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POD ZNAKIEM KOMPRESJI, 
OSZCZĘDNOŚCI I REDUKCJI 
Uchwała rady ministrów o koniecz- 

ności zredukowania całorocznych wy- 

daików do wysokości 2450 milj. zło- 
tych, — świadcząca, jak określił mi- 
nister skarbu .Jan Piłsudski, o „pod- 

porządkowaniu przez rząd wszystkich 

możliwie spraw zagadnieniu równowa- 

gi budżetowej, jako zagadnieniu istot- 

nie pierwszoizędnego znaczenia”, — 

uchwała ta, powtarzam, pociągnęła za 

sobą w konsekwencji szereg postano- 

wień, mających na celu uzyskanie 

oszczędności w takiej wysokości, by 

wydatki nie przekroczyły wymienio- 

nej sumy. 
Postanowienia te idą w dwuch kie- 

runkach: ograniczenia wydatków rze- 
czowych, zmniejszenia wydatków na 

administrację. Co do pierwszego — 

zbyt jeszcze mało posiadamy mate- 

rjału informacyjnego, dlatego też ogra- 
niczymy się głównie do rozważania 

postanowień związanych z zadaniem 

zmniejszenia wydatków na admini- 

strację. 

Zmniejszenie wydatków administra- 

cyjnych osiąga rząd przedewszystkiem 

przez redukcję uposażeń urzędniczych 

i przez redukcję urzędników. Innego 

wyjścia narazie niema. 
Zmniejszenie poborów i cofnięcie 

różnych dodatków ogół urzędników 

powinien przyjąć bez szemrania, po- 

nieważ wymagają tego względy dobra 

państwa. 
Ta okoliczność, że okrojenie pen- 

syj do poziomu głodowych racji prze- 

prowadzone zostało właśnie przez ten 
rząd, którego życzliwy stosunek wo- 
bec urzędników jest ponad wszelką 
wątpliwość, Świadczy tylko, że rząd, 

będąc świadomy sytuacji skarbowej, 

musiał to uczynić wbrew własnej 
woli, by tylko w jakikolwiek sposób 
uniknąć skutków o wiele gorszych, 

godzących w byt całego państwa, a 

więc i samych urzędników. Z dwojga 
złego wybiera się mniejsze. 

Lecz ogół pracowników państwo- 

Wych jest bardzo i pod wielu wzglę- 

dami różnolity. Dalej liczyć się nale- 
ży z tem, że związki zawodowe urzęd- 
ników stale podważały zasadę, że 

urzędnik wobec państwa nie może 
występować jako strona. Wreszcie nie 

można negować stanu pewnego pod- 

rażnienia psychicznego spowodowane- 

go koniecznością obcięcia najniezbęd- 
niejszych wydatków osobistych i na 
Todzinę, wówczas kiedy odwrotnie 
liczyło się na otrzymanie części nie- 
wypłaconego za rok 1928 dodatku lo- 
kalowego. 

Co się tyczy redukcji urzędników 
— jest to znów, jak zaznaczyliśmy, 
koniecznością, nakazem sytuacji skar- 
bowej. Obawiamy się jednak, że za- 
stosowana metoda mechanicznej re- 

dukcji, bez uwzględniania wartości 
podlegającego redukcji urzędnika, 
ujemnie odbije się na sprawności 

urzędowania. 
Urzędników jest zadużo — 670 ty- 

sięcy funkcjonarjuszy państwowych, 
to cyfra, której budżet polski nigdy 
nie potrafi przetrawić. 

Ale z drugiej strony urzędników 

jest również niemal tyle ile potrzeba, 
— jeżeli przyjąć pod uwagę zakres 
wykonywanych przez nich a ustawo- 

"wo przewidzianych obowiązkėw. Inna 
rzecz, że te obowiązki często są nie- 
potrzebne, są nawet szkodliwe dla ży- 
cia społeczno-gospodarczego. Winę tu 
ponosi nasze ustawodawstwo, tworzo- 
ne w maskowanym i niemaskowanym 
celu zaglądania do każdego garnka, 
reglamentowania każdego  przejawu 
życia, usuwania obywatela od inicja- 
tywy, krępowania jego czynności. 
Reorganizację urzędów należy rozpo- 
czynać od ustaw, od wrzucenia do 

'kosza co najmniej połowy obowiązu- 
jących przepisów. „Słowo* pisało nie- 
dawno, że „urzędnicy, którzy wydają 

cielętom pasporty weterynaryjne po- 

winni być bezlitośnie redukowani*. 

Może i słusznie. Przedtem jednak na- 

leży znieść ten obowiązek pasporto- 

wy, przewidziany rozporządzeniem z 

22 sierpnia 1927, Duże oszczędności 

dałaby redukcja urzędników w róż- 
nych zakładach różnych ubezpieczeń 

socjalnych—ale przedtem należy sko- 

masować i zmienić ustawodawstwo 

socjalne. I dopóki w naszem ustawo- 

dawstwie nie będzie zrobiona gene- 

ralna „czystka*, — nie może być mo- 

wy o planowej redukcji urzędników, 
opartej na redukcji zbędnych urzędów 
i zbędnych czynności. 

Tem się objaśnia, że stosowana 
obecnie przy redukcji urzędnikow me- 

toda ma charakter mechaniczny, co 

prowadzi do tego, że tylko później, 
poniewczasie, da się ustalić, czy zre- 
dukowany został urzędnik potrzebny 
czy też nie potrzebny. 

Życie gospodarcze, zwolnione od 
krępujących więzów, odzyska straconą 
równowagę i będzie mogło rozwijać 
się normalnie. Znajdzie się zajęcie 
dla redukowanych urzędników, znaj- 
dzie się wyjście z chaosu. 

Z. Harski. 

Doniosłe zarządzenie 
Ministerstwa Skarbu 

JEDNORAZOWY WYMIARPODATKU 
WARSZAWA. 10-7. (tel. wł, Słowa). 

Ministerstwo Skarbu wydało dziś do- 
niosłe zarządzenie, które powitane bę- 
dzie niechybnie z dużem zadowole- 
niem przez koła kupieckie i przemy- 
słowe. Dotychczas mianowicie Izby 
Skarbowe sporządzały wymiary po- 
datku dochodowego i obrotowego pra- 
wie zawsze dwukrotnie, gdyż po do- 
konaniu pierwszego wymiaru okazy- 
wało się zwykle, iż był on oparty na 
niedostatecznych materjałach i wobec 
tego zachodziła konieczność dokona- 
nia wymiaru dodatkowego. 

Dla Świata kupieckiego i przemy- 
słowego te dodatkowe wymiary były 
prawdziwą klęską, gdyż przedsiębior- 
cy otrzymując I wymiar podat. przy- 
puszczali, że zawiera on całkowitą 
przypadającą od nich sumę do zapła- 
ty i odpowiednio gromadzili swoje za- 
soby finansowe. 

Minister Jan Piłsudski wydał wczo- 
raj zarządzenie do Izb Skarbowych w 
którem poleca kategorycznie aby wy- 
miary podatków, a szczególnie podat- 
ku dochodowego i obrotowego doko- 
nywane były jednorazowo na podsta- 
wie materjałów całkowicie skompleto- 
wanych. Dwukrotny wymiar podatku 
uważa Ministerstwo Skarbu w intere- 
sie płatników za niedopuszczalny. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLI- 
TEJ WYJECHĄŁ NA WYPOCZY- 

NEK WAKACYJNY. 
WĄRSZAWA. 10-7. (tel. wł. Słowa). 

Dzis wieczorem wyjechał do swego 
zameczku w Wiśle Prezydent Rzecz- 
pospolitej na kilkutygodniowy wypo- 
czynek wakacyjny. W dniu 15-go 
lipca rozpoczyna swój urlop letni pre- 
mjer Prystor. W kołach politycznych 
stolicy uważają w związku z wyjazdem 
p. Prezydenta Mościckiego, że okres 
ferji letnich już się rozpoczął jednak- 
że okres ten w roku bieżącym będzie 
trwał krótko, prawdopodobnie do koń- 
ca sierpnia, 

STAN GOSPODARKI w CZERWCU 
WARSZAWA, (Pat). Wynik go- 

spodarki za miesiąc czerwiec r. b. 
przedstawia się jak następuje: 

Dochody wyniosły 175.826.462 zł., 
wydatki—219.454,054 zł. Zatem nie- 
dobór budżetowy wyniosł 43.627.592 
zł. W związku z pianem Hoovera o 
jednorocznem moratorjum dla spłat 
niektórych zobowiązań  międzypań- 
stwowych suma 12.096.116 zł. z tytu- 
łu raty amortyzacyjnej i odsetek od 
długu reljefowego i pozareljefowego, 
przypadająca do spłaty Wielkiej Bry- 
tanji w dniu 1 lipca i przesłana w 
czerwcu r. b., została obecnie zwró- 
coma, a tem samem o powyższą kwo- 
tę zmniejszył się dotychczasowy nie- 
dobór w bieżącym okresie budżeto- 
wym. Niedobór miesiąca czerwca po- 
kryty został upłynieniem rezerw skar- 
bowych. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezaraówionych nie zwraca. Admi 4 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogloszen 

        

nadesłane milimetr 50 Er. 
Zagraniczne 50 proc. dro: 
do rniejsca. Terminy 

[a mają na celu wizyty prezesa helthobznku 
Zawrotne tempo podróży 

LONDYN PAT. — W związku z wizytą Luthera w Londynie, który, jak 

się okazuje, swoją dwugodzinną konierencję z Normanem odbył w City, cz 

w przedziale i klasy pociągu Londyn - Dover, z kół zbliżonych do ambasady 

niemieckiej w Londynie, informują, że podróże Luthera do Londynu i Paryża 

nie mają na celu długoterminowej pożyczki, której zaciągnięcie przed delfini- 

tywnem załatwieniem pianu Hoovera, oczywiście jest nie do pomyślenia. 

Narazie chodzi jedynie o prolongatę pożyczki 100 miljonów dolarów, płatnej 

„16 lipca, oraz ewentualne powiększenie tego krótkoterminowego kredytu do 

300 miljonów. Po rozmowie z Normanem, Luther zmienił marszrutę i zamiast 

wprost do Brukseli pojechał do Paryża, skąd zapewne wstąpi do Brukseli. 

W poniedziałek Luther wezmie udział razem z Normanem, Moretem domaga się oddawna. 

i innymi w sesji Rady Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, 

ua której omawiać mają, oprócz prolongaty kredytu 

sprawy finansowe planu Hoovera, w których Bank Rozrachunków Mięzyna- 

rodowych jest bezpośźednio zainteresowany, a więc przedewszystkiem spra- 
wa przewidzianego w planie Younga na wypadek moratorjum dla Niemiec 
irancuskiego iunditszu gwarancyjnego. Dojście do porozumienia w Bazylei 
znacznie ułatwić może porozumienie w czasie konferencji w Londynie. 

Zmiana nastrojów w Anglji wobec Niemiec 
PARYŻ. PAT. — Według wiadomości otrzymanych w dniu 10 b. m. w 

Paryżu, w angielskich kołach parlamentarnych zarysowuje się pewien zwrot 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE -- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul, RAA, Fe A. zaa 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC I. at tytoniowy — S$. Zwierzy! 
KLECK — Sklep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. | 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

` + wi ili wy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i SH ) й 

Ligi aa a aaa milimetr 6 gr. W numerach świątesznych oraz z prowincji o 25 proc drożej 

żej, Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc drożej. A dmintstrzej e | й AE 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Ka dosturezezie Dusieru dowodowego 20 z 

w. stosunku do stanowiska, zajętego przez rząd niemiecki. Niektórzy wybitni 
deputowani Izby Gmin, którzy dotychczas zapatrywali 
kwjestję dalszej pomocy finansowej dla Rzeszy, oświadczają, że po ofiarach, 
jakie poniosły na rzecz Niemiec Stany Zjednoczone i niektóre mocarstwa eu- 
ropejskie, byłby już czas najwyższy, aby Rzesza Niemiecka ze swej strony 
pomyślała o rozwiązaniu swych trudności i dała dowody dobrej woli. 

W związku z tem donoszą, że ambasador angielski w Berlinie podjął 
pewne kroki u kanclerza Brueninga w tym kierunku, i żeby Niemcy poczy- 
niły w dziedzinie politycznej pewne posunięcia, któreby mogły przywrócić 
zachwiane zaufanie do nich 

Zastrzeżenia Anglii 
Tekst listu skarbu angielskiego do prezesa 

Banku Wypłat Międzynarodowych 
LONDYN PAT. —List, wystosowany przez skarb angielski do prezesa Banku terenie, objętym strajkiem dochodzi 

Wypłat Międzynarodowych w imieniu rządów brytyjskiego, dominjów, oraz” Indyj, Codziennie do starć z policją. 
stwierdza, że rządy te postanowiły nie domagać się spłaty, przypadającej na dzjeń 15ł 
lipca części warunkowej i bezwarunkowej annuitetów, co nie narusza jednak praw po- 
siadaczy bonów niemieckiej pożyczki zagranicznej z roku 1925, oraz: 54 proc. pożyczki 
międzynarodowej z roku 1930. 

Warunkiem zawieszenia tej spłaty i ewentualnego transieru zawieszonej sumy, są 
‚ sprawy, co do których nastąpi porozumienie, w celu wprowadzania w życie propozycji 

Hoovera. 

List dodaje, że powyższa decyzja, powzięta zgodnie-z propozycją Hoovera, nie 
może oczywiście być zrozumiana, jako uznanie jakiegokolwiek naruszenia ̀ praw rzą- 
dów, wynikających z układów haskich. 

Rozszerzenie moratorjum na Austrję 
WIEDEŃ, Pat. Poseł francuski hr. Clauzel zakomunikował oficjalnie 

austrjackiemu ministerstwu spraw zagranicznych, że Francja rozciąga udo- 
godnienia, które wynikają z przyjęcia planu Hoovera także i na Austrję. 
Wynika z tego, że Austrja nie będzie potrzebowała płacić sum, należnych 
z tytułu kredytów żywnościowych. 

Reichsbanku, także te zażądać od Niemiec, 

  

na prezydenta 

NIESWIEŻ — ci. Ratuszowa — Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic 4 
N. ŚWIĘCIANY — T-wa „Ruch“. Księgarnia 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PINSK — Ksiegurnis Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. i 

SŁONIM —. Księgzrnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewiezz 13. 

