.Limanowski. . 

Przemawia 

< 

£ 

 



- Mcjer Otgpodarczy Ziem Wschodnich 
  

Udział W-wa 
na rzecz 

a. Podatek gruntowy. 
(Początek patrz „Słowo* Nr..152 z 7.V1. 1931). 

Wymiar podatku gruntowego unor- 

mowany jest nałeżycie odnośnemi 

przepisami. 

Podatek ten nie budzi większych 

zastrzeżeń fani pod względem trybu 

wymierzania ani wysokości wymiaru. 

Powtarzam: „większych*, bo trudno 

wszak mówić o stanie bez zarzutu w 

memorjałe  organizacyj _ rolniczych, 

przezmysłowo-handlowych i rzemieślni- 

czych wojew. Wileńskiego i Nowo- 

gródzkiego (vide „Memorjał w spra- 

wie stanu gospodarczego i najważ- 
niejszych potrzeb ziem  północno- 

'wschodnich“ Wilno, 1931 r.) wysunię- 

Wileńskiego w świadczeniach 
Skarbu. 
te zostały żądania specjalnych ulg po- 

datkowych i obniżenia stawek, lecz, 

jak należy sądzić z treści. odnośnych 

postulatów, żądania te nie dotyczą 

podatku gruntowego. W referacie rol- 

niczym, odczytanym na konferencji 

gospodarczej na Zamku 16 paździer- 

nika ubiegłego roku, znajdujemy stwier- 

dzenie, że podatek gruntowy nie jest 

dla ziem północno-wschodnich uciążli- 

wy i że w odróżnieniu od innych po- 

datków chętnie jest uiszczany. 

Porównawczo przeciętne obciąże- 

ше 1 ha gruntów podlegających wy- 

miarowi podatku gruntowego za rok 

1928 wynosiło w złotych: 

  

W gospodarstwach 
przeciętnie 
na całym 

Ok7a3. do5ha 5—15 15—60 60—150 150—500 500—2000 ponad terenie. 

Bialystok. „1.36 148 147 .147 | 1.82 1.66 1.13 1.47 

Brześć N-b. „. 0.85 0.89 0,83 0.92 0.87 0.66 0.55 0.76 

Grudziąda. „ 0.98 1.17 1.25 1.53 2.14 2.35 1.34 1.50 

KEKE- 2» „4295 0252. (274 358; 437 3.46 2.46 2.50 

Kraków 43% 205 12827 421" 255 281 3.54 2.19 

Lublin . 158 ; 1.86 7.2.22 250 . 3.78 3.68 2.58 211 

Lwów . „ . 180 216 2:26 3.27 344 3.79 2.42 2.45 

Łódź Wa. 241 270 8.34. 8.74 446 3.90 4.72 3.03 

BARW "te "UM. |1595,.,192 1.58 1.28 0.97 1.50 

Poznań. . 201 277 8.16 313 497 4.86 464 3.74 
Warszawa 0- 
kręgowa 2.57 23:02. 511 3.97 4.91 532 457 3.53 

Wilno, . „105. 103 0.94 9.89]. 0.80 0.63 0.47 0.90 

Polska... „ 170 188 195 2.39 319 3.17 187 2.09 

Przeciętne obciążenie w zł. 1 ha ności do rozmiarów gospodarstwa 
z wymiaru za rok 1927 było nieco wynosił w złotych. 

większe, a mianowicie: 2.11 dla całej PR za MJ: AYO 
Z 0.92 «а okręgu Wilno. P 1927 1928 

Try MI SpoSitboRci OWE do 5 ha 342656 — 355293 
dane dotyczące. ilości gospodarstw i , od. 5 do 15 ha 729202 _ 738676 

i ów tk - od 15 do. 60 ha 344922 394656 
PW BRRÓY ESBO do 150 ba 208110. ' 179045 
dlegających wymiarowi podatku grun- od 150 do 500 ha 188394 184812 

° ług d h Izb - od 500 do 2000 ha 136357 110751 
SEP wa Е ап:\іс y oo ponad 2000 ha 102238 86122 
wej w Wiłnie. Ogólna powierzchnia 

: S razem | 2.051675 2049355 takich gruntów w ha wynosiła: 
Obszar w ha gruntów u- 
żytkowych podlegających 
wymiarowi podatku grun- 

towego za rok: 

: Gospodarstwo 

1927 r. 1928 r. 

‚ da 5 ha 325500 334603 
od $5 do. 15 ka 688976 713206 
od 15de 60 ha 370047 421782 

ой 50 do 150 ha 210257 200439 

od 150 de 500 ha 231217 || 230596 
' ad'50B'do 2000 ha 194828 _ 175927 

: .'…м 2000 Ва — 200843 181947 

Razem . . 2221668 — 2258000 

"o się tyczy liczby gospodarstw 
opodatkowanych podatkiem grunto- 

wym, zmieniała się ona w zależności 

0d wielkości gospodarstwa Skutkiem 

procesu przebudowy ustroju rolnego 

następująco: 
- Gospodarstwa 1927r. 1828 r. 

do 5 ha 85292 81025 
od) $do 15 ha 75501 71247 

„od i5$do 60 а — 13735 14452 
"od 80 do 150 ha | 2614 1915 
Jod 159,96 500 ha | 807 852 
od 500 do-2000 ha 216 174 

„ ponad 2000 ha 41 37 

| Razem . - 178386 169702 

kiedy. odmawiają mu 

Wymiar podatku gruriowego w 
„cyfrach absolutnych na terenie okrę- 

gu lzby Skarbowej w Wilnie w zależ- 

  

- CZEMU? 
Czemu: — pytają myśli człowieka, kiedy 

coś się nie udaje? Czemu pyta człowiek, 

upragnionej rzeczy, 

Hedy przemija ładna chwila lub kiedy słoń- 
ce chowa się za, chmurami. 
Czemu? ° 

`° Czemu jest półpytaniem i półżalem — 
stwierdzeńiem zawodu. Jest porównaniem 
i pragnieniem, szukaniem przyczyn i nadzie- 
JY rałuńku. 

Czasem brzmi, jak' wyrzut į jak głos 
zbliżającego śię odwetu. Jest checia silną 

‚ a'zie zakończona czynem. 

‚ ана 

łdziemy w życie od jednego ;„схени“ 
do drugiego. Zdawałoby się, że im dalej 
teni mniej tego pytania być powinno. Ale 
Nie,'ąqni wiek ani czas nie gasi naszego żąd- 
Jego głosu poznania, i idzie z nami ten py- 

tający iikwizytot aż do grobowej deski: 
'Na schyłku życia dziwi: się: „czemu* 

twnej lekkomyślności, wyrzuca nam nieo- 
ROŚć ; brak myśli o jutrze. 

_ Za” mało, w przeszłości myślałeś, czło- 
wieku, o sębie” — mówi. Nie zabezpie 

    

* czyłeś swej przyszłości polisą , ubezpiecze- 
.iiową PKO. Dlatego jest Ci terąz ciężko. 
„Czemu nie. uczyniłeś tego? 

Wynika stąd, że karłowate gospo- 

darstwa—do 5 ha i drobne od 5 do 
15 ha, opłacają przeszło 50 proc. po- 

datku gruntowego. 

Z. Harski. 
Sprostowanie. Do wczorajszego artyku- 

łu w sprawie świadczeń województwa Wileń- 
skiego na rzecz skarbu wkradło się kilka błę- 
dów drukarskich jak „mądrego* zamiast 
„modnego i t. p. 

Г Jniwiarki Massey_Harris'a | 
Žniwiarki amerykańskie i sim 
Deeringa (wyrobu europejskiego) oraz 
Grabie konne SAR systemów 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 
  

WAŻNE DLA UBEZPIECZAJĄ- 
CYCH W POWSZ. ZAKŁADZIE 

- UBEZP. WZAJEMN. 
JW celu dostosowania szacunków budo- 

iwli do panujących obecnie cen na materja- 
ły budowlane i robocizne i zgodnie z przepi- 
sami zewartemi w art. 26 ust. II i art. 27 
ust. II rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z 27 maja 1927 (Dz. Ust. R. P. Nr. 
46 poz. 410) szacunki budowli, podlegają- 
cych przymusowi ubezpieczenia w Powsz. 

Zakładzie Ubezp. Wzajemnych, a położonych 
w powiatach  Dziśnieńskim, — Моюсескит, 
Oszmiańskim, postawskim,  Swieciaūskim i 

ы im, zostały 'z dnieni 1-lipca 1931 r. 
obnizone o 10 proc., niezależrie od dokena- 
rej już poprzednio takiej samej 10 proc. ob- 
miżki. Obniżenie szacunków nie dotyczy bu- 
dowli wie!komiejskich, oraz wszystkich bu- 
dowli, szacowanych,  przeszacowywanych, 
tądź lustrowanych w roku bieżącym.  jed- 
nccześnie z obniżeniem szacuaków ulegnie 
zniżce o taki sam procent, druga rata skła- 
ćek, przypadających za ubezpieczenie tych 
budowli, a przytem różnica składek powstała 
wskutek obriżenia szacunków, zaliczona z0- 
stunie na poczet składek za 1ok 1932. Gdyby 
jednak nastąpił wzrost cen na materjały bu- 
čowlane i robociznę, lub w poszczególnych 
wypzdkach tszaccwanie Powsz. Zakładu 

bezp. Wzajemn. nie odpowiadało zdaniem 
właścicieli budowli rzeczywistej wartości bu- 
£owli, przysługuje wówczas  właścicie'em 
brdowli prawo zgłoszenia orgaiom  Powsz. 
Załeładu Ubezp. Wzajemnych, lub w urzę- 
dach gminnych wniosku 0 podwyższenie 
szacinku do rzeczywisttej wartości. W wy- 

riku powyższego zarządzenia, poczyrając 
cd dnia 1 lipca 1331 r. Powsż. Zakład Utezn 
Wzajemn. wypłacać będzie odszkodow ania 
le-gurzelowe na podstawie obniżonych sza 
cunków, 
2 Centra.a Powsz. Zaktadu Ubezp. 'Wza- 
jemnych przestała już powyższe zarządze- 
nie magistratom i urzędom gminnym celem 
rozplakatowania. : 

' Walerjan Charklewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6,— 

Placyd Jankowski (John oł Dycalp)—. 
życie i twórczość „  . zł. 10.— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 

  

x prof. Mighała Bobrowskiego) 2.— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
- pleskłego w Wlinie . 0.60 

„„Żyrowice—łask krynice : 0.50 
Pierwsze trudy I walki wl- 

"0.80 leńskich kolejarzy . . 

з ь о мо 

24-ty Synod archidjecezjalny 
Uroczysty Synod duchowieństwa 

archidjecezji wileńskiej odbędzie się 
w dniach 9, 10 i 11 lipca w. Wilnie, 
Obrady główne 1 czytanie statutów 
synodalnych odbędą się w chórze ka- 
tedralnym i w seminarjum  archidje- 
cezjalnem przy kościele św. Jerzego. 

Ostatni synod wileński odprawio- 
no w roku 1744 za rządów Biskupa 
Zieńkowicza, obecnie po przerwie 
187 lat zbiera się synod archidjece- 
zjalny 24 zrzędu. Dziejowy ten wy- 
padek w męczeńskiej historji Kościoła 
katolickiego na wileńszczyźnie odbę- 
dzie się wśród uroczystych obrzędów 
kościelnych. Nabożeństwa synodalne 
uświetni chór kleryków Księży Misjo- 
narzy z Krakowa, który pod batutą 

p. dyr. Bolesława Walek-Walewskie- 
go profesora konserwatorjum  kra- 
kówskiego wykona następujące kom- 
pozycje kościelne. 

Dnia 9 lipca o godz. 7 i pół w 
czasie ingresu J. E. Ks. Metropolity 
Jałbrzykowskiego do katedry: Ecce 
sacerdos — Kreitmaiera, potem Missa 
Gounoda, Tu es Petrus — Hallera 
i Veni Creator — Beltjensa. 

Dnia 10 lipca: Messa de Requiem 
Perosiego, przy kondukcie: Libera 
Kielcense i Veni Creator. 

Dnia 11 lipca: Missa - Bolesława 
Walek-Walewskiego, Laudate pueri — . 
Mendelssohna, potem Veni Creator 
i Te Deum — Perosiego. 

  

Polsko-litewska konferencja graniczna 
W rejonie Olkienik odbyła się polsko-litewska konferencja graniczna. 
Omówiono na niej szereg spraw w związku z t. z. małym ruchem 

granicznym oraz sprawę bezprawnego zatrzymania przez straże litewskie 
sześciu rolników, obywateli polskich. 

  

Mord polityczny na pograniczu litewskiem 
Zabójca zbiegł na terytorium Litwy 

W dniu 6 b. m. niedaleko kolonji Antoksno w odległości 
30 mtr. od linji granicznej poisko-litewskiej w stodole, należącej 
do Tekli Gujdo wystrzałem z rewolweru w skroń został zabity 
Wincenty Wojtkiewicz, mieszkaniec wsi Podbirża, gminy kołty- 
niańskiej. Zabójca niejaki Jasiolis vel Stasiunas, pochodzący z 
gminy twereckiej, zbiegł do Litwy. 

   

Jak nas Informują, morderstwo ma tło polityczne. 
Wojtkiewicz był konfidentem policji politycznej litewskiej 

(Wirżbi) i po pewnym czasie, na skutek pewnych nieporozumień 
ze swoim szefem zaczął się wycofywać z tej roboty. 

Litwini wydali na niego wyrok w rezultacie czego dokona- 
no zamachu i pobito go tak, że przez długi czas zachodziła o- 
bawa choroby umysłowej. 

Ostatnio, po zlikwidowaniu przez władze bezpieczeństwa 
afery szpiegowskiej, Wojtkiewicz jako jedyny świadek, mogący 
złożyć przed sądem wysoce obciążające zeznania, stał się dla 
wywiadu litewskiego bardzo niebezpiecznym. To zdecydowało o 
jego losie. 

Zabójca Wojtkiewicza — Stasiunas jest b. uczniem gimn. 
litewskiego w Swięcianach a następnie litewskiego seminarjum 
nauczycielskiego, wydalonym za kilka defraudacyj. 

Usiłował on zamieszkać na Litwie I obecny jego czyn nie- 
wątpliwie miał zaskarbić łaski kierowników wywiadu litew- 
skiego 

Zaznaczyć należy że brat š. p. Wojtkiewicza zamordowany 
też został przez litewski wywiad. 

  

KRO 

    

   

ŚRODA 
Dziś 8 W. s. g. 2 m. 55 

Elžbiet 
jutro o Z. s. g. 7 m. 53 

    Weroniki 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
QROLOGIJI U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 7 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie 758 
Temperatura średnia +-23 

Temperatura najwyższa --28 

Temperatura najniższa +-16 
Opad w mm. 2 

„ Tendencja: spadek 
Uwagi: półpochmurno, przełotny deszcz, 

odległe burze. 

    

MIEJSKA 

— Na kim ciąży obowiązek prowadzenia 
meldunków? Ministerstwo spraw wewnętrz 
nych wyjaśniło, że w domach, których wła- 
ścicielep nie mieszkają w. danej miejscowce- 
ści, lub w wypadkach, w który:a ze wzglę- 
dt na specjalne warunki lokalne, wyzra- 
czerie zastępcy właścicieła domu, w sryśl 
urt. 9 rozporzadzenia Prezydenta Rzeczy- 
pcspolitej o ewidercji i kontroli ruchu Iud- 
rcści, okazałoby się niemożliwe, obowiazek 
z:meldowania i wymeldowania ciąży na 
dzierżawcy domu, względnie części domu 
t į na tych "wszystkich «sobach, które, zaj- 
mując dom, lub mieszkanie, dają przyby- 

5 veaie lub przyjmują go jako 
loketora, sublokatcra, pensjonarza,. pracow- 
ika, służbę domową, domownika, członka 
rodziny i t. p. 

Regulaminy gmin winny. określić w mia- 
rę potrzeby obowiązany „w tych wypad- 
kach tryb postępowania, stosownie do po- 
manowień II rozdziału rozporządzenia M. S, 
Wewn. 6 meldunkech i ksizgach ludności. 
  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-— Kolejne posiedzetie Wydziału Woje- 

wódzkiego. Najbliższe kolejna posiedzenie 
wileńskiego Wydziału Wojewódzkiego ma 
się odbyć, jax się dowiadujemy, w dniu 13 
b. m. Na porządku obrad będą doniosłe spra- 
z obchot!zące żywo nasze związku komu- 

ralue, 

AKADEMICKA 
— Znižkowe wycieczki do  Gdyni i na 

Hel. Polskis instytucje ėmigracyjne, popula- 
ryzując prohlemy kolonjalne, nie omijają za- 
gadnień, związanych z polską polityką mor 
ską, ktore ściśl: się wiążą z zgadnieniami 
emigracyjnemi. Inicjują więc 'mprezy »apo- 
znające społeczeństwo zarówno z istotą mo- 
rza, jak i zagadnieniarii polskiej polityki 
morskiej. 

Ostatnio Koło Akademickie Polskiego To- 
warzystwa Emigracyjnego, pragnąc umożli- 
wić jakrajszerszym warstwom społecznym 
zwiedzenie polskiego morzą i sierwszego pol 
skiegc „portowego miasta urządza  zniżko- 
we wvśmicdniowe wycieczki do Gdyni i na 
Hu pod hasłem „Zobaczc:e (idynię i Polskie 
Mi'że”. Wycieczki trwać będą cd 18 lipca 
do końca września r. »* wyruszają z War- 
szawy w każdą sobotę i przybywają do 
Gdym nażajutrz, w niejzie'* rano. Powrót 
do Warszawy, po ośmi1 dniach, w każdy 
ucniedziałęk w godzinack rannych. 