STOLPCE -- Księgarnia V-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIAMY -— wł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — nl. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol „Ruch”. 
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ja mie przyjmuje zabtrzeżek 

KSIĄŻKA 0 MŁODOŚCI 
STALINA 

Mowa Stalina o nowych zasadach 
NIEMCY POWINNY ZANIECHAĆ Przebudowy gospodarczej ZSSR znów 

BUDOWY PANCERNIKÓW 

PARYŻ. PAT. — Nagłe przybycie do Pa- ciorys wiele mówi o jego charakterze, 
ryża dr. Luthera ma doniosłe znaczenie nie- stanowczym, bezkompromisowym. 
tylko pod względem finansowym, lecz rów 

nież i pod względem politycznym. We fran- książka, w której autor Essad-bej, 
cuskich kołach parlamentarnych zwrócono współrodak Stalina, opisuje życie dzi- 
uwagę na to, że Francja jest właściwie arbi- siejszego władcy ZSSR. Autor zna Sta- 
trem w sprawie pomocy finansowej, jako lina bardzo dobrze, to też książka je- 
posiadająca obecnie w Europie największe go, napisana w formie romansu, osnu- 
zapasy złota. Wobec tego rząd francuski tego na tle życia Stalina, jest praw- 
znajduje się w sytuacji uprzywilejowanej, o dziwym przyczynkiem do badania psy- 
ile chodzi o zażądanie obecnie od Rzeszy Chiki tego, pod każdym względem in- 
Niemieckiej gwarancyj politycznych, których teresujądego 

wywołała zainteresowanie osobą obec- 
nego dyktatora sowieckiego Jego ży- 

Niedawno wyszła w Niemczech 

człowieka.  Essad-bej 
przytacza w swej kesiążce wiele inte- 

Według opinji miarodajnych sier, należy resujących i dotychczas mało znanych 
oprócz zaniechania Szczegółów z życia Stalina. Opisuje je- 

budowy pancerników i krążowników, oraz go lata dziecięce, spędzone w warszta- 
wyrzeczenia się unji celnej z Austrją, za- Cie Swego ojca w kaukaskiem miastecz 
warcia Łocarna Wschodniego. Tego rodzaju ku Gori. Ojciec jego marzył o tem, by 
układ wpłynie bezwarunkowo na uspokojenie Syn jego został księdzem. To też 
umysłów w Europie, wytwarzając normal drósłszy młody Dżugaszwili (tak brzmi 
nie warunki dła dalszej współpracy między- jego prawdziwe nazwisko) oddany zo- - 
narodowej. stał do seminarjum duchownego. 

Jednakowoż Stalin, pochwycony ia- 
lą propagandy rewolucyjnej, w roku | 

* 2 1908 skupił około siebie słuch. - Kronika telegraficzna Ginas akoo jenna kaczy se 
której członkowie schodzili się w nocy 

sie przychylnie na ROKOWANIA O ODROCZENIE WY- w sypialni S. Dżugaszwiliego i prz 
Rn BORuW PREZYDENTA W AUSTRII świetle świecy woskowej  Studjowali 

WIEDEŃ. (Pat). Między stronnic- naukę c 
twami politycznemi rozpoczęły się ro- woż wpadła, na ślady tej tajnej organi- 
kowania celem odroczenia wyborów Zacji. Rewizja domowa przyniosła bo- 

republiki austrjackiej, gaty materjał kompromitujący. Znale- 
które miały nastąpić w Pradze. Obec- Ziono proklamacje rewolucyjne, odez- 
nie ze względu na znaczne koszta wy- wy, wzywające do otwartej wałki z 
borów porozumiewają się stronaictwa, rządem. Stalin wykluczony został z se- 

Marxa. Policja _ jednako- 

aby odroczyć wybory do maja roku minarjum. W kilka dni później stało 
przyszłego. 

FALA STRAJKÓW W BUŁGARII rym zdradza wszystkich członków taj- 
WIEDEŃ. (Pat). Dzienniki wiedeń- nej organizacji. Denuncjacja jest w 

skie donoszą z Sofji: Od tygodnia da- pojęciu górali kaukaskich, jednym z 
je się zauważyć w całej Bułgarji silny najpodlejszych czynów. Oczywiście, że * 
ruch strajkowy, zwłaszcza w centrach wskutek tego wszyscy zdradzeni przez 
przemysłu tekstylnego w Jambol i Stalina, zostali również wykluczeni z 
Sliwen. Strajkiem kierują komuniści. Na seminarjum. 

ZGON SP : d CITTA NZ as ze strony Dżugaszwiliego, zwołano 

domu O. O. Jezuitów zmarł spowied- 

się coś niesłychanego: dyrektor semi- 
narjum otrzymał od Stalina list, w któ- 

Przyjaciele Stalina nie mogli uwie- 
rzyć początkowo w zdradę. Przieko- 
nawszy się wreszcie o fakcie zdrady 

sąd partyjny, który obradował w 
nik Piusa XI O. Celestyn Alisardi w '"/eKaniu robotnika Sturua, który pier- 
wieku lat 84. 

wszy wprowadził Stalina do ruchu re- 
wolucyjnego. Na pierwsze pytanie, czy : TRZY TYSIĄCE OFIAR POWODZI prawdą jest, że zdradził towarzyszy 

W CHINACH : 
KANTON. (Pat). Donoszą, że w po- wiedział obwiniony spokojnie: „Jest 

wodzi, która objęła prowincję Kwan- to bezwzględna prawda”. Wyprosto- 

przed dyrektorem seminarjum, odpo- 

tungu naskutek wylania rzek Północ- wawszy się następnie, podniesionym 
nej i Wschodniej, utonęło przeszło 3 głosem powiedział: „Ti owarzysze, par- 
tysiące osób. Ostatnio poziom wody tja ma mało ludzi. Słuchacze semina 
w rzekach tych opada. rjum są skazani służyć Kościołowi. Ja 

uratowałem ich dla rewolucji. Po wy- BILANS HANDLOWY ST. ZJEDNO- kjuczeniu i inarj CZONYCH A. P. zeniu ich z seminarjum, droga do 

ż an Pat). Bilans han- 
owy Stanów Zjednoczonych za mie- i stač i 

siąc maj zamyka się sumą 203.090.868 PO Z 

społeczeństwa burżuazyjnego jest dia 
nich zamknięta. Chcąc, nie chcąc, mu- 

towarzyszami. 
Przez moją  denuncjację pozyskałem у . > za dolarów po stronie eksportu i sumą tii ści S Plan Hoovera ma zapewnioną większość — 150165559 аанг ра атоце u g3,paci Soap saa 

na kongresie St. Zjednoczonych 
NOWY YORK, Pat. Waszyngtoński korespondent „Timesa* donosi, że 

prezydent Hoover nie objawia żadnego niepokoju co do ratyfikacji mora- 
torjum przez kongres. Ostatnio przeprowadzone obliczenia wykazują, że 
70 senatorów i 295 reprezentantów zobowiązało się poprzeć projekt pre- 
zydenta, 

„W ten sposób zapewniona byłaby „poważna większość, która, w-g 
przypuszczeń, wypowiedziałaby się również zgodnieico do innych kwestyj. 

  

Powszechny kongres pokoju w Brukseli 
zakończył swe prace 

BRUKSELA, Pat. Powszechny kongres pokoju zakończył swe prace. 
Kongres wypowiedział się między innemi za powszechnem ograniczeniem 

roku były: 
284.682,8!1 dolarów. 

NA GIEŁDZIE BERLIŃSKIEJ dokładnie : 
Berlin, Pat. Na giełdzie berlińskiej pano- "IE boi się rozdźwięku między opinią 

weła w piątek w dalszym ciągu tendencja słaba. publiczną, ale nawet z dawniejszemi 
Zapotrzebowanie na dewizy zagraniczne wy- swemi przekonaniami. W ten spo: 
nosiło mniej więcej e co "a: ubiegłym. Р posób 
W-g doniesień pras; ank Rzeszy przepro- % z R 
wadza w ostrej formie ograniczenia kredy. ZIMuszony jest żyć w. odosobnieniu, 
towe, nie dyskontując weksli o dłuższych bez poparcia. Essad-bej, opisując obec 
terminach. 

® a 

Gdynia — Szwecja 
NIEJ KOMUNIKACJ, BEZPOŚRED- swych sześciu zupełnie do siebie po- 

WARSZAWA. PAT. — Ostatnio go wożą, nigdy zgóry nie wiedzą do 
obradował w Stokholmie międzynaro- którego automobilu usiądzie. Na Krem- 

portu. Analogiczne cyfry w maju 1930 cje Sfalinowi 
320.034.349 dolarów i |“ To myg To wystąpienie Stalina jest nad- 

zwyczaj charakterystyczne i objaśnia 
dokładnie jego ostatnią mowę. Stalin 

szeregi jego nieprzyjaciół wzrastają i 

ne życie Stalina powiada, że życie je- 
go podobne jest do życia odludka. Sta- 
lin, odchodząc ze swego domu pod 
Moskwą na Kreml, zamyka cały dom 
na klucz i wyjeżdża w jednym ze 

TOWAROWEJ dobnych automobili. Szoferzy, którzy 

zbrojeń do poziomu niższego niż ten, jaki istniał w roku 1914, za zabro- dowy komitet transportów w sprawie lu spędza Stalin cały dzień, niekiedy 
nieniem używania narzędzi wojennych i sposobów, potępionych przez trak- 
taty pokojowe, wreszcie za umiędzynarodowieniem lotnictwa poszczegól- 
nych krajów. 

* 

— 

Fiasco demonstracyj komunistycznych 
na Śląsku 

KATOWICE. PAT. — Zapowiedziane przez komunistów na piątek demonstracje 
t. zw. dnia głodu nie powiodły się zupełnie. Jedynie w Szopienicach zebrało się przed! 
urzędem gminnym kilkadziesiąt osób, przeważnie z poza terenu województwa śląskiego 
które policja, po bezskutecznem wezwaniu do rozejścia się, rozproszyła, aresztując przy 
tem 11 osób za podburzanie do gwałtów. Podobnie w Świętochłowicach policja rozpro 
szyła nieliczną grupę demonstrantów, aresztując dwóch znanych miejscowych komuni- 
stów. 

W Będzinie, mimo wielkiej agitacji komunistycznej, próby urządzenia masowych 
demonstracyj nie dały żadnego wyniku. Na całym terenie dzień 10 b. m. minął naogółj 

ycach, wszelkie próby zostały bez poważ 
spokojnie. W Będzinie, Sosnowcu i Strzemiesz 
niejszej interwencji policji udaremmnione. 

wprowadzenia nowej 
zarządami kolejowemi, dotyczącej prze obiad kaukaski, przygotowany mu 
wozu w komunikacji międzynarodowej, przez ślepo oddanego, półanaliabety 

umowy między do późnej nocy; tam spożywa prosty 

oraz nowych postanowień wykonaw- Gruzina, który niema pojęcia o bolsze- 
czych do międzynarodowej konwencji wizmie i dumny jest z tego, że jego 
bernieńskiej. 
. Delegaci polscy odbyli szereg kon- żęta gruzińscy, na których, będąc 
ierencyj ze sierami handlowo-przemy- dzieckiem spoglądał z podziwem i stra - 
słowemi Szwecji w sprawie bezpośred chem. 9 
niej komunikacji ze Szwecją drogą mor 

ską przez Gdynię. Miarą zainteresowa- 
nia się sfer przemysłowych tą kwestją 
jest fakt, że kapitał szwedzki zamierza 
uruchomić swym kosztem  trajekt do 
przewożenia wagonów 
jednemgo południowych portów 
do portu w Gdyni. W ten sposób moż- 
naby otrzymać najkrótsze i najtermi- 
nowsze połączenie 
Szwecją, co wpłynie bardzo. korzyst- 
nie na ożywienie obrotów handlowych 
polsko-szwedzkich. 

między Polską a 

rodak szczony jest bardziej, niż ksią- 

  

TWOJE __ DZIECI 
w OJCZYSTYM JĘZYKY, CZYS 
POMYŚLAŁ 0 TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

UCZĄ 5Е 

z tawarami z 

Zł6Ż grosz na„Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcnu- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 
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ECHA KRAJOWE Odrzucenie wniosku 

NOWOGRÓDEK 
'— Echa „Dni Micklewiczowskich*. W 

ciągu ubiegłego tygodnia cała Polska prasa 
zamieściła mniej lub więcej obszerne opisy 
uroczystości Mickiewiczowskich w Nowogród- 
ku — wyrażając uznanie i zrozumienie dla 

, celów obchodu i myśli przewodniej jego ini- 
cjatorów. : 

Znalazł się jednak sprawozdawca, który 
wybierając się zwiedzić Nowogródzką „terra 
incognita* miał widocznie o niej takie wyo- 
brażenie, jak pewien warszawianin, który w 
roku 1922 słysząc o kłopotach, jakie wówczas 

„były z pomieszczeniem w Nowogródku Urzę- 
dów a nawet samego Wojewody — wyraził 
"swe zdziwienie: „wszak macie tam zamek 
Gedymina czy innego Kiejstuta — trochę go 
odremońtować i już... 

: Turystę owego spotkał również zawód 
co do rozmiarów miasta — a poza tem, po- 
czynając od samego Mickiewicza i zawartości 
Jego studenckiej walizki — aż do dzięcieliny 
bławatków i współczesnych kotów nowo- 
gródzkich — nikt i nic nie znalazło łaski w 
jego oczach. 

Najbardziej jednak ubolewa on nad sta- 
nem zbiorowej psychozy, która w ciągu mie- 

| siąca czerwca ogarnęła nowogrodzian i ich 
' gości spsawiając, iż wszyscy „zamiast patrzeć 

na wyboje i nędze małego miasta—myśleli o 
„Panu Tadenszu* i „Konradzie Walenrodzie*. 