Koszt wycieczki w znosi zł. 68 — i obej- 
muje: przejazd Ill-cia kłasą w obie 
zwi czanie portu w Gdyni motorówką, wy- 
cieczkę morską na Hel, oraz kwaterę w Gdy-. 
ni w cizgu cśmiu dn. 

+ Utrzymanie, na żą lanie 
zł, 42 

za osiem dni 

strony, . 

NIKA 
„sze p Iskie wybrzeże, by wśród szumu srebr- 
nych fal nasycić się widokiem morza, jego 
pickrem i potęga. 

Zgłoszenia na pierwszą wycieczkę, wyru- 
szającą z Warszawy dnia 18-20 lipca, przyj 
mcwane będą do dnia 11 lipca wiącznie. 

Zgłoszenia na wycieczkę drugą — do 
dnia 18 pca, na wycieczę trzecią do 25 lip- 
ca i t. d. 

Zgłoszznia przyjmuje i bliższych infor- 
macyj udziela Sekretarjat Koła  Akademic- 
kiego Polskiego Towarzystya Emigiacyjae- 
go, Warszawa, Aleie Jerozolimskie 33, w 
godzinach od 18 do 20. Tel. 05—53. 

RÓŻNE 
—. Kapituła odznaki pamiątkowej więź- 

Liow ideowych z lat 1914 — 1921 przyjmu- 
je zgłoszenia > nadanie odznaki tylko do 
dnia 30 września b. r. Po tym terminie 
zgłoszenia uwzględniane nie będą. 

O odznakę ubiegać się mogą osoby na- 
rodcwości polskiej, które w latach 1914 — 
1921 były więzione, luh i 
zaborców z powodu : zia: 
lem było osiągnięcie, lub uti 
iegłego bytu Państwa Polskiego. 

Zgłoszenia o nadanie odznaki należy kie- 
rować do sekretarjatu Kapitutv (Warszawa 
ul. E. Plater 19 m. 3 — mjr. K. Kierxowski) 
na drukach, które są wydawane (wysyłane) 
przez sekretarjat. 

—  Dziesięciolecie Państwowej Szkoły 
Położnych. Jak się dowiadujemy, w dniu 12 
lipca r. b. przypada Dziesięciolecie istnie- 
nia Państwowej Szkcły Położnych w Wilnie. 
Wobec tego w dniu tym ma się odbyć o 
godz. 9,30 nabcżeństwo w kościele św. Ja- 
kóba, a o godz. 12 — uroczysta akademja 
(w gmachu szkolnym), na którą ройсБпо 
mają się zjechąć również byłe  uczenice 
szkoły, 

‚ — Podziękowanie. Zarząd Koła Wileń- 
skiego Związku Podoficerów Rezerwy: R. P. 
składa tą drogą serdeczne podziękowanie o. 
Feliksowi Nazarewiczowi, który pod pseu- 
donimem „człowiek — mucha” popisywał 
się trzykrotnie w Wilnie i z zetranej do pu- 
szek kwoty podczas Jego produkcyj, prze- 
znaczył na czccz Związku Podoficerów! Re- 
zerwy sumę zł. 566,48, z której to sumy 
Związek ze swej strony przeznaczył na po- 
wodzian zł. 111. 

— Loterja T-wa „Pomocy  Żołnierzowi 
Polskiemu. W dniach 11 i 12 lipca, wi pawi- 
lonie cukiefni B. Sztralla odbędzie się lote- 
rja z wielu cennemi fantami: pierścień złoty, 
serwisy, platery, jedwabie, piękne ko1onki, 
trykotącze, cukry, ży we fanty i wiele innych. 
Cena losu 50 gr. 

  

   

  

URZĘDOWA 
— Z lzby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. Izba Harctowa  Polsko-Łacićsko- 
Amerykańska podaje do wiadomości sfer za- 
interesowanych, że wychodzące w Buenos- 
Aires czasopismo „Polonia Economica y Cul 
tural*, poświęcone polskiej  propagar.dzie 
gospodarczej i kulturalnej na terenie Argen- 
tyny, ostatnio zreorganizowało się i dzięki 
śwernu poważnemu charakterowi mceże przy 
czynić się w znacznym stopniu do zacieš- 
nienia stesunków gospodarczych Polski z 
Ameryka Południową, a szczególnie do zde- 
bycia nowych rynków zbytu dla eksportu 

polskiego. i 
Powyższa Izba objęła zastępstwo pisma 

ua Polskę i jest upoważniona do przyjmo= 
wania artykułów, notatek, lub innych mate- 
rjałów propagandowych, orez zgłoszeń. Bliž 
szych informacyj udziela biuro [zby Handlo- 
wo-Łacińskc- Amerykańskiej, Warszawa, ul. 
Hortensja Nr. 6. * 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lulni“. Das 0 g0dz. 

8 m. 15 wiecz. po raz drugi doskonała far- 
sa M. Herrequina p. t. „Szukam dziecka”, 
która na premjerze doznała niezwykle о- 

sorzystajcie z okazji by zobaczyć na- tącego przyjzcia. Koncertowa gra artystow 

ra czele z p.p.: Kamińską, Sawicką, Balce- 
rzakiem i Wyrwiczem — miłe dekoracje |. 
Hawrylkiewicżza — zapewnią sztuce dłuższe 
powodzenie. Reżyserował K. Wyrwicz. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8 wiecz. wciąż cie- 
sząca się ogremnem powodzeniem sztuka 
Nicki Baum „Ludzi» w Hotelu" Świetną ob- 
sadę stanowią: Eich'erówna, Niwińska, Ry< 
chłowska, Ciecierski, Jaśkiewicz, Kreczmar 
i inni. 

Reżyserja R. Wasilewskiego. 
Sztuka Vicki Baum jest ostatnią nowcścia 

Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie zy- 
skała niebywałe powodzenie. 

-— „Rewja wileńska" w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Dziś o godz. 8 min. 30 wiecz. 
powtórzenie doskorajej Rewji zespołu wi- 
leńskiego p. t. „Tańczące nóżki, z udziałem 
zespołu zarecznege p. L. Winogradzkiej, 
Z. Wajnberga, M. Mirskiego, j. Konstanty- 
rowicza, J. Kropiwnickiego i J. Świętockow- 
skiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wróg kobiet. 
Heljos — Upior w operze. 
Hollywood — Kaprys m-me Pompadour. 

Casino — Jego Ekscełencja Posłaniec. 
Stylowy — Marsz Weselny 

Mimoza — Łzy matki. 
Lux — Samotni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 
— Samochód inż. Kaweroki uległ 

katastrofie. Onegdaj znany w Wilnie 
właściciel firmy handio v»-przeniysło- 
włej inż. Kawenoki uległ * wypadkowi 
samochodowemu. 

Inż. Kawenoki jechał do Dzisny, 
Nie dojeżdżając kiika kilometrów da 
Dzisny, kiedy trzeba było przejechać 
przez most, zbudowan” nad jarem, szo 
fer, nie wiedząc nic » tem, że most 
ten został podczas podróży uszkodzo- 
ny, wjechał śmiało. 

Most załamał się i auto spadło z 
wysokości kilku nietrów, rozbijając się 
niemal na kawałki. 

Inż. Kawenoki i szofer zostali ran- 
ni. Przewieziono ich do szpitala ,„Misz- 
n.eres Chojlim* w Wilnie. 

— Utonął w kąpie. Obolewicz — Каг 
ze wsi Muszytie, pow. Brasławskiego uto- 

rął podczas kąpieli. Zwłok nie odnaiezion' 

Zabił aby odziedziczyć 
grunt. Posterunek policji w Kamieniu Li. 
tewskim pow. Brzeskiego, otrzymał donie- 
sienie o zbrodni, dokonanej na _ Maksymie 
Murynie, mieszkańcu wsi Muryny Duże, w 
chwili, gdy jechał furmanką, ze swoin' szwa 
grem Pawłem Slautyczem. Przeprowadzone 
śledztwo wykazało, iż sprawca morderstwa 
był Paweł Slautycz, który miał zatarg z Ma- 
rynem o grunt spadkowy. Ponieważ grunt 
ten żona Ślautycza mogła odziedziczyć do- 
piero po śmierci swego brata Muryna, prze- 
to Slautycz postanowił zamordować Muryna 
iw tym celu namówił swego znajomego Ja- 
na Jarmułowicza, ażeby plan ten wykonał. 

W porozumieniu ze Slatyczem, Jarmuło- 
wicz zastczelił Muryna, Sląutycz przyznał się 
do zbrodni, Slautycza i Jarmułowicza aresz- 
towano i osadzono w więzieniu. 

—- Różne kradzieże. Berkowicz Dawid 
(Wingry 19) zameldował, że škradziono mu 
książek na sume 30 zł. Kradzieży tej doko- 
na.i bracia Boruch i Szloma  Szmererowie, 
oraz Gorberg lankicl. Sprawcy kradzieży 
wyjechali do Zdołbunowa. Е 

Brafinowi Jėzefowi (Rymarska 10) skraė 
Z0 zt. z kieszeni Zygo Józef. zam. tamže Zy 
go został zatrzymany. 4 

Na szkndę dercżkarza Smolera Szai na 
postoju dorożek . przy ul. Montw*łłowskiej, 
skradziono 7 zł. i prawo jazdy. Kradzieży tej 
dokonał Kasperowicz Stanisław  (Lipował), 
którego zatrzymaro. 

— Nagły zgon. Zmarł nagle Niewiardow- 
ski Władysław (Antokolska 44) wskutek wa 
dy serca. 

Zażyta stryckriny Kieżun Zinaida (Kra- 
kowska 21). Pogotowie odwiozło desperat- 
kę do szpitala Sawicz. 

— Zaginęła. Liszkówna Salomea z Bene- 
dyktowa gm. rudomińskiej wyszła do ko- 
ścioła w Turgielach i więcej nie wróciła do 
domu. Policja prowadzi poszukiwania. 

— Trup noworodka. Jan Lukiewicz prze- 
chodząc polem koło wsi Tataryszki gm. Ru- 
dziskiej zauważył psa, wyciągającego coś 
z pod kamienia. Okazało się, że są to zwło- 
ki noworodka, obwinięte w gruby łachman; 
1awpół przyciśnięte kamieniem. Dochodzenie 
ustaliło, że matką noworodka jest Weronika 
Jodko. Aresztowano ją. 

5 

LIST DO REDAKCJI 
Czcigodny Panie Redaktorze! 

W dziennikach wileńskich od czasu do 
czasu ukazują się wiadomości reporterskie o 
Muzeum Tow. Przyjaciół Nauk zamierające 
nieścis/ości, 5 

Ostatnio w związku z grupą dłuta Wik- 
tora Brodzkiego pan S-k, w art/xule „Nie— 
co o celniejszych dziełach rzeźby polskiej 
w Wilnie“ („Slowc“ Nr. 152 z dnia 7-VIi) 
pisze, że „Rzeżbę Brodzkiego zawdzięcza Т. 
P. N. uprzejmości Dyrekcji Wileńskiej Bi- 
ljoteki Uniwersyteckiej, która zezwoliła 

przetranslokować ją do muzeum T. P. N. - 
ra długie lata. Niedawno przedtem w in- 
nym dzienniku wileńskim podann wiadomość 
(zapewne z tegoż samego źródła pochodzą- 
cą). że rzeźba ta dotychczas stała w tejże 
Bibljotece Uniwiersyteckiej. 

bie wersja są wręcz nieprawdziwe. O 
jle mi wiadcmo, omawiana grupa marmuro- 
wa „Amor i Psyche” (też „,rodszepty mi- 
tošci“) Brodzkiego nigdy w Bibljotece Uri- 
syteckiej nie znajdowała sią. Została rato- 
miast z własnej inicjatywy i bez niczyjego 
„zezwolenia* przez jej. szczęśliwych właści- 
cieli, p.p. Meysztowiczów, w dn. 25-VI prze 
wieziona z ich mieszkania prywatnego przy 
Fizcu Naoo'eona 9 čo Muzeum T. P. N. Im 
tež Towarzystwo wylączni+ zawdzięcza moż 
ność wystawienia po raz pierwszy w Wilnie 
na widok publiczny jednego z najświetniej- 
szych dzieł Brodzkiego. 

Avtor myln:j wiadomości miał na mysli 
zapewne rzeczywiście znajdujący się przed | 
peru laty w Bibljotece Uniwersyteckiej nad- 
raturalncj wielkości posąg z blachy, o cha: 
rakierze pseudoantycznym, który jednak w 
r. 1928 został przewieziony do wydziału 
Sztuk Pizknych U.5.B. w murach  į0-Ber- 
nardyńskich. : 

wyrazy głębokiego szacunku 
Michał Brensztejn. 

Kustosz Muzeum T. P. N. 

  

  

  

Przewod- — Kazimierz Saysse-Tobiczy: 
nik pe Uzdrawiskach polskich. Cz. |. Książ- 
rica — Atlus, Lwów, Warszawa 1931.. 

W roku bieżącym przystąpiła krakowska 
„Centiala Propagandy Turystyki i Uzdro- 
wisk“ do wyda twa nowegc przewodni- 
ka po uzdrowiskach polskich pod redakcja 
dr. Mieczysława Orłowicza i dr. Kazimierza 
Szysse-Tobiczyka, przy współpracy prof. dr. 
L. Korczyńskiego, prezesa Pol. T-wa Balnc- 
ologicznego w Krakowie. 

Jako pierwszy tom. powyższej publikacji 
Lkozał się ostatnio „Przewodaik 9 uzdro- 

skach Polski - południowo-zachodniej w 
Gprecowaniu dr. K. Seysse-Tobiczyłta, z 
przedmowa naczelnika Wydziału Uzdrowisk 
Dcp. Służby Zdrowia d-ra W. Przywieczer- 
sliego. Orygina!na ta praca posiada. wszel.. 
kie zalety dobrego informatora — układ ja+ 
sny i przejtzysty, cbjektywną uxenę urzą- | 
dzeń, oraz warunków klimatycznych i lecz- . 
riczych poszczególnych. miejscowości, «styl 
zwięzły, informacje ścisłe i skrupułatnie skon 
treclowane, praktyczny žormat i bardzo sta- 
ranną szatę zewnztrzną, cechującą wszYst- 
kie wydawnictwa „Książnicy-Atlasu" Tom 
zawiera poza częścią szczegółową, opisują- 
cą przeszło 5(0 uzdrowisk i letnisk Małopol- 
ski zachodniej, śrcdkowej i Śląska, :zereg 
wykazów informacyjnych, kilkadziesiąt ilu- 
stracyj, oraz cztery rnapki orjentacyjne. 

   

  

    

Aktualne to wydawnictwo odda nie- * 
wątpliwie znaczne usługi mnogim rzeszom 
naszych letnkówi i kuracjuszy, zjeżdżającym 
ra letnie i zimowe wywczasy do najwięk- 
szego okręgu uzdrowiskowego w poładriowe 
zachodniei połaci kreju. * 

W. opracowaniu są następne 
Przewodnika »o uzdrowiskach t. Il — Polska 
południowo-wschodnia i t. III — Polska * 
šrodkowa i Ua 

lotrowicz. Współcześni poeci 
wileńscy. Wilno, 1931. Odzszają się bar 
dzo powierzchownem ujęciem tematu dwa 
zeszłoroczne odczyty radjowe, które były - 
już drukowane w dzienniku, zostały po raz - 
drugi wydrukowane w formie wykwintnej 
troszury na czerpanym papierze. 
D a S E I NN 

— Pożar w maj. Stołbucisz- 
ki. W maj. S i gm. te 

w. Oszmiańskiego należącym do p. W. 

"Dziki wege: ej i energicznej akcji strai i 1 
tysiąca złotych. ! TEZ 

— Ujęci przemytnicy. W rejo- 
nie Łożdziei na granicy  polsko-litewskiej 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej). j 

  

dwa tomy 

Demonstranci z przed Urzędu | 
Wojewódzkiego zj 

PRZEKAZANI ZOSTALI WŁADZOM SĄDOWYM 
Dowiadujemy się, że zatrzymani przez policję demonstranci, biorący czynny udział г 

w wystąpieniu przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego, zostali, w liczbie 21 przekazani do“ | 
dyspozycji władz sądowych. 

Czeka ich surowa kara. 

4 

* 

Równocześnie z tem dowiadujemy się, że w dniu wczorajszym grupa bezrobotnych 3 i 

ponownie demonstrowała, na ten raz przed lokalem Urzędu Pośrednictwa Pracy. г A 

Do rozpraszających tłum policjantów pieszych rzucono kilkanaście kamieni, na 
szczęście jednak żaden # policjantów nie został zraniony. 