-Zapatrywania te zasługują na wielką u- 
wagę i zainteresowanie, nietylko nowogro- 
dzian, lecz całego społeczeństwa — bo prze- 
cież chodzi tu o zasadnicze postawienie kwe- 
stji: czy należy zawsze i wszędzie mieć oczy 
i myśl zwrócone wyłącznie na wyboje i nę- 
dze tego żywota—czy też dobrze jest czasem 
od nich się oderwać i spojrzeć trochę w górę 
—chociażby na szczyt Kopca Mickiewiczow- 
skiego i kazalnicę nowogródzkiej Fary, skąd 
dochodziły nas słowa głoszące, że właśnie 
by skutecznie zwalczać te nędze — trzeba za- 
czerpnąć siły w źródłach innych— trzeba szu- 
kać wskazówki u tych, którym już całe po- 
kolenia zawdzięczają, że nie zeszły dotąd z 
drogi właściwej i że duch ludzki musi mieć 

* swoje święto, swoje wywczasy i otrzymać 
również co mu się należy. 

Na szczęście zapatrywania te — zarów- 
mo na-nastroje panujące w czasie „Dni Mic- 
kiewiczowskich* jak też na przyrodę Nowo- 
ródzkiej Ziemi, jak dotychczas, odosobnione. 
ądząc ze zdania obecnych na uroczystościach 

przedstawicieli świata naukowego i literac- 
kiego oraz z głosów prasy z całego kraju — 
„wrażenie ogólne odpowiadało w zupełności 
zamierzeniom inicjatorów ochodu, których ce- 
lem było rozbudzenie i utrwalenie wśród 
najszerszych kół społeczeństwa, a przede» 
wszystkiem wśród młodzieży, pamięci i гпа- 
jomości zasad i przykazań narodowych, spo- 
łecznych i ogólno ludzkich, którym podlegać 
i do których stosować sę trzeba, chcąc po- 

* dołać trudnym zadaniom i obowiązkom jakie 
to społeczeństwo ma przed sobą. 

В Należy wyrazić wielki żal, iż mógł się 
jednak znaleźć głos, chociażby pojedyńczy 
i organ prasy, które tego zrozumieć nie były 

- zdolne, M. Róm. 

3 * MOTYKI 
— Prace dla młodzieży i wśród młodzieży 
Nazwa miejscowości — o której mowa 

niezbyt dźwięczna. Każdy rolnik wie, że 
„motyka““ to jest narzędze rolnicze,  do- 
syć prymitywne. Należy przypuszczać, że 
nazwa ta była kiedyś dostosowana do po- 
ziomu umysłowego ludzi tam  zamieszatych. 
Trudno tych rzeczy dociec, a do tego — 
życie idzie naprzód i — czasem daje bar- 
dzo miłe niespodzianki. + 

„Motyki“ —to jest wieš, položona 
"mniej więcej w półdrogi między  Krzywi- 
„czami i Budsławiem, — w powiecie wilej- 
skim. Cały ten teren jest dosyć dziki, jak 

. pód wzgłędem przyrody, tak również i lu- 
dzi. ' Wiadomem jest, że stosunkowo nie- 
dawno jeszcze grasowały tutaj bandy dy- 
wersyjne teroryzując ludność, a tem  sa- 
mem hamując wszelki rozwój. W. ślad za 
tem zaczęła plenić się zaraza bolszewicka 
w postaci hurtków i jakkolwiek — pierwsze 
i drugie rząd polski wiymiótł żelazną  mio- 

" tą, to jednak korzenie tych podłych chwa- 
or pozostały i do dziś zatruwają powie- 
trze. * 

A gdy — człowiek, przechodząc po tych 
smutnych terenach, napotka na swej drodze 
caś niepowszedniego, co daje wiarę w le- 

. pszą przyszłość społeczeństwa i ojczyzny, 
— mimowoli chce się mówić do szerszego 
ogółu o tych pięknych rzeczach, w celu po- 
budzenia szerszego ogółu do | naśladowni- 

' ctwa, a chociażby do popierania — rzeczy 
„pięknych pożytecznych. 

„Do takich właśnie miejsc, oświeconych 
promykiem dobroczynnego świata — nale- 
ży tutaj wieś Motyki. 

Miejscowa nauczycielka — p. Czepełło- 
"wa Jadwiga, przed kilku laty rzuciła ha— 

..sło dobrego wychowania.Młodzieży. Zasada 
jest niezmiernie ważna, jaka będzie  Mło- 
dzież, takiem będzie społeczeństwo. Pani 

‚ СхереНома przy czynnym współudziale 
miejscowych ziemian p.p. Cywińskich— męż 
nie i wytrwale stanęła do pracy nad szerze- 
niem kultury wśród Młodzieży pozaszkol- 

nej, organizując tę młodzież w Stowarzy- 
- szenie Młodzieży Polskiej. Każdy, kto ob- 

serwuje teren i ludzi, dla kogo dobro spo- 
__ leczne nie jest w gruncie rzeczy obojętne 

z 

  

— przyzna, że wybór drogi, po której zo- 
stała skierowana Młodzież dó pracy orga- 
nizacyjnej,j — był bardzo: trudny, a po- 

To się nazywa z deszczu pod 
rynnę... - 

 Uciekatem całą noc od nicejskich 
'hpałów i wpadłem w straszliwy war 
słońca... w Paryżu. Zapomniałem, że 

„przecież „kawałek Afryki, Algieru i 
" annych „nagrzanych prowincyj“ mieści 

się teraz też u bram stolicy šwiatal.. 
Każdy musi wynieść z Wystawy 

2 prawdziwie „kolonjalne“ wrażenie, ja- 
kże ' więc ' można zadowolić się 

* marnemi 30—40" ciepła, jeżeli tu cho- 

   

  

    

dzi o upał afrykański? 
› Z lękiem tedy myślałem o pójściu 

"ma wystawę. Zaopatrzyłem się w kor- 
° Кому hełm kolonjalny, zamierzałem 
nawet kupić burnus (rodzaj przewie- 

° мпесо prześcieradła) ale przedewszy- 
 stkiem postanowiłem poczekać parę 
dni... a nuż będzie mniej „afrykańsko*Igj 

Tymczasem _nęcił mnie Paryż... 
Ten bliski, zdaje się doskonale znany 
choć nigdy niewidziany Paryż. Natu- 
ralnie zastrzegam się, że nie miałem 
żadnych „tylnych myśli", zresztą 
Skromność moja znana w kraju i za- 
granicą sama o tem Świadczy. Jeżeli 
więc ktoś zechce szukać u mnie 

"wskazówek, co do (jakby tu powie- 
dzieć?!) „zwiedzenia* Paryża — to 

| - zawiedzie się mocno. Bo: 1-0 do- 

prac Młodzieży. Jeżeli zajrzymy wgłąb pra 
cy organizacyjnej S. M. P. it porównamy 
z innemi, to łatwo zauważymy dużą .róż- 
nicę na korzyść S. M. P. Wynika to z sa- 
mego założenia tej organizacji, która ma 
za podstawę swej pracy organizacyjnej — 
wychowanie człowieka w duchu zasad re- 
figijnych, miłości dla ojczyzny, poszano- 
wania władzy i cudzej własności i t. p. 
Rzecz jasna, że wychowawcami, kierowni- 
kami w tym wypadku muszą być ludzie © 
wysokich zaletach morałnych. Taką jest — 
właśnie p. Czepełłowa, której dzielnie po- 
maga mąż, —takiemi są pp. Cywińscy. 

Wpływ tych ludzi na Młodzież -— jest 
widoczny. Niezważając na trudności w pra- 
cy, Młodzież wytrwale kroczy naprzód jw 
rozwoju organizacyjnym.  Dziwnem to 
się wyda, lecz — niestety — tak jest, że 
trudności w, rozwoju pracy Młodzieży sta- 
wiają ci, dla których, zdawałoby się roz- 
wój pracy Młodzieży — musiałby leżeć na 
sercu. Chcę tutaj zaznaczyć, zrozumienie 
Młodzieży potrzeby pracy w kierunku przy- 
sposobienia wojskowego. Przed paru laty 
młodzież zorganizowała hufiec p. w. i w 
ciągu przeszło roku ten hufiec. prowadził 
pracę pod kierownictwiem =-— jednego z dru 
hów — Łagutki Adolfa  —kaprala rezer- 

wy. Natomiast wiełokrotne zwracanie się 
do oficera powiatowego w: Wilejce — nie 
odniosły skutku. Był czas, kiedy ja razem 
z innemi sądziłem, że Kadra instruktorska 
jest poto, aby opiekować się _ młodzieżą, 
zgłaszającą się do pracy w przysposobieniu 
wojskowem, — jednak życie przekonało, że 
Kadra w Wilejce jest po to, aby te dąże- 
nia młodzieży raczej hamować. A może 
to tylko w stosunku do S. M. P. taki spo- 
sób załatwienia spraw? Miejmy jednak na- 
dzieję, że będzie lepiej. 

Nie zaniedbując w dałszym ciągu myśli o 
iwprowadzeniu w czyn pracy w. kierunku 
p. w. i w. f. młodzież tego stowarzysze- 
nia gremjalnie przystąpiła do pracy w przy- 
sposobieniu ro!niczem. Już w roku ubiegłym 
ta praca tutaj została zapoczątkowana i 
dzięki serdecznej opiece, jaką roztoczyli nad 
młodzieżą i w tym dziale pracy: p. Czepeł- 
łowa i pp. Cywińscy, — wynik był o tyle 
dobry, że jedna z druhen stowarzyszenia, 
mianowicie — Skrodzka Aniela, otrzymała 
nagrodę misthzowską oraz jeden z zespo- 
łów konkursowych otrzymał nagrodę  po- 
twierdzeniem tego, są wyniki rozwoju i 
wiatową — zespołową. W roku bież. praca 
przybrała całkiem inny wygląd. Całe pola 
upstrzone są ładnie prowadzonemi pólkami 
konkursowemi w uprawie buraków pastew- 
nych i kapusty. Widoczny jest wpływ na 
otoczenie całej wsi, za przykładem dzieci 
i rodzice uprawiaja rośliny w ten sposób. 
Nie mogą jedynie zrozumieć, po co te ta- 
bliczki jeszcze na pólkach konkursowych? 
Rychło i do tego się przyzwyczają — jak 
przyzwiyczaili się i poznali pożytek pracy 
Młodzieży w $. M. P. wogóle. 

W rozmowie z młodzieżą daje się zauwa- 
żyć zdanie, że jednak w  przysposobieniu 
rolniczem młodzież ma stosunkowo dobre 

poparcie ze strony personelu fachowego — 
o ile chodzi o agronomów powiatowego i 
rejonowych, niema tutaj polityki i stronni- 

czości — jak dotychczas. i 
Gdy po biiższem zbadaniu tych i in-- 

nych dróg, któremi można iść przez życie 

przychodzi się do przekonania, żd drogi, 

któremi idzie młodzież S. M. P. jest: je- 

dynie drogami wskazanemi dla należytego 

wychowania młodych pokoleń narodu do 
stworzenia istotnej potęgi państwa, — — 

uchylam czoła przed temi, którzy ofiar- 

nie i bezinteresownie pracują dla dobra 
społecznego przez krzewienie kultury w 

młodem pokoleniu. Uchylam czoła tembar- 

dziej, że wśród tej garstki prawdziwych pio- 

nerów kultury, znajdujemy ludzi — jak p. 

Czepełłowa —- obafczonych ciężką pracą za- 

wodową dla utrzymania rodziny. Lecz w tem 

jest ich wartość. 
A w tem wszystkiem jeszcze jedna wiel- 

ka wartość tych !udzi, to skromność w sto 
sunku do zasług i odwaga cywilna w sto- 
sunku do tych, którzy inaczej myślą i ina- 
czej rozumieją budowę Ojczyzny. 

Ze swej strony — pragnę, aby jaknaj- 
szersze warstwy społeczeństwa myślące po 
polsku, kochające Polskę zrozumiały, że 
S. M. P. jest szkołą do kształcenia ducha i 
ciała, aby przechodząc przez tę szkołę zbli- 
żyć się do ideału człowieka, 

Szczęść Wam Boże — Młodzieży, pra- 
cująca w S.M.P. S—d“ 

    

» 

MOŁODECZNO 
— Trzecia matura w państw. gimn. im. 

T. Zana. W. dniu 7 czerwca r. b. Państwowe 
gimnazjum im. T. Zana w Mołodecznie uro- 
czyście żegnało trzecią grupę swych abi- 
turjentów. Po nabożeństwie w kościełe pa- 
raijalnym zaproszeni goście, nauczyciele i 
młodzież przeszli do sali kina „Bajka“ gdzie 
o godz. il nastąpiło rozdanie świadectw 
dojrzałości. 

Na wstępie przemówił serdecznie p. dyr. 
W. Wawrzyka, żagnając młodzież. Następ- 
nie przemówił p. starosta J]. de Tramecourt, 
jako prezes Rady Opiekuńczej gimnazjum. 
W imieniu abiturjentów: przemawiali: Euge- 
njusz Miksza, b. chorąży, przekazując sztan- 
dar gimnazjalny i Zdzisław Sikorski. 

. Odchodzących kolegów żegnali w imie- 
niu „Bratniej Pomocy” i ogółu młodzieży 

świadczenie zdobywałem dla siebie 
(trudno, jestem egoistąl)  2-o lepiej 
kamień młyński do szyi... it. d., 3-0 
na każdym rogu w Paryżu sprzedają 
ilustrowane. (b. efektowne nawet) — 
„przewodniki* i wskazówki jak i gdzie 
można najmilej, najprzyjemniej i naj- 
bardziej — „рагузКо“ czas spędzić! 
Rzecz prosta, że podręcznika tego nie 
kupowałem, z tej prostej przyczyny, 
że jeden znajomy wyjeżdżając odstą- 
pił mi swój egzemplarz. 

Wędrówka moja po Paryżu pozo- 
stawiła wrażenie przemyślnie sklejo- 
nego fotomontażu... Trudno wyodręb- 
nić jakąś dominującą nutę, lub silniej- 
sze wrażenie, wszystko mknie i miga 
na filmowej taśmie przypomnienia... 

Tyle razy był Paryż opisywany, 
że z pewnością nie tylko ja miałem 
to wrażenie, iż znam doskonale życie 
ulicy paryskiej, że zdołam wszędzie 
trafić, że — jednym słowem — czuję 
się tu jak w domu... 
Odrazu, z miejsca nastrój beztroski. 

Ani cienia tej nieufności, jaką budzi 
miasto obce, oglądane po raz pierw- 
szy. Mijam ludzi różnych ras, kolo- 
rów i języków. Sam staję się małą 
cząstką tego mrowia, cząstką na którą 
nikt nie zwraca uwagi. 

= ŁU w с 

o rozwiązaniu Sejmu 
Pruskiego 

BERLIN, Pat. Sejm pruski odrzucił w głosowaniu imiennem wniosek 
oparty na zasadzie referendum ludowego Stahlnelmu, oraz wniosek komu- 
nistyczny o rozwiązanie Izby 229 głosami przeciwko 190. Za odrzuceniem 
wniosku głosowała przeważna część stronnictw prorządowych. Opozycja 
przyjęła wynik głosowania okrzykami. Również wniosek komunistyczny, 
pretestujący przeciwko zakazowi odbycia spartakjady, odrzucono 227 gło- 
sami przeciwko 165. 

ODEZWA STAHLHELMU 
BERLIN. PAT. — Kierownictwo Stahlhelmu wydało odezwę z racji ogłoszenia 

plebiscytu w sprawie rozwiązania sejmu pruskiego. Odezwa stwierdza na wstępie, żej 
akcja Hoovera nie osiągnęła swego celu. Musiała ona zawieść, gdyż Niemcy bez zdecy- 
dowanie nacjonalistycznego rządu zdane są na francuską politykę przemocy. Odezwa 

Stahlhelmu nawołuje wreszcie do porzucenia „nierealnej polityki porozumienia z Francją". 

Tajna korespondencja „„Wilhelma'' 
Z KS. VON BUELOWEM 

PARYŻ. (Pat). Wydawnictwo „Les Annales* ogłasza tajną korespon- 
dencję pomiędzy Wilhelmem II a księciem von Buelowem. Między innemi 
podany jest list Buelowa, wysłany 20.VII 1905 r. z zagranicy, 
pisze on: Jeśli Anglja w jakikolwiek 

w którym 
sposób wypowie nam wojnę lub nas 

zaatakuje, Wasza Wysokość powinna natychmiast zatelegrafować do Bruk- 
seli i Paryża z żądaniem wypowiedzenia za lub przeciw niemu w ciągu 6 
godzin. Wtargniemy do Belgji, jakakolwiek będzie jej droga. 

Ameryka odmawia kredytu instytucjom 
sowieckim | 

WASZYNGTON, Pat. Wobec tego, że Stany Zjadnoczone nie uznają 
rządu sowieckiego ministerstwo rolnictwa odmówiło udzielenia kredytu 
Amtorg Trading Corporation, sowieckiej instytucji w Stanach Zjednoczo- 
nych, która starała się zakupić bawełnę, należącą do związku producentów 
bawełny. 

Organizacje anarchistyczne w Rumunji 
będą rozwiązane 

Ustawa o ochronie spokoju publicznego 
i porządku państwowego 

Rząd rumuński, zaniepokojony dzia 
lalnošcią powyborczą różnych prądów 
dywersyjnych, które w ostatnim czasie 
coraz to bardziej poczęły wzrastać, 
przystąpił do opracowania projektu 
ustawy, przy zastosowaniu której moż 
naby stłumić wzrastający ruch wywro- 
towy. 

Przy ministerstwie spraw wewnętrz 
nych utworzoną została specjalna ko- 
misja, którą zajmie się opracowaniem 
projektu zarządzeń zmierzających do 
unieszkodliwienia działalności czynni- 
ków: wrogich państwu. Już obecnie ko- 
misja ta przedstawiła schemat tych za- 
rządzeń, które wciągnięte zostaną w 
ramy ustawy, która według dotychcž2- 
sowych danych mieć będzie charakter 
b. surowy. 

Każdy, komu udowodni się przyna- 
leżność do anarchistycznej organizacji 
lewego czy prawego odchylenia, ska- 
zany zostanie na więzienie od 6 miesię 
cy do 3 lat 

Członkowie czynni w propagandzie 
czy też w samej organizacji karani bę- 

dą więzieniem od 1 roku do 5 lat. Are- 
sztowany na gorącym uczynku t. j. 
przy rozpowszechnianiu i głoszeniu ha 
seł anarchistycznych skazany będzie 
na 5 do 10 lat więzienia. 

Ustawa ta, która nazywać się bę- 
dzie „ustawą o ochronie porządku i bez 
pieczeństwa państwa*, zawierać bę- 
dzie postanowienia, mocą których 
wszelkie organizacje anarchistyczne 
prawicowe i lewicowe zostaną rozwią 
zane. Aby postanowienia ustawy były 
respektowane, zarządza się współ- 
udział wojska w ściganiu winnych. 

Zdaniem pisma „Curentul”, rząd 
zdąża do tego, aby mocą nowej usta- 
wy obwinieni odpowiadali przed są- 
dem wojskowym. Włatlze wojskowe, 
wyposażone będą w prawo aresztowa- 
nia wspólnie z władzami policyjnemi 
wszystkich agitatorów w wypadku, je- 
żeli przypadkowe, czy też w wyniku 
śledztwa, ujawniona zostanie organiza 
cja anarchistyczna. Projekt ustawy 
przedłożony zostanie parlamentowi je- 
szcze w bieżącej sesji. 

Strajk pracowników zakładów użyteczności 
publicznej w Grodnie 

GRODNO, 10.VII (tei. wł. Słowa). Onegdaj w Grodnie Wybuchł 
strajk pracowników -zakładów użyteczności publicznej. Stanęła 
mianowicie elektrownia | wodociągi. 

Strajk jednak został unieszkodliwiony wobec niezwłocznego 
uruchomienia elektrowni i wodociągów przez techników wojsko- 
wych. Ogółem zastrajkowało 27 osób, z których 6 powróciło już 
dzisiaj do pracy. 

Aranżerem strajku jest filar P.P.S. C.K.W. Kazimierz Krasin- 
ski, który w dniu dzisiejszym został z polecenia prokuratora 
eresztowany w związku z prowadzonem dochodzeniem 0 nadu- 
życia popełnione na stanowisku sekretarza grodzieńskiego od- 
działu Zw. Pracowników Użyteczności publicznej. į 

W mieście panuje spokój a wobec szybkiego ponownego u- 
ruchomienia wodociągów i elektrowni przez wojsko, mieszkańcy 
strajku nie odczuli. 

uczeń klasy VII Czesław Tracewski i Marcin 
Wyczałkowski. 

Świadectwa dojrzałości otrzymali: « Bie- 
lawska Wanda, Diadyk Leonid, Ejsymont 
Mieczysław, Fiekiewiczówna Stanisława, Ga- 

Usiłuję w pierwszej chwili usyste- 
matyzować moje wiadomości o Pary- 
żu. Ale skończyło się tylko na próbie. 
Przemknęło gdzieś w świadomości ty- 
siące asocjacyj, ożyły postacie boha- 
terów powieściowych tłumpie  zalud- 
niających Paryż, majestatycznie prze- 
sunęły się fakty historyczne—ale tyl- 
ko przez krótką chwilę, bo żywy Pa- 
ryż domagał się, aby nań patrzeć 
własnemi oczami... Pierzchły tedy w 
popłochu cienie dawnych mentorów, 
pozostałem znów sam w barwnej tęt- 
niącej życiem atmosferze Paryża. Cho- 
dziłem, oglądałem, czasem stwierdza- 
jąc, że ten lub ów opis bardzo oględ- 
nie koloryzował, ale rychło doszed- 
łem w tem do „stanu nasycenia, 
Nie cierpię zwiedzania „planowego, 
po którem zostaje chaos. Potem w 
nocy šnią się potworne jakieś muzea, 
w których Ściany wymalowane są na 
zielono w żółte kratki, a kasjerka w 
białej peruce „własnoręcznie* uwodzi 
Napoleona pasącego baranki... Miałem 
sporo nieprzyjemności z powodu tej 
mojej abominacji, ale taki nie dałem 
się wciągnąć w szeregi karnej wycie- 
czki grzecznie i przykładnie zwiedza- 
jącej Paryż. Istnieją na świecie trzy 
narody „globtrotterów i turystów—to 
anglicy, niemcy i polacy! Wszędzie 
sptokać można rodaka, a cóż dopiero 
W Paryżu. 

necki Parfirjusz, Gierszowicz  Szloma, Jun- 
dziłł Andrzej, Lewin Dawid, Miksza Euge- 
njusz, Młot Chaim, Młotówna Chana, Ru- 
dzik Stefan, Sikorski Zdzisław, Szwyrot Ka- 
zimierz, Torczycki Jakób. 

Trzy polskie biura podróży z do- 
brym skutkiem rozwijają się tui kwit- 
ną. Polacy więc mają wybór! 

— Gdy pomyślnie  „spławiłem* 
moich współtowarzyszy i mogłem iść 
przed siebie, nie wiele się troszcząc 
dokąd dojadę, wpadłem na kapitalny 
pomysł. Postanowiłem przenieść się 
podziemnem „metro“ w inny koniec 
Paryża, tam wychylić się „z czeluś- 
ci“—zobaczyč — „co słychać w okoli- 
cy'—i znów dać nurka pod miasto w 
inną stronę. Akurat przypomniała mi 
się  historja z przed paru tygodni. 
W nocy, po zamknięciu metra widzia- 
no jak z podziemnych tunelów z wiel- 
kim szumem dobijało się białe widmo 
do krat wyjściowych. Widział to tak- 
że „urzędowo* jeden policjant, więc 
cóż tam było... To też kiedy wcho- 
dząc w podziemny korytarz poczułem 
znaczny wiew przeciągu, omal nie żo- 
baczyłem ducha. W istocie było to 
mniej „uduchowione* zjawisko. Duży 
przeciąg, poprostu wiatr, wyczynia na 
schodach metra nieprzystojne figle. 
Wieje z góry, a raptem zmienia kie- 
runek i dmucha zdołu unosząc po- 
wiewne szatki paryżanek naksztatt 
wywróconego parasola... Ale, a propos 
szatek. Jak wszędzie, tak i w Paryżu 
szaleją teraz fotogratowie-amatorzy .z 
racji konkursu „Kodaka. Widziałem, 
jak jeden taki „amator* usiłował „zła- 

Narybek 
Pożegnanie 1 Korpusu Kadetów Lwow- 

skich, obozujących w Trokach 

Dźwięk trąbki, krótki nerwowy, rzeźki,., 

targnął cichemi mgłami drzemiącemi nad taflą 

jeziora... Raz, drugi, trzeci... 

Przyczajone wśród drzew brezenty па- 

miotów odżyły... Zafalowało w nich życie, 

młode, zdrowe, radośne, tu i tam miga syl- 
wetka jakaś chłopięca głosy nawoływania i 

šmiechy... 

Obóz się budzi, 

Gdy słońce wyjrzy z za drzew, przycich- 

ną już gwary na wielkim placu przed sztan- 

darem stoi bataljon w szyku... 
Komenda „do modlitwy”. 

„Kiedy ranne wstają zorze”... 

A zorze już wstały, palą się na pogod- 

nem niebie, które błękitnym kloszem zamyka 

świat: jeziora, wyspy, ruina zamczysta, ciche 

przyczajone wsie, widne z daleka... 

I tak codzień od wielu tygodni... 

Pobudka, ćwiczenia, łoskot karabinu ma- 

szynowego, obiad i znów ćwiczenia i sen 

zdrowy a czujny pod białymi brezentami na- 

miotów. 
Powołany miłem zaproszeniem dowódcy 

1 Korpusu Kadetów p. „pułk. Florka stanąłem 

(ja cywil niegodny) wśród mundurów i twa- 

rzy zdrowych, śmiejących się białymi zębami 

i opalonych. 

Zaproszenie to rozkaz w wojsku... 
A więc rozkaz panie pułkowniku... 

Od szeregu lat 1 Korpus Kadetów przy- 

bywa z bratniego Lwowa na ziemię naszą. 

Chłopcy znają tu już każdy krzak jałow- 

ca, znają teren ćwiczeń... i kochają Troki, 

Lwowski Korpus Kadetów jedna z nie- 

wielu u nas szkół o charakterze wybitnie 

wojskowym, gromadzącą w swych szeregach 

narybek wojskowy ze wszech dzielnic Polski 

upodobała sobie Troki i przenosi je nad inne 

obozowiska w Karpatach i na Pomorzu... 
Pan pułkownik Florek „twardy słażbista, 

a miękki jak serce matczyne* (cytuję słowa 

jednego z wychowanków) a do tego arcy-mi= 

ły i serdeczny gospodarz poucza intruza Za- 

błąkanego do tej masowej osaiy. 

„Teren panie wymarzony na obozowisko, 

tereny Ćwiczeń Świetne i różnorodne, ką- 

piel pod bokiem, las, plaża, stofice“... 
Byłem świadkiem ćwiczeń polowych... 

Chłopcy— traktują je „z nerwem" — lubią 

je, a o noene ćwiczenia (z rakietami, strzela- 

niną i t. p. efektami wellony) napraszają się. 

Oto atak gazowy. 
Padają straszne słowa: Gaz! gaz! gaz!.. 

Palą się w krzakach jakieś blaszane kop- 

ciłki, brzydko to pachnie, ale robi dużo dy- 

mu, a o to właśnie chodzi... Kadeci nakładają 

maski, 
L. K. M. zaczyna coś trajkotać, 

„Uwaga długa serja" i znów spazmatycz- 

ny rehot maszynki, 

Kapitan prowadzący ćwiczenia instruuje— 

że to tak, a tamto inaczej, że lewe skrzydło 

bardziej z lasu, a sekcyjny badziej w tył. 

Po obiedzie dolce far niente. 

Jest radio z głośnikiem na sosnie umo 
cowane, jest i gramofon z adepterem, gazety: 

i tygodniki... 

Leżą chłopaczyska jak śledzie i prażą się 

w słońcu. 

— Czy umiesz ułożyć dwie półkule z 16 

zapałek... 
— „Nie, a ty... 
„Te daj spokój, on cie buja*... 

Na placyku na samym dole dymi kuchnia. 
Dobra to rzecz na obozowe apetyty, cały 

dzień coś tam dymi i załatują apetyczne 

wonie... 

Trzech kucharzy białych i pąsowych z 

gorącą potrawą, w olbrzymich kotłach je- 

„dzenie... 
Ale jakie to jedzenie i jakie porcje... 