Po osiemnastu latach pożycia 
ZAMORDOWAŁ ŻONĘ w PRZYSTĘPIE ZAZDROŚCI. 
Małżonkowie Stanisława I Franciszek Kozakiewicz, zamieszkali ostatnio 

przy ul. Legionemei 35, żyli z "a. od 18 lat I dochowali się dwojga dzięci: 
c 17-letniej córki i 15-letniego syna. nie wskazywało na to, że pożycie Ko- 

zaklewiczów zakończy się tak tragicznie, jak to się stało. 
A stało się tak. 
Przed kliku miesiącami zamieszkał u nich subiokator. 

jest... więc nic dziwnego, że Kozakiewiczowa zakochała się w młodszym znacz- 
nie od męża lokatorze, a kledy ten wyprowadził się, poszła za nim. || "p 

Poszła, lecz po kilku dniach wróciła do domu. Przez całą noc rozma- | 
wiali małżonkowie I widać nie doszii do porozumienia, bo rano sąsiedzi łe 
szeli nieludzki |. koblety, wołającej o pomoc. Pomoc jednak okazała się 

erzenie nożem w pierś oraz dwa w brzuch przerw. 
kobiety. Lekarz Pogotowia skonstatował już tylko zgon. 

spóźniona. Silne u 
żywota nieszczęśliwej 
Zabójcę aresztowano. 

Defraudant-komunista 
WYZKACZONY DO ODPOWIEDZIALNEJ ROBOTY 

"0 ciekawem zjawisku, stwierdzającem niezbicie brak ludzi do 
łonie partji komunistycznej, dowiadujemy się z wiarygodnego źródła. 

Przed kliku tygodniami jeden z działaczy komunistycznych przej i) 
rzeznaczonych na pomoc więźniom-komunistom. Mie <= 4 złotych z sum, 

pasmo 

pracy w 

ił sto 

sąd partyjny skazał defraudanta na wykluczenie z partji na przeciąg | 
nego roku. 

› Władze centralne (CKPKP) zaaprobowały a 
okres wykiuczenia z partji defraudant musi 

d moralnych, wyrządzonych partji, | w tym celu musi wykonać szereg 
trudnych, a więc ryzykowanych zadań. . : = 

Postugiwanie się defraudantem, kradnącym planiądze, przeznaczone dla - 
lo robót odpowiedzialnych świadczy wymownie o tem, że w sze- | 

krz 

więźniów, 
regach partji komunistycznej coraz bardziej brakuje uczciwych ludzi. 

karę, jednak uznały, że 
wykorzystać dla naprawienia 

+ 

Kobieta zmienną | 
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Zjazd w Gdyni Naczel- Tajemnicza rozmowa. wyw 
nej Reprezentacji Ku- 

piectwa Polskiego 
Chwila obecna wysuwa na czoło zagad- 

nień polskiej polityki gospodarczej — za- 
równo ze względu na sytuację wewnętrzną 
jak i w związku z układem stosunków 
międzynarodowych — konieczność wzmoże- 
nia naszej ekspansji w handlu  zagranicz- 
nym. Pomyślne rozwiązanie tego zagadnie- 
ria — w dziedzinie tak ekspostu jak i im- 
portu — wymaga sprawnej orgenizacji apa- 
ratu handlcewego, co uwarunrowane jest 
przedewszysikiem stanem naszego handlu 
'wewnętrznego. 

Ten tak doskonały i aktualny dla całego 
gospcdarstwa polskiego problem, stanowił 
przedmiot obrad Zjezdtu Delegatów Naczel- 
nej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego, 
który odbył się cśtatnio — specjalnie ze 
względu aa przedmiot obrad — w Gdyni w 
dniu 29 czerwca. 

Obrady, w których wzięli udział delega- 
ci prawie wszystkich zrzeszeń z całej Polski, 
wchodzących w skład Naczelnej Rady — 
otworzył prezes lowarzystwa iGupców m. 
Gdyni, p. Mucha, poczem  orzewodnictwo 
objął wiceprezes Naczelnej Rady, p. Tadeusz 
Marchlewski z. Grudziądza. 

Obecne położerie handlu wewnętrznego 
na tle ogólnej sytuacji gospodarczej, oraz 
najważniejsze środki zaradcze, stanowiące 
punkt wyjścia dla plarowych prac nad in- 
tensyfikacią el:sparsji zagranicznej,  przed- 
stawił dyrektor Naczelnej Rady. p. |. Jaku- 
bowski, podkreślając gwałtowre kurczeni2 
się zdolności konsumcyjnej, corez to nowych 
warstw (redukcje uposażeń), przedstawia- 
jąc akcję zaradczą, prowadzoną przez от- 
gana Nzczelnej Rady, wykazując  koniecz- 
ność niezwłocznego rozpoczęcia planowej 
zkcji naprawy hardiu w Polsce i kładąc w 
związku z tem nacisk na wewrętrzną pracę 
zawodowo-organizacyjną zrzeszeń kupiec 
kich. 

Referat, peświecony roli i zadaniu pol- 
skiego kupiectwa w organizacji handlu za- 
raniczne gc, wygłosił sekretarz Naczelnej 
zdy p. E. Wencel; w referacie tym przed- 

stawjcne stanowisko Państwowego Instytu- 
tu Eksporiowego w sprawie udziału xupie- 
ctwa :w hanclu zagranicznym, stosunek ku-, 
piectwa do akcji organizacyjne Instytutu, 

„ najistctniejsze warunki wzmożaria naszego 
eksportu i zracjoreliżowania importu, oraz 
rozwój stosunków polsko-gdańskich. 

Referat został uzupełniony przez p. radcę 
Zwierzykowskiego z Grudziądza, który za- 
poznał Ziazd ze stanem prze nad organizo- 
waniem w Gdyni przez zrzeszone kupiectwo 
polskie Syndykatu Hurtowni Kolonjalno-Spo- 
żywczych. 

Ned wygłoszoremi referatami rozwinęła 
się ożyw:cna dyskusja. 

Zjazd zamanifestował pozztem rez je- 
szcze w sjosób zdecydowany konieczność 
walki z t. zw. handlem maskowanym, oraz 
utrzymania zakazu handlu w dni šwiatecz- 
re, co stanowi radykalny postulat całego 
kupiectwa chrześcijańskiego. | 

   

  

Obrady ziezdu, stanowiące poważną ma- 
nifestację zainteresowaniem ze strony pol- 
skiego kupiectwa naszym hand'em  zagra- 
nicznym, rez rozw: jem Portu w Gdyni, uzu 
pełricre zostały wspólnem zwiedzeniem 
trządzeń portowych, oraz wyci: czką na Hel. 

KONCERT SYMFONICZNY 
W dn. 8 lipca r. b. o godzinie 8.30 
odbędzie się II koncert Wileńskiej 

Orkiestry Symfonicznej w Parku Spor- 

towym im. Gen. Żeligowskiego pod 
dyrekcją kapelmistrza Władysława 
Szczepańskiego. Inagaurucyjuy I-szy 
koncert odbył się z niebywalem 

powodzeniem. 

  

żołnierze KOP*u natknęli się na czterech 
przemytników. Trzech z nich posłuchało od- 
razu wezwania do zatrzymania się, czwarty 
Antoni Kolajtis, począł uciekać i został po- 
strzelony. 4 

Przemyt, w postaci kgl. tytoniu i zwo 
ju jeawabiu, został skonfiskowany. 

— Wysiedleni z Z.S.S.R. Wła- 
dze sowieckie wysiedliły w pobliżu Stołpców 
trzech robotników Polaków, którzy od dłuż- 
szege już czasu pracowali na stacji Niego- 
rełoje. 

0600000068000 
TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

JOHN HUNTER 

« JENNY—DETEKTYW 
Rozległ się  wystrzał.  Travain 

upadł i skurczył się na podłodze. Ko- 
perta mignęła w powietrzu i białą pla- 
mą !egła koło ściany. 

Z przerażliwym okrzykiem trwogi 
upadła miss Matylda na kolana. Ban- 
dyta skierował ku niej lufę rewol- 
weru. cw 

Nie czekając dłużej Jenny od- 
dała dwa strzały. 

Bandyta upadł z przestrzelonem ra 
mieniem. Jenny spokojnie zaciskając 
zęby i mrużąc oczy wystrzeliła do 
drugiego, lecz umyślnie mierzyła 
tak, by kula przeleciała koło jego 
ucha, nie raniąc go. Bandyta sko- 
czył ku schodom i zniknął. Jenny prze- 
biegła koło zemdlonej starej panny, 

posłała jeszcze dwie kule w ślad za 
uciekającym, pochwyciła kopertę i 
zniknęła na górze, w swoim pokoju. 

Zamknąwszy drzwi na dwa spusty 
zatrzymała się na środku pokoju, roz- 
myślając, co należy czynić dalej. Nie- 
pokój ścisnął jej serce: czyżby za- 
biła tego człowieka na dole? 

Drgnęła, ‚ przerażona tą myślą. 

Przecież nie chciała zabijać. Strzelała 
aby uratować tę staruszkę! 