A kotły nadymają się dumnie i pojone 
nie tak jak nasze utensylja kuchenne, skrom- 

ne i zarzenowane, którym 15 proc. odjęto. 

Na szczycie pagórka nad namiotem po- 

wiewa chorągiewka z czerwonym krzyżem, 

to ambulans, nigdy pełen, zawsze bezrobot- 

ny... bo chorych brak. 

Pau doktor zaordynowawszy szoferowi 
tinksra opii simpleks (dyspopra żołądka.. 

przejedzenie) czyści dubeltówkę, bawi się z 

reterem Gromem i układa piosenki o których 

poniżej... 

Nadchodzi wieczór 

snu , ciszej tu teraz. 

Bataljon na placu alarmowym... opuszcza- 

nie sztandaru i modlitwa. 

„Boga Rodzica dziewica”... 

Lekki wiatr porwał urywki pieśni i za- 

niósł, hen na wyspę do ruin zamczyska, by 

sobie tą pieśń odwieczną przypomniały, 

obóz układa się do 

pać* z ciemnej głębi schodów metra 
prześwietloną słońcem sylwetkę uro- 
czej jakiejś nimiy paryskiej, schodzą- 
cej właśnie w dół. Jednak widocznie 
nie wszyscy mają zrozumienie dla 
idei konkursu „Kodaka*, bo jakiś tę- 

gi młodzian, zapewne mający prawne 
ku temu podstawy, pobił zapalonego 
fotografa, jak mówią Francuzi „po 
mordam*... Zaiste — to jest Paryż! 
Na jednych schodach tyle odrazu 
„zdarzeń*! — Wolałem nie czekać na 
epilog „rozmowy* tych dwóch panów 
i za 65 centimów udałem się w po- 
dróż pod Paryż, „Wychyliłem się" 
koło „Port st. Denis*. Na szczęście 
nie spotkałem już żadnych „duchów* 
na schodach, to też z wielką ulgą na- 
prawdę wyszedłem na ulicę! Ach ta 
ulica! Brudne to, zaśmiecone papiera- 
mi, zapchane stolikami nieprzerwanego 
pasma barów—i takie beztroskie! Jak- 
że tu można myśleć „na smutno* 
kiedy olbrzymi szyld krzyczy „Tout 
va bien*, a naprzeciwko inny odpo- 
wiada mu dowcipnie, że „Chez Du- 
pont tout est bon*! — Raj na ziemi! 
Wino po 2 fr. 80 c., czyli po 1 zł. za 
litr. Jak tu się nie dać skusić! Lecz 
zamiast wina każę dać sobie piwa, 
mówił mi bowiem „jeden* że Francu- 
zi poczuli nagłą sympatję do dobrego 
piwa, Rzeczywiście jest doskonałe! 
Zaliczam to do sensacyj, że w Paryżu 

W WIRZE STOLICY 
PROROCZY SEN 

Tylko płaskie umysły przechodzą nad 

otaczającemi nas zjawiskami do porządku 

dziennego, nie starając się nawet rozwikłać 

zagadnienia. Wyższe intelekty lubią Się za- 

stanawiać i wyciągnąć odpowiednie wnio- 

ski. Do takich właśnie — 'niebojących się 

umysłowych ćwiczeń — mózgownic należały * 

panie Franciszka Butelek j Wikta Boru- 

szewska. Spotkawszy się w maglu  ucięły 

taką pogawędkę: $ 

— Kochana pani, zaczęla Franciszka Bu- 

telek, straszny sen miałam! Śniło mi się, że 

idę bez Freta ulicę do bratowej, co to, wie 

pani, na Szerokim Dunaju, pod 14-tym mie- 

Szka i trzy kanarki hoduje — właśnie nowy 

jej się rodzi, więc okrutnie zajęta, bo to z 

ptaszkiem, jak z dzieckiem wciąż trzeba... 

— I cóż to za sen, kochana. pani? 

  

— Otóż właśnie, idę sobie, aż tu patrzę 

tryńda się naprzeciwko . mnie ta szargula 

Skubiszewska. Kiedyśmy się mijały, z kie- 

szeni tej cholery myszy zaczęli wyzałić i da- 

waj skikać na mnie, Jak skoczy jedna, jak nie 

drygnę, jak skoczy druga, jak nie drygnę i 

przy siódmej myszy drygłam tak: mocno,: ża 

wazon z kwiatamij, co to wie pani, na ko- 

modzie przy samym łóżku u nas stoi, bęe 

— przewrócił się i woda zlała mojego sta- 

rego do suchej nitki. 

Przebudził się biedak i taki mi dał wy-. * 
cisk, że rano do chorej kasy musiałam bie- 

gać. Wiadomo mężczyzna jest honorówy i 
w nocy poliwać się zimną wodą niewzwy- 
czajony. 

— Ale jak też, kochana pani, myśli, co 

taki sen znaczyć może? ч 

Po krótkim pomyślunku pani Wikta już 
miała rozwiązanie. į 

— Dużo paniusiu gadać nie będę, jako, 

że plotek nie lubię, ale co ludzie pedają to 
nieraz prawda, a i ze snem paninym się 

to zgadza. у 

Mysz, czyli szczur, czyli kret, Czyli jeż, 

czyli nawet ten karaluch oznacza stratę i - 

szkodę, a żeś pani ze strachu od tych my- 

Szów włazon na męża przewróciła — Strata 

ta jego będzie dotycząca. A jaka to może. 

być strata? Nic, tylka chłop z tą flądra Sku-- 

biszewska się zjedna, bo wiadomo, że jest 

mężczyzna jak ten kwiat, ale na kobiety + 

pies straszny. 

Skubiszewska też, ile razy gó na po- 
dwórku spotka, ślepiami zamiata, aż mgło 

się robi patrzeć. Myszy było siedem — ta“ 

kiem prawem za siedem dni mąż panią wy- 

gna. + ‹ 
Usłyszawszy te smutne prognostyki, pani 

Butelek postanowiła się zabezpieczyć. Ująw :- 
szy mocno w garść tłuczek od kartofli, spa- 
dła jak burza: w ciemnej sieni na wyśnioną 
rywalkę. › 

Piękna Skubiszewska nie pozostała jej 
dłużna, odwiedziła sąsiadkę w kwadrans póź 
niej w towarzystwie pogrzebacza i zrewan- 
żowała się dokładnie. 

Pogotowie, dwa opatrtnki, 
sądzie. 

I tu najniespodziewaniej wyrok rozja- 
śnił prawdziwe znaczenie siedmiu myszy. 
Obie rywalki dostały po siedem dni aresztu. 

Jakże nie wierzyć w proroczość snówi! K. 

PIRTIS TTT ZATACZA TPR Ы 

Na „górce dowództwa" zapala się wtedy- 
ognisko. Zasiada olimp do gawędy. 

Pułkowtik dowódca, oficerowie wykła- | 
dowcy igoście. Sycze i trzaska ogieniek i 
zaczynają się gawędy. . 

Jest to chwila urzędowania pana doktora 
zaczyna się od „kawałów* a kończy na pieś- 
ni, którą na szczęście nie posłyszą wycho: 
wankowie śpiący pod namiotami. 1 

Doktorowi sekunduje piękaym basem 
P. mjr. Karp. ; ; 

O dwa tony niżej... 
Ale to nie szkodzi. 

Idziemy spać 

Skończył się dzień obozowy cywila wśród 
mundurów... 3 

Dobrze, zdrowo i ładnie. 

Mój Boże, gdybym był młodszy... po- 
szedłbym do kadrów... ‘ 

A więc cześć panie pułkowniku! - 

sprawa w 

Z obowiązku dziennikarskiego mała no- 

tatka... ‚ 

Korpus Kadetów Lwowskich opuszcza Tro- 
ki, dziś w sobotę przybywa do Wilna celem 
obejrzenia miasta, w niedzieję zaś o godz. 

1-ej po nabożeństwie wyjeżdża do Lwowa. 

; Е. Dangel. 

„Na progu Wystawy Kolonjalnej piłem piwo lepsze niż w Berlinie! 
Mniejsza zresztą o piwol—Tak szczę- 
śliwie zaczętą wędrówkę, koutynuowa- 
łem dalej! „Wynurzałem się koło 
Luwru, oglądałem wzdłuż Sekwany 
ustawione pudła „bukinistów*, pełne 
wszelkich „skarbów*, gdzie obok dzieł 
Rousseau leży „35 sposobów kocha- 
nia“. Patrzatem na przecudny fronton 
„Notre-Dame* i ożył w filmowem 
wspomnieniu duch Chaney'a-dzwon- 

„I
 

nika, pnącego się po misternych | 
gzymsach... е 

— „Wynurzałem sie“ pod wieżą 
Eifla, tonąłem wzrokiem w pełnej 
przestrzeni perspektywie alei pól Eli- 
zejskich, aby za pół godziny błądzić 
koło olbrzymich witryn „galeries La- 
ТауеНе“, wspinać się windą na szczyt 
„Reaumure'a* i powstrzymywać Się 
całą siłą, aby nie kupować tylu ponęt- 
nie ułożonych świecidełek i niepo- 
trzebnych rzeczy. — A gdy zmrok za- | 
padł, rozpoczął się inny  „rozdział* 
mojej wędrówki, ilustrowany Światła- 
mi, obramowany smugami olbrzymich 
reklam... “ : 

Lecz to już za wiele na jedną „daw- 
kę*. I tak niewątpliwie każdy nabierze | 
ochoty (nie mówmy o pieniądzach!)— 
aby pojechać i po swojemu „spróbo- 
wać Paryża”. Jako dodatek do: „Wy-- 
stawy Kolonjalnej“ wcale... wcale... | 

h Tad. C. |



" 
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* Dziś odbędzie się konferencja graniczna 
w sprawie zajść w Duksztach 

Daiś odbędzie się na odcinku Dukszt polsko-litewska konferencja grani- 
czna, poświęcona sprawie ostatniego zatargu granicznego na tle przesunięcia 
przez straże litewskie szeregu wiech granicznych. 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz granicznych I admi- 
nistracyjnych. 

  

Nieudana tranzakcja handlowa 
Policjant, przechodzący przez pociąg pośpieszny, idący z Wilna do Warszawy, zwró- 

'cił uwagę, że jeden z pasażerów usiłuje zakryć płaszczem jakąś paczkę. 

Zarządzono rewizję i ustalono, że pasażerem jest mieszkaniec Wilna Szmul-Fajwel 

| Nachmran, a tajemnicza paczka była transportem sacharyny—50 klg. wagi. Sacharynę skon- 
fiskowano, a Nachmanowi zaproponowano w. Białymstoku wysiąść z pociągu 

więzienia. 

i pójść do 

> Zacharyna jest pochodzenia niepolskiego i została przeszmuglowana. 

Pogrzeb zamordowanego podstępnie 
podoficera 

Onegdaj odbyła się w Lidzie eksportacja na cmentarz szczątków ohyd- 
nie zamordowanego w roku 1928 plutonowego 77 pp., instruktora P. W. Ś. p. 

' Sarełło Bronisława którego szkielet, wyrzucony przez Niemen, znalazł przed 
| kliku dnłami Teresanin, mieszkaniec Hancewicz. W kondukcie pogrzebowym 

wiięło licznie udzlał społeczeństwo lidzkie, rodzina i koledzy zamordowane- 
go. przedstawiciele wojska I P.W. Konduktowi towarzyszył pluton honorowy. 

  

  

KRONIKA 
W. s. g. 2 m. 57 

Z. s. g. 7 m. 51    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
'ROLOGICZNEGO  U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 10 lipca 1931 r. 

Ciśhienie średnie 760 
Temperatura średnia --18 

: Temperatura najwyższa -|-23 

Temperatura najniższa 13 
Opad w mm. 0,4 

я Wiatr: półudniowo-zachodni 

+ Tendeūcja: słaby wzrost 
Uwagi: z rana pog. potem pochmurno, 

przelotny deszcz. 

. 

  ` 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 

„ — Okólnik w sprawie oszczędności. Min. 

Spr. Wewn. nadesłał do Magistratu: okólnik 
zalecający jaknajdalej idące oszczędności. W 

myśl tego okó!nika mają być wstrzymane 
Wszystkie awanse urzędnicze, zredukowane 

" inwestycje, kredyty reprezentacyjne, oraz 

subwencje -i subsydja. 

« — Sąd Okręgowy w Wilnie zatwi 

a Zatwierdził areszt, nałożony przez Wile 
Starostwo. Grodzkie na nakład Nr. 
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* „Ekspresu Wileńskiego”, oraz uiotki w języ 
| litewskim p. t. „Głos Studentów Litwi- 

nów.U. S, B. 
З MIEJSKA 
_— Regulacja brzegów Wilj. We wtorek 

odbędzie się w Magistracie konferencja w 
sprawie omówienia planu i kosztów  regu- 

lacji brzegów Wilji na odcinku od mostu 
Wojskowego na Antokolu do mostu Wojski 
Wego na Zwierzyńcu. B 

"1, Magistrat zamierza powierzyč prace inž. 

Wisłockiemu. T 
Jak wynika z przeprowadzonych już ba- 

dań, Wwzlja zmieniła podczas powodzi swo- 
K Je dno. Wilenka naniosła duże ilošci piasku, 
Wskutek czego zmienił. się w kilku miejscach 

- kierunek prądu. 
* Roboty regulacyjne pociągną 

„duże koszty. 
„—Gazownia chce nadal prosperować. Dy 

. Tekcją gazowni zwróciła się do Magistratu 
2 prośbą o zezwolenie . na przeprowadzenie 
Nowych rur ńa ulicy Mostowej. 

onieważ gazownia wileńska jest prze- 
Starzalego typu i jest swego rodzaju unika- 

JEM, Magistrat odbędzie we czwartek spe- 
<ialne posiedzenie, na którem  ustosunkuje 
SIĘ do prośby. 

— Piekarze domagają się podwyższenia 
"y na chleb pytłowy. Na odbytem w tych 

dniach walnem zebramiu cechu piekarzy 
imo zwrócić się do Starostwa z proś 

zą sobą 

dal rowadzenie w życie nowego cennika na 
'6 pytlowy, przyczem podług kalkulacji 

„Miary ceny. muszą być podniesione z 43 
„90 45 gr. za kilogram. 