` Ale nie można było dłużej zwle- 
 kać, należało powziąć decyzję na- 

tychmiast. Nikt nię uwierzy, * jeśli 
powie, że śpiąc na górze nie słysza- 
ia ani wystrzałów ani krzyków. Mu- 

siałaby pozatem zdążyć przebrać się 
położyć się do łóżka... Nie, lepiej by- 
jo uciec w przebraniu. Bandyta, któ- 
ту uciekł, wisi już zapewne przy te- 
lefonie i zdaje sprawę. z zajścia sze- 

Wydowca Stardsław Machicw .- 

Na stacji międzymiastowej telefonów 
zanotowano ciekawą rozmowę, prowadzoną w 
języku niemieckim. Rozmawiał Berlin z War- 
szawą. W przekładzie na polski ta krótka 
rozmowa brzmiała mniej więcej tak: 

Hallo! Hallo! Tu mówi Berlin. Czy to 
Warszawa? Czy to pan...? Bierzemy każdą 
ilość! Kupować wszędzie, 15 na dzisiaj akcep- 
tujemy! Oczekujemygna jutro trzysta Depe- 
szować! 

Warszawski rozmówca przyjął te tajemni- 
cze dyspozycje. Krótkie „Abgemacht* za- 
kończyło tę dziwną rozmowę+. 

Czy domyślacie się, Szanowni czytelnicy, 
o czem mówili ci dwaj panowie? Pomożemy 
wam rozwiązać tę iatwą zagadkę. 

Oto Berlin płacił raty pożyczek amery- 
kańskich w dolarach i poszukiwał tej waluty 
wszędzie, gdzie się da. Poszły z Berlina de- 
pesze i telefony po wszystkich krajach ościen- 
nych i zewsząd jest ściągany potrzebny Ber- 
linowi dolar. Czarna giełda stanęła do dyspo- 
zycji Berlina, wyłapując dolary z naszego 
rynku i stąd właśnie chwilowa i zupełnie 
nieuzasadniona zwyżka kursu dolara. 

Owe tajemnicze „piętnaście na dzisiaj 
akceptujemy* to pietnaście punktów zwyżki, 
a znowu te „trzysta na jutro" to trzysta ty- 
sięcy dolarów, które miały być przesłane do 
Berlina. 

Ludzie nieorjentujący sięjw kulisach czar- 
nej giełdy, tchórzliwi i słabej głowy uważali 
tę spekulację na rozkaz Berlina—za osłabie- 
nie naszego złotego. Zdarzało się nawet, że 
ulegali panice, którą sami wytwarzali, i wy- 
mieniali złote na dolary. To stwarzało popyt 
na dolary, Czarna giełda potrafiła wyzyskać 
to nagłe zapotrzebowanie i oczywiście Śru- 
bowała kurs dolara, który nazajutrz załamał 
się i naraził na olbrzymie straty latwowier- 
nych. 

Tchórzliwi i bezmyślni panikarze prze- 
konali się, że padli ofiarą spekulacji no i 
własnej, powiedźmy delikatnie... naiwności. 
Berlin się nasycił dolarem i wrócił do właś- 
ciwego kursu, a jego wielbiciele doznali po- 
ważnych strat. Nie będziemy ich żałowali! 
Będą mieli tó na co zasłużyli! 

Ostrzegamy więc wszystkich posiadaczy 
oszczędności, by nie szli na lep spekulacji 
dolarowej. Złoty jest pieniądzem trwałym, 

    

    

    

     

     
  

   

  

Nekrologi, | Załatwia na 
ogłoszenia, | BARDZOdogod- 

różne nych warunkach 

KAA ay | Bio Roślamade do al 

„SŁOWA” | gi frabowskiega oraz do 3 
wszystkich w Wilnie 

pism Garbarska 1, tel. 82 

i i ) 

  

  z ‚ POZIE 
FOR SP ce | ZĄBAJCEE ) 

we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanege 

środca od odcisków 

* Prow. A. PAKA    
  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi 
Žuterji oraz precyzyjna naprawa 

[po cenach zniżonych 
Wilno, A. Mickiewicza 4. 

opartym właśnie na dolarze, ma bowiem po- 
krycie złote i walutowe 

Pomyślcie tylko przez chwilę, obywatele. 
Czarna giełda czy państwo polskie? Komu 
to bardziej wierzyć? Odpowie wam rozum i 
sumienie obywatela-Polaka, 

„Spółdzielczość iest organizacją ludzi nie słów, lecz czynów, nie pustych 
„kaseł, ale twardej, codziennej pracy”. 

„ Карйау 1 drobne oszczędności, ulokowane 

y Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie 

dają najwyższe oprocentowanie i gwarantowane są kapitałami własnemi 
Banku, oraz mieniem członków. 

Bank Antokosk w;daje pożyczki w sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuje 
urezpieczenia grupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacal- 

nosci ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

m   

KOMUKIKAT 
m 

Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości naszej P.T. klijentelji, że 

każdy oryginalny worek sody amoniakainej 

(BIELID Ł A) 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE 
cechowany jest nadrukiem 

Т.2 @.Р 4P pp 

800A KALCYNOWANA 

6AMORIAKALNA) 

98% 
i zaopatrzony jest w płombę fabryczną. 

Cecha plomba gwarantują produkt pełnowartościowy, na co prosimy 
zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solvay w Polsce 

Oddział w Wilnie 
ul. Mickiewicza 15 tel. 3-99. 

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania falsylikatów jako naszej RU 
nalnej sody amoniakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej, 
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KINU 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

„WRÓG KOBIET 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Karjera Chaplina". 

Od dnia 7 do 9 lipca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

Bomba śmiechu w 10-ciu wiełkich aktach. 
W roli głównej: Harold Lioyd. 

  

  

  

  

Dźwiękowy D z i$! Nowa wersja dźwiękowa! Przebój dźwiękowy; Cud techniki i sztuki! 

KINO-TEATR Ó w 2 ER № W rol. gł. Niezapomniany Mistrz Maski Leem Chane 
HELIOS" > E > z M8 urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 7000 

p ž statystów, Na scenie—Opera „Faust'Bajeczne zdjęcie kolorowe. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
ul, WILEŃSKA 38. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter ca 1 zł. 

Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Wielki przebój dźwiękowy! 
Dźwiękowe kino 

„MGŁŁYWODO* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

KAPRY$ ŃADARE POĄŃPAĄDCUR 
Romantyczne dzieje na dworze Ludwików z udziałem Marceli Denya i Andre Beauge. 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paramountu* Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

DŽWIJNOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. tat. 15-41 

W podwójnej roli arcyksięcia 

DZis! Najdowcipnie jszy film egzotyczny 

JEGO EKSCELENCJA POSŁANIEC 
i posłańca ulubieniec publiczności 

prześliczna Mary Kid w roli księżniczki i Werner Pittschau w roli kochauka. Tysiące powi- 
kłanych sytuacji. Setki pikantnych nieporozumień. Nad program Wszechświatowy dodatek 
dźwiękowy „Foxa, Początek seansów o g. 4,6,8 i 10.15. W dnie Świąt.og. 2-ej. Ceny zmiżona. 

Hans Junkermann oraz 

Następny program: Najuowsza sensacja dźwiękowa produkcji 1931 r. „SERCE I SPORT. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 8 LIPCA 1931 R. 

11.58: czas, 
12.05: Muzyka rosyjska (płyty). 
13.10: Kcmun. meteorologiczny 2 War- 

szawy. 
15.55: Program dzienny. 
16.00: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.15: „Przygoda Anielci" — opowiada- 

nie Ла dzieci, pióra 
czówny.  Transm. 
stacje. 

16.30: Koncert dla młodzieży w wyko- 
kaniu Bolesława Romanowskiego (symbały) 

16.45: Komunikat dla żeglugi z War- 
szawy. ю 

16.50: „Radio na wsi“ — pogad. z War- 
as J. Piotrowski. 

.10: „Słynni skrzypkowie' (płyty). 
17.35: Occzyt z Taran Sr 
18.00 Mu zyka lekka z Warszawy 

*): Chwilka strzelecka. ; 

Elżbiety  Minkiewi- 
na wszystkie polskie 

19.15: Feljeton humcerystyczny* w wyk. 
Wacława Malinowskiego art. ćram. 

19.30: Komunikat Zjwiązku Młodzieży 
Polskiej. 
„ „19.45: Program na czwartek i rozmaito- 

ści. . 
19.55: Komunikaty z Warsz:wy. 
20.15: „Radjo w życiu Ameryki" — po- 

gadenkę z Warszawy wygłosi dr. A. Simo- 
równa. 

20.30: Kcacert kemeralny z Warszawy. 
22.00: Feljeton, komun. i muzyka tanecz 

ra z Warszawy. 