„— Strajk robotników przy budowie do- 
M Zatrudnieni przy budowie domu przy 

JOHN HUNTER ! 
1 JENNY—DETEKTYW 
ko. Spektor policji odpowiedział krót- 

— Kiedy minister będzie potrze- 
s, ał pani rady i pomocy zwróci się 
„pewno do pani. Ale tymczasem skoń- 
KĘTY z żartami. Pani przebiera miar- 
B Proszę sobie zapamiętać, że za- 
fig 9 Stam ludzi, którzy aresztują pa- 
"M i przyprowadzą tutaj.. Już ja pani 

ie wypuszczę. Zrozumiała pani? 
+  — Pan postępuje podle! 

Jeńny dyszała ciężko, wzburzona i 
toženiewana. 9 5 : 

Billy posłyszał trzask, — ггисопе] 
gwałtownie słuchawki i mimowoli uś- 
miechnął się. . 

“Po uplywie pėt godziny stowa 'en- 
ny, jej przestrogi zaczęły znową siłą 

" brzęczeć mu nad uchem. Co prawda 
_stosfinek jej do całej tej sprawy sta- ' т 
wał się coraz bardziej niezrozumiały. 

"Sądząc z jej czynów, możnaby mnie- 
ać, że był i spra- „Wiedliwości, ale dlaczego w BA ni 

Scotland 

« mać, że była po stronie władz 

a nie zjawiła się wprost dó 
ardu z propozycją wspólnej Billy ni propozycją wspólnej pracy? 

cej niż cała policja angielska. 
* Była to, bezwątpienia, kobieta mą- 

dra, bardzo mądra. Może w tem nale- 
żało szukać przyczyny jej dziwnego za- 

„ chowania? * Może jako chytra, i wy- 
_ rafinowana przestępczyni, chde wy- 
__ prowadzić w pole policję, prowadząc 

: 

+ podwėjiną grę? 

w 

ie wątpił, że ta kobieta wiedzia 
ła o bandytach bez. porównania wię- 

zbiegu ulic Wiwulskiego i Piłsudskiego ro- 
botnicy ogłosili wczoraj strajk. ` 

Przyczyną strajku było niewypłacenie 
zarobków _ przez właściciela | domu 

Rudziuńskiego według stawek usta'onych na 
konierencji w Dyrekcji Robót Publicznych. 

Strajkujący robotnicy są to murarze i 
betoniarze zrzeszeni w chrześcijańskim zw. 
murarzy i betoniarzy 

Całą sprawę skierowano do inspektora 
pracy. 

— jakie autobusy ma sprowadzić 
„Arbon*. W związku z” podpisaniem 
umowy w sprawie sprowadzenia do 
Wilna autobusów firmy „„Arbon““, dziš 

obradować będzie w Magistracie spe- 
cjalna komisja, której zadaniem bę- 
dzie ustalenie 'typu autobusu komuni- 
kacji miejskiej. 

Definitywnie ustalone zostało, że 
„Arbon* buduje autobusy na szwaj- 
carskich podwoziach „,Sauer*, nato- 
miast komisja ma ustalić typ nadwo- 
zia.. 

„Arbon* przedstąwił sześć typów 
autobusów. t. zw. gdański — na 22 
osoby, francuskii — 28, włedeński — 
19, oraz trży typy dostosowane do po- 
trzeb dróg polskich 

    
  

POCZTOWA 
— Udogodnienie dla intecesaatów na 

poczcie. Dyrekcja Poczt i Telegraiów w Wil    
nie, komunikuje, iż wypłata przekazów w 
godzinach popołudniowych w urzędzie pocz 
towym Wilno I, przedłużona została do godz 
15 do 18. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wezwanie. Komitet Pomocy Polakom 

na Łotwie w Wilnie wzywa wszystkie or- 
ganizacje społeczne do wysłania swych 
upelnomocnionych przedstawiciei na żebra- 
nie informacyjne, które się odbędzie dnia 
11 b. m. o godz. I po poł. w lokalu „Vilbi“, 
przy ul. Zamkowej Nr. 3 m. 3. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cy 
klistów wzywa wszystkich członków do obo- 
wiązkowego stawienia się na zebranie w 
dniu 15 b. m. (Środa) w lokalu swoim, Nie- 
miecka Nr. 9 o godz. 19. 

Na porządku dziennym sprawa urządze- 
nia w dniach 15 i 16 sierpnia r. b. jubi!łeu- 
szu 10-lecia istnienia: Towarzystwa. 

RÓŻNE 
— Trzytygodnoiowa wycieczka w Beski- 

dy Zachodnie, na Liptów i Spisz. Oddział 
warszawski Pol. Tow. Tatrzańskiego wraz 
z Polskiem Tow. Krajoznawczem, organizu- 
je w okresie od 9 do 30 sierpnia r. b. trzy- 
tygodniową wycieczkę w Beskidy Zachod- 
nie i w ważniejsze pasma górskie Liptowa 
i Spisza. Projektowane jest wyjście na Tur- 
bacz, w Gorcach, najwyższe szczyty Beski- 
dów Zachodnich, Babią Górę, Pilsko i Ra- 
сга Halę, najwyższy szczyt Tatr  Gartuch, 
najwyższy szczyt Niżnych Tatr, Dziumbir, 
pozatem zwiedzenie pasm Wielkiej Fatry i 
i Niżnej Fatry, całego szeregu miast i zakła- 
dów kąpie'owych na Spiszu i Liptowie, wraz 
z odbudowanym po pożarze zakładem kąpie- 

FRANCUZI PÓŁNOCY 
jesteśmy lekkomyślnym narodem. Bo 

choć porównywamy siebie do Francuzów, 

naprawdę nie wiele mamy z nimi wspol- 

nego. Może trochę polotu i wesołości, tro- 

chę ładnej formy. 

Ale ten lekki, wesoły zawsze Francuz, 

jest w porównaniu z nami trzeźwym czło- 

wiekiem interesu. Francuz liczy i umie li- 

czyć. Francuz dla przyjemności nie zanied- 

ba obowiązku i nie pozwoli, aby ta przy- 

jemność za dużo go kosztowała. Jest oszczęd 

ny i przewidujący. Nie lubi na nikogo liczyć 

i od nikogo pomocy nie wygląda. Swoją 

przyszłość zabezpiecza sobie oszczędnością. 

Zato na stare lata każdy z nich jest rentje- 

rem. 
A u nas? Co drugi staruszek jest u dzie- 

ci na łaskawym chłebie. A wiemy dobrze, że 

nawet u własnych dzieci niezawsze jest 

wygodnie. Żeby uniknąć smutnej doti łaska- 

wego chleba, a mieć swój własny skromny, 

lecz niezależny byt na starość — odkładaj- 
my od lat najmłodszych, przez całe życie, 

tak, jak to czynią Francuzi. 

Malutkie składki miesięczne, zanoszone 

do P.K.O., zapewniają jednostce pewną przy 

szłość, a krajowi dobrobyt. Bo oto olbrzy- 

mie kapitały, które gromadzą się w P.K.O., 

dzięki drobnym oszczędnościom, idą na pod- 

trzymanie naszego przemysłu i rolnictwa. 

Udzielane przez P.K.O. dobrze zabezpieczo- 
ne kredyty podnoszą poziom naszej wydaj- 

ności gospodarczej i zbogacają kraj cały. 

Kto składa pieniądze w P.K.O. sobie czyni 

dobrze, gdyż uzyskuje najpewniejszej loka- 

ty i największe wygody, a jednocześnie speł 
nia obowiązek względem państwa i społe- 
czeństwa. 

mihikuhintehehihthihehthth 

Żniwiarki szwedzkie 
„VIKING“ 

na dobrycb warunkach poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 
ROLNICZO - HANDLOWYCH 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 

lowym hr. Andrzeja Zamoyskiego w Druż- 
bakach. Wycieczka zakończona będzie zwie- 
dzeniem Pienin. Zgłoszenia i informacje w 
terminie do 1 sierpnia należy nadsyłać pod 
adresem prowadzącego: dr. Mieczysław Or- 
łowicz, Warszawa, Min. Robót Publicznych. 
Koszty wycieczki wyniosą około 400 zł. od 
osoby. 

— Loterja T-wa „Pomoc Żołnierz. Pol. 
skiemu. W sobotę i niedzielę t.j. 11 i 12 lip- 
ca w pawilonie cukierni B. Sztralla odbędzie 
się loterja fantowa — cena losu 50 gr. — 
dużo pięknych i cennych fantów, jak: pier- 
ścionek złoty, koronki, jedwabie, trykotaże, 
serwisy, żywe fanty, cukry i t. p. — począ 
tek o godz. 11 rano. 

  

      

SPORTOWA 
— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cy 

klistów zawiadamia swoich członków, że 
zocząwszy od dnia 13 b. m. w godz. od 
17 do19 w. parku sportowym..im. gen. Zeli- 
gowskiego będa odbywać się treningi za- 
wodników. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie dwa 

dni ciesząca się niebywałem powodzeniem 
krotochwila M. Henneguina p. t. „Szukam 
dziecka”. W rolach głównych p.p. Kamińska 
Sawicka, Balcerzak i Wyrwicz 

Režyserja K. Wyrwicza. Dekoracje j. Ha- 
wryłkiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Jeszcze tylko dwa dni emocjonująca 
sztuka Vicki Baum p. t. „Ludzie w hotelu. 
Świetna gra całego zespołu z Eichlerówną, 
Niwińską, Rychławską, Ciecierskim, Jaśkie- 
wiczem i Kreczmarem na czele — oraz peł- 
ne dramatycznego napięcia sytuacja sztuki 
— czynią widowisko niezmiernie ciekawem. 

Reżyserja R. Wasilewskiego. Dekoracje 
J. Hawryłkiewicza. 

— Muszla koncertowa w ogrodze po-Ber- 
nardyńskim. Dziś, o godz. 8 m. 30 wiecz. 
odbędzie się koncert na dochód Towarzy- 
stwa Opieki nad  Sierotami  Žydowskiemi. 
Udział biorą: orkiestra 85 p. Strze'ców Wi- 
leńskich pod dyrekcją por. T. Wołoszczuka, 
oraz artyści Teatrów Miejskich p.p. Niwiń- 
ska, Sąwicka, Balcerzak i Milecki. 

Konferansjerkę prowadzić. będzie p. Ka- 
rol Wyrwicz-Wichrowski. 

— Niedzielny koncert w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Jutro, w niedzielę, o godz. 
6 m. 30 wiecz. odbędzie się w muszli kon- 
certowej w ogrodzie po-Bernardyńskim kon 
cert, w którym udział wezmą: Orkiestra 13 

Szpital Sawicz zostanie nazwany 
SZPITALEM IM. BISKUPA GOSIEWSKIEGO 

Wczoraj zgłosiła się do p. Prezy- 
denta Folejewskiego delegacja z prof. 
A. Parczewskim na czele, wykornaw- 
ców testamentu fundatora szpitala Sa- 
wicz ś. p. Biskupa Gosiewskiego, pro- 
sząc, w myśl woli Zmarłego 0 prze- 

mianowanie szpitala i nazwanie go 
szpitalem im. Biskupa Gosiewskiego. 

Pan Prezydent przekazał tę spra- 
wę do zaopinjowania Wydziałowi 
Zdrowia. 

pułku ułanów pod dyrekcją chor. Ejsmonta, 
oraz artyści Teatrów Miejskich p.p.: Jasiń- 
ska-Detkowska, Niwińska, Sawicka, Balce- 
rzak i Miłecki. 

— Najbiiższe premjery. W poniedziałek, 
dnia 13 b. m. o godz. 8 min. 15 wiecz. wi 
Teatrze „Lutnia” odbędzie się premiera ko- 
medji A. Móllera i H. Lorenza p. t. ‚ 
znak zapytania”, w reżyserji R. Wasilew- 
skiego. W rolach głównych ujrzymy: Eichle- 
równę, Sawicką, Kreczmara, |aśkiewicza i 
Łacińskiego. 

Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyn- 
skim wystąpi we wtorek dnia 14 b. m. o 
godz. 8 m. 15 wiecz. z premjerą komedji 
Nancey*a i Armant'a p. t. „Wesoła spółka”. 

— Wielki koncert symioniczny. W sobo 
tę dn. 11 lipca r. b. o godzinie 8.30 wiecz. 
odbędzie się wie:ki koncert symfoniczny w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego, 
pod batutą dyrygenta ,wszechświatowej sła- 
wy prof. Walerjana Bierdiajewa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Tajemnica drzwi zam- 
kniętych. 

Heljos — Upior w operze 
Lux Car Iwan Groźny. 

Hollywood —Kaprys Madame Pompadour 
Casino — Serce i sport. 
Stylowy — Na zachód od Zanzibaru 
Mimoza — Pokusy życia 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tajemnicza paczka.. W:'ncen 

ty Rybiński, ze wsi Hwiecewicze gm. Smer- 
gońskiej, biorąc słomę w stodołe, zauważył 
jakaś paczkę. Po rozwinięciu okazało się, 
że są to pisma komunistyszue: „Krasryj 
Śścag" i , wik”. 

Policja prowadzi dochodze'ie, kto ;:ógł 
„zostawić* tę paczkę. 

— Podrzutek w komisarjacie policji. 9 
b.m. w korytarzu I komisarjatu P.P. m. Wil 
na znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wie 
ku około 2 tygodni, przy którym była kart 
ka z napisem „Dziecko ma na imię Marja“. 
Tegoż dnia w kościele św. Kazimierza zna- 
leziono podrzutka płci żeńskiej w wieku oko 
lo 1 tygodnia. — Obu podrzutków  umie- 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Pożary. W zaśc. Obaliszki, gm. 
Werenewskiej w. zabud. Jasiikaicia Michała 
powstał pożar, który strawił dom mieszkal- 
ny, stodołę, chlew i stajnię, oraz wszystkie 
sprzęty domowe i inwentarz gospodarczy. 

Pożar powstał wskutek zapalenia się sa- 
dzy w kominie. W akcji ratunkowej wała 
udziął miejscowa ludność. 

locy ubiegłej również z nieustalonej do- 

tychczas przyczyny wybuchł pożar w mia- 
steczku iwju w zabudowaniach braci Poboli 
Michała i Bronistawa, zamieszkałych przy ul. 
Nowogródzkiej. Mimo natychmiastowej akcji 
ratunkowej, zabudowania wspłonęł 

— Przecwnik komasacii. Policja Šš 

zajęła się osobą sekretarza Wil. Oddziału 

Zawodowego Ziwiązku Drovnycn Rolników 

Wiktota Hermana, któremu zarzuca się wy- 

łudzanie od mieszkańców m. Soły różnych 
sum. 

Herman wyszukiwał rolników, przeciwni- 

ków komasacj: i rzekomo na koszty akcji 
pcbierał od nich różne sumy. _ 

Dochodzenie w tej sprawie nie 
jeszcze zakończone. 

— Trzy kradzieże sklepowe. 
Kłodnicki Ryszard (Mickiewicza 29) za- 

meldował, że ze sklepu, mieszczącego się w 
tymże domu, skradziono różnych win i wó- 

dek, oraz herbety, łącznej wartości 2000 zł. 
Natomiast Łacińskiemu  irunajtusowi Piw- 
na 9 skradziono ze składu mieszczącego się 
w tymże domu różnych materjałów kanali- 
zacyjno-wodociągowych łącznej wartości 
340 zł. Sprawcę kradzieży Michałowskiego 
Józefa (Piwna 2) ze skradzionemi materjała 
mi zatrzymano. 

W dniu 9 b. m. w sklepie  jubilerskim 
przy ul. Niemieckiej 37, dokonano kradzieży 
na szkodę Motzelwera Mojżesza pierścionek 
złoty wartości 213 zł. Ustalono, że pierścio- 
nek skradły Jankowska Tekla i Fiodorowicz 
Marija (ul. Pokój 24), które zatrzypmano. — 
Pierścionka narazie nie odnaleziono. 

— Bójka na ryku Drzewnym. W dniu 
9 b. m. wi czasie bójki między Gilerem Ałte- 
rem i Gilerem Benjaminem  (Nowogródzka 
3) a Gitlerem Nochimem (Nowogródzka 6) 
na rypnku Drzewnym, Litne został dotkliwie 
pobity. Lekarz zakwalifikował odniesione 
przez Litnera obrażenia, jako ciężkie uszko- 
dzeńie ciała. 

— Pożar od uderzenia pioruna. Wskutek. 
uderzenia piorunu spaliła się stodoła należą- 

   

  

zostało 

ca do Juniewicza jakóba, mieszkańca gminy 
Podbrzeskiej, juniewicz, będący w owym 
czasie w stodole, doznał lekkiego obrażenia. 

— Rzucił się pod pociąg. Na szlaklu ko- 
lejowym Igno!ino - Dukszty pod pociąg Nr. 
T16 rzucił się mieszkaniec Biełegostoku Ed- 
ward Moszyński. 

— Utonęli podczas kąpieli. W dniu'9 b. 
m. podczas kąpieli w rzece Wilji na Zwie- 
rzyńcu, utonęła Bokszczanin Marja, urodr. 
w 1908 r., zam. przy u. Lwowskiej 65. 
Zwłok nie odnaleziono. 

Mieszkaniec wsi Oleniec, gminy Bienic- 
kiej, Łapyćko Włodzimierz utonął  kąpiąc 
się w Wilji. 

Z SĄDÓW 
Sprawa o nadużycia 

Wczoraj na wokandzie Sądu Okręgowe 
goznalazła się sprawa mjr. Z. Szeliga-Sza- 
irańskiego, oraz jego teściowej. Aliny Zdro- 
jewskiej, oskarżonych o nadużycie, polega- 
jące na sprzedaniu, przy pomocy podrobio- 
nych dokumentów, drzewostanu majątków, 
należących do dalekiego krewnego — Domi- 
nika Korsaka. 

W październiku 1928 r. Szafrański sprze- 
dał dwóm kupcom leśnym z Warszawy, A. 
Patasznikowi i L. Brodtowi, całkowity drze- 
wostan w maj. „Równe Pole" i Olchówka, 
znajdujących się w _gminie Dunitowičkiej 
pow. Dziśnieńskiego. Przy sporządzeniu aktu 
kupna — sprzedaży, Szafrański przedstawił 
plenipotencję, wydaną na jego imię „przez 
Alinę Zdrojewską, rzekomą właścicielkę 
majątków. Wyjaśnił przytem, że dokumen- 
ty, stwierdzające prawo własności Aliny 
Zdrojewskiej do wspomnianych majątków 
zaginęły w Rosji, jednak wystarał się on o 
zaświadczenie od Starostwa dziśnieńskiego 
stwierdzające prawo własności Zdrojewskiej. 
Pozatem Szafrański przedstawił Pataszniko- 
wi i Brodtowi plan zatytułowany „Plan maj 
„Równe Pole“, pow. Dziśnieńskiego wł. AM 
ny z Korsaków  Zdrojewskiej, podpisany 
przez geometrę i zaopatrzony w podpis i 
pieczęć urzędową przysięgłego mierniczego 
inż. Cywińskiego. 

Po sporządzeniu umowy rejentalnej Sza- 
frański otrzymał tytułem zapłaty 2500 dola- 
rów w gotówce a 2500 dol. w wekslach ter 
minowych. 

Gdy po dokonanej tranzakcji Brodt udał 
się do „Równego Pola" ażeby przystąpić 

do eksploatacji zakupionego terenu, służba 
leśna wzbroniła mu wstępu do lasu, oświad- 
czając, że las należy do p. Dominika Kor- 
saka, nadomiar złęgo, odprowadzono Brod 
ta na posterunek P. P., gdzie oświadczono 
mu, że las nigdy do Zdrojewskiej nie nale- 

żał. Brodt zwrócił się wtedy do Szafrańskie- 

go z prośbą o wyjaśnienie. | ; 

" Długo trwały pertraktacje, aż wreszcie 
sprawa znalazła się w rękach władz pro- 

kuratorskich i przekazana została Sądowi. 

Sprawa ta wczoraj została odroczona 
wobec niestawiennictwa oskarżonej Zdro- 

jewskiej. Domagały się tego obydwie stro- 

ny. Prokurator Zdanowicz i popierający po- 
wództwo cywilne w wys. 5000 dol.) mec. 

Kulikowski, oraz obrońcy mec. Szyszkowski 
i Smilg. 

Wniosek obrony o uchylenie dotychcza- 

sowego środka zapobiegawczego — areszt, 

Sąd odrzucił. 
Sprawa wejdzie wkrótce znów na wo- 

kandę Sądu Okręgowego. 

| = NOWEKSMIZKI | 

H. Barke i K. Jaroszyk. Walka o Mazow- 
sze pruskie. Poznań, 1931, str. 103. 

Jest to krzyk o ratunek. Autorzy, któ- 
rzy byli redaktorami polskich czasopism w 
Ełku, Szczytnie i Olsztynie, dobrze znający 
stosunki, panujące w Prusach Wschodnich, 
w sposób barwny zarysowują tragiczną Ssy- 
tuację mazurów w Prusach. 

Książkę zdobią liczne ilustracje, oraz cie- 
kawe reprodukcje druków mazurskich — 
czcionkami gotyckiemi. 

Okładka — wyjątkowo tandetna robi 
przykre wrażenić. 

Encyklopedja wojskowa — zeszyt 6 
(Bourges— Budowa wierzchnia). Czy są je 
szcze wojskowi, poważnie traktujący swój 
zawód, który nie zaprenumerował pierwszej 
w Polsce Encyklopedji Wojskowej?.. 

Jeżeli są, niech „zgłoszą prenumeratę -pod 
adresem: Warszawa, Nowolipie 2. 
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LIST DO REDAKCJI 
Od p. Dyrektora Bibljoteki Uni- 

wersyteckiej, otrzymališmy nastę- 
pujące wyjaśnienie. w sprawie 
rzežby Brodzkiego: 

W. N-rze 152 „Slowa“ .z dnia 7 b. m.“ 
p. S-k poinformował czytelników, že „Rzež- 
bę Brodzkiego zawdzięcza Towarzystwo . 
Przyjaciół Nauk uprzejmości Dyrekcji Wi- 
leńskiej Bib!joteki Uniwersyteckiej, która 
zezwoliła przetranslokować ją do Muzeum 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk na długie 
lata, w charakterze atoli depozytu, albowiem 
owa kompozycja Brodzkiego jest własnością 
rodziny p. Meysztowiczów”. ; 

Dyrekcja Uniwersyteckiej  Bibljoteki ni- 
niejszem oświadcza, że nigdy nikomu w 
ogólności, zaś Państwu  Meysztowiczom w 
szczegółności, żadnego pozwolenia na „prze , 
translokowanie" rzeżby  Brodzkiego nieu- 
dzielała i udzielić nie mogła, gdyż rzeżba 
ta nigdy własnością Bibljoteki nie była i+ 
w jej lokału się nie znajdowała. ” 

(—) St. Lisowski w-z Dyrektor 

RADJO WILENSKIE 
SOBOTA DNIA 11 LIPCA 1931 R.. 

11.58: Czas: . 
12.05: Koncert popularny (płyty) | 
13.10: Komunikat meteorologiczny z 

Warszawy. 
15.40: Program dzienny. 
15.45: „Chłopcy, cog dła was* — pogad. 

z Warszawy wygłosi ). Węglewski. * 
16.00: „Магезхсте“ — Ш-с! fragment 2 

powiešci Henryka Sienkiewicza „W pustyni 
i w puszczy” zradjofonizowała Halina Ho- | 
hendlingerówna.. Tr. na wszystkie stacje. 

16.30: Koncert dła młodzieży z Warszawy 
16.50: „Błędny rycerz w Polsce* — od< 

czyt z Warszawy, wygłosi M. Smolarski. 
1740: „Co nas boli?" — przechadzki 

Mika po mieście. 
17.35: Odczyt z Warszawy. + 
18.00 Koncert z Warszawy. х 
19.00: Komun. Tow. Wil. Org. i kół Roln. 
19.15: Korpusy Kadetów a naród pod 

bronią — odczyt wygł. prof. Kwiatkowski. . 
19.30: Ciotka Albinowa mówi! | 
19.45: Program na niedzielę i rozmaito- 

ści. 
19.50: Komunikaty z Warszawy. 
20.15 Koncert popularny z Warszawy. . ” 
22.00: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert chopinowski z Warsz. 
23:00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Giełda Warszawska 
Z dnia 10 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,99 — 9,01 — 8,97 - 
Belgja 124,65 — 124,96 — 126.34 
Gdańsk 173,59 — 174,02 — 173.16 3 
Holandja 359,60 360.40 — 358.60 > 
Londyn 43,43 — 43,54 — 43.32. ъ 
Nowy York 8,921 — 8,941 — 6,901. 
Nowy York kabel 8,925 — 8,945 — 8,905 
Paryż 35,02 — 35,11 — 34.03 EŃ 
Praga 26,443 — 26.50 — 26,39 
Szwajcarja 173,24 173.67 — 172.81 
Wiedeń 125,45 — 125.76 — 125.14 
Berlin w obrotach prywatnych 211.84 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka 3 proc. budowłana 38,25 — - 
4 proc. inwestycyjna 85.25 — 5 proc. kon-. 
wersyjna 46, 6 proc. dolarowa 75.50 — 76.50 
7 proc. stabilizacyjna 79,50, 10 proc. kolejo- 
wa 104, 8 proc. LZBGK i B.R., obligacje 
BGK. 94, te same 7 proc. 83,25 8 proc. obl. - 
BGK bud: 93, 7 proc. ziemskie dol. 72,50. 
44 proc. zemskie 50.50 — 50.25 — 50.50, 
8 proc. warszawskie 70,50 — 71.75 — 71.50 
8 proc. Częstochowy 63, 8 proc. Łodzi 67, - 
10 proc. Radomia 74.25, 6 proc. obl. m. War 
szawy VIII 4 IX emisji 47 — 47,50 

2 AKCJE: 
Bank Polski 122.50. Częstocice 32. 

pop 16.75. Starachowice 9,25 
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_. Przypuszczenie to jest bardzo mo- 
žliwe... ale ostrzeżenie i prośba by 
uzbrojono lepiej wszystkich policjan- 
tów, zdawała się zaprzeczać temu 
stanowczo. Gdyby chciała popełnić ja 
kiś czyn, przeciwny. sprawiedliwości, 
taka prośba z tej strony byłaby wy- 
raźnie przeciwna jej interesom. Ale 
może ma rację?... Ale przedsięwzięcie 
takich środków ostrożności, byłoby 
jawnem wystąpieniem przeciwko do- 
tychczasowym tradycjom angielskim. 

Billy postanowił poradzić się ze 
swym szefem. 

„BANDYCI... 
: Hrabina Brotwater, prócz wspa- 

niałego zamku koło Londynu,  po- 
siadała duży majątek w Szkocji, wil- 

1 па Rivferze, cudowny pałacyk w 
zachodniej części Londynu, i sław- 
ną na cały świat kolekcję szafirów. 
Co roku, przed wielkiemi wyścigami, 
hrabina wydawała bal w swym pa- 
łacu, nazywając to przyjęcie „familij- 
nym wieczorkiem”, które w rzeczywi 
stości było najwspanialszym  ewkne- 
mentem w życiu arystokratycznego 
świata londyńskiego. 

W kołach najwyższego  towarzy- 
stwa „wieczorek* nosił nazwę „Balu 
100%, gdyż stara zdziwaczała hrabina 
musiała mieć na swem przyjęciu ok- 
rągłą liczbę stu osób. Tej nocy zbie- 

rali się w jej pałacu najznakomitsi i 
najbogatsi mieszkańcy Londynu. Zebra 
nych oślepiał blask niezliczonych klej- 
notów, które miały na sobie zapro- 
szone damy i pani domu. е 

Zazwyczaj wšrod obecnych  znaj- 
dował się również skromny inspektor 
Scotland Yardu, we fraku i białej ka- 
mizelce, udający jednego z gości i 
błądzący wśród nich „na wszelki wy- 
padek*. Według jego obliczeń war- 
tość wiszących na szyjach i rękach 
kobiet klejnotów równała się mniej 
więdej siedemdziesięciu tysiącom fun- 
tów sterlingów. Inspektor ten był 
szefem w.ydziału, poszukującego zło-- 
dziei klejnotów i znał doskonale każ- 
dego ze sławnych „„jubilerów* w Euro- 
pie. 