Giełda Warszawska 
Z dnia 7 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 9,00 — 9,02 — 8,98, 
Belgja 124,65 — 124.96 — 124,34 
Holandja 359,25 — 360,15 — 358,35. 
Kopenhaga 239,11 — 259.71 — 236,51 
Londvn 43,43% — 43,54 — 43,33 
Nowy York 8,922 — 8,942 — 8,902 
Nowy York kabel 8,926 — 8,946 — 8.906 
Paryż 34,96 — 35,05 — 34,87 
Praga 26.443 — 26.50 — 26,39 
Szwajcarja 173,03 — 173,46 — 172.60 
Wiedeń 125,45 — 125.16 — 125.14 
Włochy 46,75 — 46.87 — 46.63 
Bertin w obrotach prywatnych 211,87 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 prcc. pozyczka budowiana 38,50 4 proc. 
inwestycyjna seryjna 90. 5 proc. konwersyj 
na 46, 6 proc. dolarowa 75.50 76, 10 proc. 
holejowa 104, 8 proc. LZBGK i BR, obli- 
gacje BGK. 94 te same 7 proc. 63,25, 8 proc. 
cbligacje budowlane BGK 93, 8 proc. Li- 
sty zastajwwie ziem:Lie dolarowe 83, 7 proc. 
ziemskie dclarowe 72,50, 43 proc. ziemskie 
20.75, 4 i pół proc. Warszawy 50.75, 5 proc. 
Warszawy 55,25 55.75, 8 proc. Warszawy 
71.50, 8 proc. Częstochowy 62, 10 proc. Lub 
lina 80, 6 proc. obligacje warsz. 1926 r. VI 
«misji 48, 8 proc. Kielec 61, 

AKCJE: 

Bank Polski 118, Częstocice 31, Lilpop 17 
Ostrowiec serja B 37,50, Starachowice 9 zł. 

» 

  

7 Baon „Podswile* ogłasza przetarg na 
dostawę mięsa, który odbędzie się 
17.VIL, 1931 r. Informacji udziela kwa- 
termistrz Baonu „Podswile“ za wyjąt= 

kiem świąt od 10—12-tej. 
Kwatermistrz Baonu (—) Sz. Duda kpt.   

  
  

zaimponuje Pani przywdziawszy na 

  

Miljarderce z Riviery 
kosijum kąpielowy ze sklepu 

Franciszka Frliczki 
Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Zamkowa 9 tel. 6—46. 

rancuskiego, nie- 
mieckiego, augiel- 

skiego (teor. i prakt.), 
oraz muzyki (foctepjan) 
udziela nauczycielka 
rutynowama z Warsza- 
wy, liczne świadectwa, 
Warunki przystępne. 
Zgł. pod „Lingwistka— 
pianistka”, и * 

plażę elegancki 

  

KAKAO M M AL 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
7 rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Pc- 
łockiej Nr. 14 m. 3 zgodn'c z art. 1030 UPC. 
obwieszcza, iż w dniu 167” lipca 1931 r. o 
godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy Rudnic- 
kiej Nr. 16 odbędzie się powtórna sprzedaż 
z bcytacji publicznej majatku ruchomego 
Abela Szybowskiego, składającego się z to- 
warów kolonjalnych, oszacowanego na sumę 
złotych 1940 1a zaspokcje:ie preter sji Za- 
kładu Ubezpieczeń Pracowników  Umysto- 
wych w Warszawie i firmy „Fryderyk Puls 
Sp. Akcyina w Warszawie. 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński 

i M ik 

: Kia i kasa 3 

0641-05 2E 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
T rewiru, zamieszkały (w Wilnie, przy ul. Po- 
łockiej Nr. 14 m. 3 zgodni> z art. 1030 UPC. 
obwieszcza, iż w dniu '..20 lipca 1931 r. o 
godz. 10 raro jw Wilnie przy ul, Wiłeńskiej 
Nr. 23 odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 

     
NIE. 

bliczrej majątku riielliomego Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej w Wysrie, skiadającego S; 

  

kasy żelaznej, maszyny do pisaiia „Reming- 
ton“, odkurzacza : dwóch biurek  kancela- 
rvinych, oszacowa:ego na sume złotych 
2.206 na zaspokojenie pretensji Wiery Ka- 
roncew i Luby Paszkowskiej. 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński 

"SPEAR 

    

       

  

tą 
   

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkia i $-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wino, uł Tatarska 23, dom własny, 
Jstnieje od 1843. % 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kredet- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t p. Dogodne warunki i na raty, 

  

      
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
3 rewiru Wacław Leśniewski, zam. w Wił- 
nie przy ul. 3-go Maja 13 m. 6 na zaszdzie 
art. 1030 U.P.C. ubwieszcza, iż w dniu 10 
lipca 1931 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie 
przy, w. Zawalnej Nr. 8 odbędzie się sbrze- 
Gaž z licytacji pubiicznej majątku ruczome- 
go, należącego do Aby i Szejny Ćwików, 
składającego się z awtobusu maiki „Chevro- 
let“, eszacowanego na sumę 1500 zł. na za- 
śpokojenie pretensji firmy „J Wiodawski“ 
[wi sumie 450 zł. z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski. 

= poprawia, pielęgnaje 

  

    

Br. Kenigsberg 
horoby skórne, wene- 
yczne i moczopłciowe 

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Masisz wkończyć 
kursy 'fachowo « kotes- 

Micklewicza 4, pondencyjne im. profe- 
tel. 10-90. 

Od 2—12 i 4—8 
sora Sekałowicza. War- 
szawa Żucawia, 42. Kur 
sy wyuczają fistownie: 

-— Vrkalterji, rachnzkowo 
Ści kupieckiej, kore- 

EET spondencji handłowej, 

GABINET 

stenogralji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, 

RACJONALNĘ 
KOSMETYKI 

  

  

pisania na maszynżch, 
towaroznawstwa, — an 

;gielskiego, francaskie- 
go, niemieckiegu, piso- 

LECZNICZEJ wni, gramatyki polskiej 
WILNO, MICKIEW! ekonomji, Po - 

CZA R m. 4. kończeniu cgramim. 
kobiecą Żądajcie prospektów. 

konserwa- —— 
Urodę:: doskc- Qszczędności 
cali, odświeża, mSEwa swoje złote i dalary 
jej skazy i braki. Masaż wjokuj ma 
twarzy i ciała (panic. oprocentowanie. Go- 

Sztaczne opalanie cery) tówka twajs jest zabe- 
Wypadanie włosów  zpieczona złotem, sre- 
łapież. Najnowsze zd0- brem i drogiemi kamie- 
bycze kosmetyki racjo- niami. Wil. Tow. Handl. 

  

33 nalnej, Zastawowe (LOM- 
Codziennie od g. 10—-4. BARD) Płac Katedralny 

W. Z.P. 48. Biskupia 12- Wydaje 

  

©- pożyczki pod zastaw: 
najbardziej złota, srebra, brylan- 

zaniedbazą tÓW, tater, i t p. —8 Cerę 
  

J. Hryniewiczowej. Dwór wiejski 

ul. WIELKA Jė 18 m.8. przyjmie letników po 
Przyj.wg. 10-11 4-75 zł) Wiadomość Ta- 

w. Z. P, Me 2, tarska 17 m.3,oć 1—5. 

  

oraz usuwa wady skóry 

Kasmet Ce di6 
Leczniczej    

Do wynajęcia 
M willa—3 pok,. kuchnia 

na brzegu  Zielanego 
Jeziora. Wiadom. Za- 
kretowa 23 Kazimierz 
Rajszys. 

  

    

Wydra po prawniku, 

  

starsza osoba, 
EE Z 

znająca doskonale go- 
spodarstwa domi Ž 6 U B Y 
poszukuje possdy za- 
rządzającej A 
ensjonatem. lektorki, 

lub proce pra- Dnia 27.Vl r.b. 
cy wymagającej nie- zgubiono mały notes 
ograniczonego zaufania bezwartościowy ulica 
Posiada poahlebne re- Sierakowskiego,  Mic- 
ferencje osób znanych kiewicza, Królewska, 
w Polsce. Oferty do Znalazcę eszę o 
Adm.  „Słowa* pod zwroż do redakcji „Sło- 
H. K. wa* za wynagredzenie. 
a 

  

fowi. Za kilka minut może się zjawić 
cała szajka. Policja również może się 
zjawić. Jenny przypomniała sobie z 
ulgą, że przyszła tu przebrana i w 
peruce, nie łatwo więc będzie dojść 
kim była. Teraz zdecydowała uciekać, 
nie tracąc ani chwili. Ucieknie w mę- 
skiem przebraniu z walizką w ręku i 
gdzieć w parku skorzysta z ciemno- 
ści i przebikrze się. 

Jeśli zauważą ją wychodząca, bę- 
da myśleli, że jeszcze jeden bandyta 
ukrywał się w domu.. Rano, gdy miss 
Matylda zauważy nieobecność nowej 
lokatorki, fije będzie w stanie przy- 
pomnieć sobie nic, prócz jasnych lo- 
ków, otaczających twarzyczkę niezna- 
jomej artystki. 

Należało tymczasem przedsięwziąć 
wszelkie środki, aby zatrzeć do reszty 
ślady. 