Tego roku bal był niemniej wspa- 
niały i bogaty jak lat ubiegłych. Kil- 
ku miljonerów amerykańskich z ro- 
dzinami dodawało mu szczególnego 
przepychu i blasku. Rodzinne klejno- 
ty arystokracji angielskiej rywalizowa- 
„ły z najpiękniejszemi wyrobami firm 
jubilerskich Ameryki. Pełno było w 
sali balowej mężów stanu, arystokra- 
tów i magnatów, królów przemysłu 
angielskiego i amerykańskiego. 

I właśnie na ten bal wpadli 
gle bandyci! 

„Pałac hrabiny Brotwater stał przy 
końcu jednego z najpiękniejszych par- 
ków londyńskich, w pobliżu bardzo 
ożywionej, w ciągu dnia ulicy. 

Na placyku, dosyć daleko od pa- 
łacu stały samochody gości. 

„Goście wysiadali na placyku i 
szli piechotą przez aleję parku, pod- 
czas gdy tłumy ciekawych  przygłą- 
dali się im chciwie z poza  sztachet. 
Na oświeconych wesoło schodach, 
oczekiwał na gości cały zastęp lokai, 

na- 

którzy wprowadzali ich uroczyście po 
marmurowych schodach do zalanej 
powodzią świateł sali balowej. 

Przed 12-tą godziną w nocy, na 
placyku, wśród innych samochodów 
stanęła duża limuzyna. Sądząc z fir- 
my i wspaniałej karoserji, musiał to 
być luksusowy samochód jakiegoś mil- 
jonera. Z limuzyny wysiedli dwaj ele- 
ganccy panowie, a szofer i lokaj w 
liberji, zatrzasaąwszy drzwiczki ode- 
szli na bok, wypalić papierosa. 

Nikt nie zauważył nic szczególnego 
w zachowaniu nowych gości... 

Punktualnie o północy w sali ba- 

lowej hrabiny Brotwater zgasło świa- 
tło, ale zanim goście oprzytomnieli, 
kryształowe kandelabry rozbłysły zno- 
wu. Dyrygent orkiestry podniósł 
znów laseczkę, muzycy nabrali nowy 
zapas powietrza do płuc i sala przy- 
gotowała się do dalszych tańców, gdy 
nagle tłum gości drgnął i stłoczył się 
w panice przy drzwiach... Do sali 
wszedł mężczyzna w masce, zamknął 
drzwi za sobą i podniósł prawą rękę, 
w której był rewolwer, skirowany 

na tańczących. Z drugiego końca sali 
rozległ się. stanowczy, zimny głos: 

_— Pierwsza osoba, która się poru- 
szy, lub odezwie będzie zabita. Słu- 
chajcie moich rozkazów: mężczyźni 
położą pieniądze, a kobiety , klejnoty! - 

Goście oniemieli i znieruchomieli z 
przerażenia i zdumienia. Niewiado- 
mo skąd wynurzyło się jeszcze dwuch 
ludzi we frakach i czarnych maskach; 
jeden z nich trzymał płócienny worek 
drugi szybko i zręcznie — ruchami fa- 

'chowca — rewidował obecnych, rzu- 

cając pieniądze i klejnoty do wora. 
Hrabina Brotwater była kobietą od- 
ważną: rozległ się jej ostry, pełen 
oburzenia głos: 

W tejże chwili jeden ze stojących 
przy drzwiach bandytów wystrzelił. 
Rozległ się dźwięk rozbitego Szkła. 
Kilka pań straciło przytomność. Mę- 
żczyźni nie mieli odwagi się poruszyć. 

— Jeszcze jeden ruch, albo krzyk, 
a.rozstrzelamy was wszystkich! — roz- 
legła się groźna zapowiedź. 

Mężczyźni bez sprzeciwu oddawali 
pugilaresy, kobiety śpiesznie zdzierały 
z siebie klejnoty. 

Nie minęło pięć minut, jak „ro- 
bota* była skończona... Znów zgasło 
światło.  Wciemnościach rozległy się 
rozpaczliwe jęki, histeryczny płacz, 
oburzone głosy mężczyzn, hałas wy- 
wracanych mebli. Ogarnięty paniką 

tłum , rzucił się ku wyjściu na schody. 
Światło błysnęło znowu. 
Zewnątrz domu  dolatywały krzy- 

ki i wystrzały. Zaturkotały motory 
samochodów. Trzy wspaniałe limu- 
zyny stanęły,  zagradzając wyjście 

na sąsiednie ulice, dwie inne stane- 
ły przed podjazdem! pałacowym. 

Za chwilę ze schodów zbiegł ka- 
merdyner, „krzycząc przeraźliwie: 

— Policja! Policja! Bandyci!... 
Rozbój!... 

Wsamochodzie, stojącym przed 
pałacem  błysnęło, rozległ się wy- 
strzał. Kamerdyner chwycił się obu 
rękami za brzuch i upadł na ulicę, 
rzucając się w konwulsyjnych drgaw- 

_dytów. 

"dni przybyły oddziały policji. Nie po- 

kach... Z za rogu ukazał się dyżurny 
policjant, śpiesząc na pomoc. Ale nie 
zrobił dwuch kroków, gdy padł ra- 
żony wystrzałem z rewolwkeru. 

Bandyci strzelali bardzo celnie. 
Tłum ciekawych i szoferów na pla- 
cyku rozbiegł się w panice, lub du-. 
sząc się, kryli się pod sztachetami 
parku. : a 

Z domu wyszli spokojnie czterej 
mężczyzni we frakach i czarnych ma- 
skach na twarzy, wsiedli bez pośpiechu 
do oczekujących samochodów. Samo- 
chód stojący na rogu, zawrócił, dając: 
wolną drogę. : i 

Z tłumu ktoś wystrzelił do ban- 
Jakiś wierny szofer chciał 

zemścić się za swoich panów... Uspo- 
kojony nieco tłum, rzucił się do sa- * 
mochodów — ale w tejże chwili z 
jękiem i krzykiem cofnął się, pózo- 
stawiając na bruku rannych i  zabi- 

"tych. e: 
Z ostatniego samochodu wysunęła 

się paszcza kulomiotu, który. ziejąc 
ogniem, słał kule na przerażonych lu- 
dzi. Tymczasem pozostałe samo- 
chody zniknęły za rogiem. Tylko kulo- 
miot ział ogniem, kładąc trupem osza-- 
lałych ze stracu ludzi. Za chwilę os- 
tatnie auto popędziło z szybkością po- 
cisku, wślad za poprzedniemi. Wystrza | 
ły umilkły, zapanowała martwa cisza 
przerażenia. i M 

Pięć minut później na miejsce zbro- 

zostało im nic innego do zrobienia, jak » 
zabrać z ulicy ciała zabitych i rańnych. 

: (D. C. №) i   
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LEKARZE KINO Od dnia 10 do 13 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Na rynku polskim MIEJSKIE | „W MAJEĄNICA DRZWI ZAMKNIĘTYCH ‹ 
> & DOKTOR SALA MIEJSKA | (Królewska Narzeczona). Dramat sensacyjno-salonowy, Aktów 10. W rolach głównych:  Wirginia / | 

można już otrzymać opony Ostrobramska 5 Gaston Giass Akcja pełna grozy i napięcia. Nad prog-am: „WILLA NA SPRZEDAŻ" komedja w 2-ch aktach. 
Zeldowicz Kasa czynna od godz. 5 m. 20. Początek seansėw od godz. 6-ej w. 

Ė Ei pi setu AŻ Dźwiękowy Dz i$! Nowa wersja dźwiękowa! Przebój dźwiękowy; Cud techniki i sztukił 
KINO-TEATR W rol. gł. Ni y Mi i czowych, od 9—do 1, ge ÓR tw B rol. gł Niezapomniany Mistrz Maski Leon Chaney, 

: © 6 etc. „HELIOS“ BB 8 © ERA urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 5200 
Nas ias L я statystów, Na scenie—Opera „Faust'Bajeczne zdjęcie kolorowe. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
DOKTÓR ul. WILEŃSKA 38. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zl. 

z T lai ZELDOWICZOWA Tel. 926. Początek seaasów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

4 zd aiacw Dźwiękowe kto Wielki przebój dźwiękowy! 
świ ‘ ja 2 ; doświadczenia produkej ma mos || KAPRYS KADAŃE POAPADOUR 

«6 12—2 | об 4—6 Mickiewicza 22, 

10.000 szłulk 
iziennie gwarantują wysoki gatune: 

ul. Mickiewicza 24. Romantyczne dzieje na dworze Ludwików z udziałem Marceli Denya i Andre Bezuge. 

tel. 277. tel. 15-28 Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paramountu* Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30.     

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we 
neryczne i moczopłcio- 
wer. Wileńska 3 od 

HE MILLER RUBBER CO. OF NEW-YOD< s. W „O 

Akron, Ohio, U. $. 1. 
Jeneralna Reprezentiucja | 

BIURO TECHNICZNO - HANDLO w E 

BŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. tai. 15-41 

Dźwiękowy 
į KOSMETYKAI Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
GABINET 

D Zi Ś! Najnowsza sensacja produkcji 1931 r. 
$ERCE B PORT W roli gł. przemiła para kochanków 

„Nancy Carroli i Charies Rogers. 
Nad program Wszechšwiatowy dodatek džwiekowy „Foxa“. Początel seansėw 

o godz. 4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. Ż:ej, Ceny zniżone. 

tej słynnej amerykańskiej marki. 

  

  

  

Dziś! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy naj- Ś.P в 

nowszy superfilm! Ostatnia kreacja genjalnego L on c h ane y art 

NA ZACHÓD OD ZANZIBARU 
  

Wielka 36 Emocjonuj. dramat miłości i zemsty, W rolach głównych: Lon Chaney i czarująco piękna imorgena. 
2 I RACJONALNĘJ Nad program: Cudowna niespodz. dźwięk., arcyzab. kom.-farsa Lady na gorącojz Sunchine i Sammy. 

r ° 

J. Jablonski, Imžymie: | KOsMETYKI 
“| WILNO, MICKIEWI- 

) = WARSZAWA, LESZNO 12. CZA 31 m. 4. 

00 . i . kobiecą 
Ally super Ayre built TELEFONY: 205 - 18 61 - 04. Urod SA pra 

sea je, dosko- "e   mali, odświeża, aszwa z 
jej skazy i braki, Masaż | : x T B twarzy i ciała (panie. 

a ь Sztuczne opalanie cery) a Ma AE NE = & 
w iż SE ; a DA, POSADY J рн AA r rub! 

  

    

            

      

    

daje w prenumeracie miesięcznej 
co tydzień 

pierwszorzędną powieść  najprzedniejszych autorów Świata. 

Za tak niską cenę po wpłaceniu na konto P. K. O. Nr. 26,175 

lub przekazem pocztowym, otrzymać można 

lub jakiejkolwiek pra- 
cy wymagającej  nie- 
ograniczonego zaułania 
Posiada poahlebne re- 
ferencje osób znanych 
w Polsce, Oferty do 
Adm.  „Słowa* pod 
H. K. 
  

mi ulica Rzeczna 12 
m. 12. 

    

POPIERAJCIE 

L.O.P.P. 

  

We wszystkich miasteczkach woje- 
wództwa wileńskiego i nowo- 

gródzkiego POSZUKUJE SIĘ w cha- 

W;zęczie. gdzie tylko jest ro- 
boła przy przewozach, moż- 

na spoikać ciężarówkę Ford przy 
pracy. 
Mocna i prosta konstrukcja cię- 
żarówki Ford gwarantuje wielo- 
letnie, pewne i tanie usługi przy 
przewozach — w każdej branży. 
Nowa, wzmocniona przednia oś, 
wielkie bębny hamulców na 

bycze kosmetyki racjo- : М T ZA 2 ZLOTE 85 GR Wi o al OŚ A 
Ф 2 sinaža osoba, owca > > GU į e LU iw 

loqrego towarzystwa, й . 43. B= ` ` = 
ictw Bibljoteka" znająca doskonale go- AES Wydawnic o „Moja i R p © Szybka z. 

w War zawie, ul. Szczygla 7 poszukuje possdy za- i & mm For zmniejsza 

: 2 rządzającej | domem, Mieszkanie ы CIĘ Ž Wie em Zas koszty przewozu. 
pensjonatem. lektorki, 5 pokojow. z wygoda- 

wszystkich 4 kołach i nowa, czte- 
robiegowa przenośnia — oto nie- 
które zalety tej ciężarówki. 

Ciężarówki Ford sq dostarczane 
z podwoziami o długości 4.66 m 
lub 5.66 m, ze zwyklemi albo 
podwójnemi kołami, oraz z od- 
krytem lub zakryłem miejscem 
dla kierowcy. Nadwozia dla każe 
dego celu. 

rakterze korespondentów zaufanych 
Panów dla załatwienia zleceń na miej- 
scu. Oferty wraz z referencjami kiero- 
wać do Biura Zleceń „Rapid“ 
Wilno, ul. Zawalna 44. 

4 [omy powiegci miesięcznie 
tworząc tym minimalnym wydatkiem własną „Moją Bibijotekę*. 

Warunki prenumeraty wraz z przesyłką pocztową: miesięcznie 

zł. 2 gr. 85, kwartalnie zł. 8.—, rocznie zł. 30.—. 

o A tow LINCOLN BOBDSOW 

  

  Dom P|H W. Malinowski, inż. Sp. z ogr. odp. 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- WILNO, Wileńska 23. SAMOLOTT 

  

J ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 
а LL | CZEKA! 

  

Prócz dotychczas sprzedawanych. 

wódek czystych 
w buf. pojemn. L. " 

Luksusowej”” " 

- Myborowejś: 450 
ukazała sie w sprzedaży 

wódka czysta WUKOŁOWA © X iw" 

15 

0.50 

9 — 
2.20 

po zł. 5.80 

Wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego cieszą się coraz 
większem powodzeniem na rynkach zagranicznych. 

Ostatnio zostały odznaczone NAJWYŻSZEMI NAGRODAMI па 
wystawach międzynarodowych w Lićge, Brukseli i Nicei. 
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Młydawca Stanistaw Mackiewicz | 

a ee r PRA рещнний ь 
      

    a 2 Redaktor w.z. Witold Tatarzy 

 