Jenny schowała do kieszeni koper- 
tę, którą z takim trudem znalazła, szyb- 
ko spakowała do walizki ubranie: pan- 
tofle, kapelusz, suknię i perukę. Musia 
ły być w domu jakieś kuchenne scho- 
dy, ale czy ona potrafi odnaleźć je w 
ciemnościach. Wyjść z domu głównem 
wejściem było niemożliwością pra- 
wie. Wystrzały w domu mogły wy- 

wołać już niepokój na ulicy. 

Jenny wybiegła z pokoju  ciche- 
mi krokami, (cóż to za świetna rzecz 
pantofle gumowe!), ściskając mocno 
iewolwer w prawej ręce, a w lewej 
walizkę; ze zmarszczonemi brwiami i 
zaciśniętemi ustami, skradała się po 
korytarzu, krótkiemi rzutami światła 
latarki szukając schodów i znów po- 
suwając się w ciemnościach. Wkrótce 
znalazła schody i za chwilę była już 
w ogrodzie. : 

Bez trudu przelazła przez płot i 
po przez wąskie zaułki dostała się na 
Blackheath. 

W parku zmieniła ubranie i udała 
się na poszukiwanie automatu  tele- 
tonicznego. К 

Jej niespokojny i stanowczy ton 
musiał wywrzeć niemałe wrażenie na 
telefonistkę, gdyż połączyłą ją mo- 
mentalnie ze Scotland - Yardem. Jen- 
ny poprosiła do aparatu Billi Carion. 
Nie było go w biurze, ale dyżurny 
urzędnik miał numer telefonu, pod 
którym można go było znaleźć. Jenny 
uzyskała wreszcie połączenie, na które 
czekała. Usłyszawszy znajomy głos, 
powiedziała szybko: 

— Jeśli pan chce nie dopuścić do 
mo1derstwa, niech pan wyśle natych 
miast oddział policji do Blackheath. 

Tu podyktowała adres domu sióstr 
Brown. Niedowierzający ton głosu de- 
tektywa oburzył ją. 
— Uwierzył mi pan, gdy obiecałam 

że nie będę się ukrywała, czjemuż nie 
chce pan uwierzyć, kiedy uprzedzani 
o tak ważnej sprawie? Na Boga, niech 
pan nie traci czasu! 

Inspektor policji odpowiedział krót- 
ko „dobrze*! i powiesił słuchawkę, 

lenny zniknęła wśród drzew, z 
nieodłączna walizką w ręku. Tymcza- 
sem Wiljam Carion śpieszył samo- 
chodem policyjnym ku domowi Ma- 
tyldy Brown. W chwili, gdy wjechali 
na vlicę, na której miał się znajdować 
wskazany dom, ujrzeli przed sobą du- 
że, zamknięte auto, dążące w tem sa- 
mem kierunku. Zauważywszy samo- 
chód policyjny, limuzyna skręciła gwał 
towrie w jedną z ciemniejszych przecz- 
ric i znikła. 

W domu sióstr Brown policja zna- 

        

lazła rannego Travaina, dwie prze- 
rażone Śmiertelnie siostry i bandytę, 

który zemdlał od utraty krwi, gdyż 
był poważnie ranny w ramię. Po krót- 
kiem śledztwie, Billy kazał zanieść 
bandytę do samochodu policyjnego. 

Zaledwie policjanci, niosący ran- 
nego, znaleźli się w obrębie Światła 
latarń samochodów, z za rogu wysu- 
ręła sie duża limuzyna, zatrzymała 
się na chwilę i rozległy się cztery wy- 
strzały karabinowe. Ranny bandyta 

krzyknął i momentalnie zesztywniał, 
za chwilę serce w nim przestało bić. 

Samochód, który tak nagle wysu- 
nął się z ciemności, popędził naprzód 
i zniknął na zakręcie, zanim zdążono 
puścić w ruch maszynę policyjną 

KIM BYŁA JENNY TRENT? 

Następnego dnia rano, Wiljam 
Carion siedział w gabinecie szefa po- 

licji. ` 
Teraz niema najmniejszeį wątoli- 

wości, sir, — mówił młody inspektor 
policji. — Dowody mamy wyraźne. 
Do Londynu przybyła szajka bandy- 
tów z karabinami maszynowemi. Szaj- 
ka ta działa według planów, ban- 
dytów Chicagowskich, ale wydaje mi 

się nieco słabszą. 
Billy zmarszczył brwi i dodał z nie- 

pokojem: 
— Ale nie w tem rzecz, że oni tu 

są, a w tem, w jakim celu tu przybyli” 
Działalność ich w obłecnej chwili ngra- 
nicza się do |!ikwidowania szeregu 
drobnych łotrów i oszustów, tylko na- 
pad na kasjera kolejowjego . możemy 
uważać za ich dzieło, pozatem  naj- 
widoczniej przygotowują się do  ja- 
kiegoś nadzwyczajnego wystąpienia. 
Ten człowiek, którego znaleźliśmy w 

awnictwa vo“ Zamkowa 2 

Czy na szubienicy, czy też zachov 

domu sióstr Brown mógłby nam coś 
wyjaśnić, ale właśnie dlatego oni 
zabili go, aby zamknąć mu usta ma- 
pewno. A propos, telefonowano ze 
Szpitala, że 'ten dziwak Travain ma 
się lepiej. 

Szef policji wzruszył ramionami: 
— Rozmyślałem nad tem bardzo 

długo i sądzę, że całą historię Staato- 
na możnaby z łatwością wytłomaczyć 
sobie. Wiemy, że był ta zwykły zło- 
dziej, ale był on drobnym oszustem 
1 wielkiemi sprawami się nie zajmował. 
Skoro bandyci postanowili go zabić, 
to znaczy, że musiał on dowiedzieć 
się czegoś o nich. W kopercie, którą 
dał na przechowanie temu Travaino- 
wi, musiało być sprawozdanie z tego, 
co wiedział o ich planach... W przy- 
puszczeniu tem utwierdzają mnie i 
inne jeszcze względy. 

Szef zrobił pauzę i ciagnął dalej: 
— Niema oczywiście mowy, by 

ktoś z przywódców bandy zdradził 
te iajemnice przed Stantonem. Tylko 
przypadkiem mógł się o nich dowie- 
dzieč. Ale wiadomo, że Stanton był 
tchórzem, nieraz przecież zdradzał 
swych wspólników i oddawał ich w 
ręce policji, gdy przeczuwał, że spra- 
wa przybiera niepomyślny obrót. 

Stanton sam zapewnie nie był rad, 
że wsunął nos do spraw potężnej ban- 
dy. wiedział, naturalnie, że bandyci 
sa bezlitośni nietylko wobec  zdraj- 
ców, ale nawet, wobec tych, którzy 
mogą się stač denosicielami. Niėtiud- 
no więc jest wyobrazić sobie waha- 
nia'1 niepokój Stantona: przyłączyć 
się do szajki, wziąć udział w bardzo 
wygodnej aferze, ale potem rvzvko- 
wać, że wpadnie do wiezienia i skoń- 

    

się naturalnie, zabezpieczając się szan 
tażem od niebezpieczeństw źe strony 
szajki. Stanton wybrał to drugie. 

Dyrektor policii uśmiechnął się: 
— Stanton musiał słyszeć kiedyś o 

starym, wypróbowanym sposobie, — 
zamknięta koperta w pewnych rękach, 
`га w razie czego ma być Gddana 
policji. 

Wiemy, że kopertę miał Travain 
oddać do policji, mówił to Matyłdzie 
Brown. Twierdzi on, że nie było w 
riej nic, prócz listu. Można więc na- 
pewno twierdzić, że był tum opis te- 
go, co Stanton zdołał dowiedzieć się 
o szajce. z 

— Z równą też pewneścią, ma- 
žnaby twierdzić, że Stanton, pragnąc 
ochronić swe życie, zawiadomił ban- 
dytów, że jeśli odważą się podnieść 
rękę na niego, list będzie natychmiast 
dostarczony policji. | 

Carion przyznał rację szefowi. By- 
ły to oczywiście tylko luźne przy- 
puszczenia, ale »parte na bardzo pra- 
wdopodobnych rozumowaniach. 

— Niestety — ciągnał dałei dy- 
rektor policji, -— wódz szajki mu- 
siał rozumować tak same jak my. 
"Fo znaczy, że wierzył w słuszność ry- 
zyka i postanowił pójść tą drogą. 
Jego to ludzie zabili  Stantona, to 
duwodzi, że bandyci, z którymi ma- 
my deraz do: czynienia są niezwykle 
silni i. bezczelni. jednocześnie po- 

stanowili oni: tejże nocy odebrać ko- 
pertę. Zrewidowali « więc pokój Stan - 
tona. Ukazanie się Travaina byłe 
dla nich prawdziwem szczęściem, 
ydyż z jego rozniowy z Matyldą Brown 
dowiedzieli się, gdzie należy szukać 
listu Stantona. 

(D. C. N.) 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyńeki. |


