
ROK X. Ne 157 (2665) 

SŁOWO 
WILNO, Niedziela 12 lipca 1931 r. 

' Hedgskcja I Administracja, Wilno Zamkowa 2 1 Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
trzesyiką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K,O 
Ar. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. do miejsca. Terminy 

NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA DODATEK „FALA 244* 

BIENIAKONIE „— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

ch“, GRODNO — a T-wa „Ru 

KLECK — Sklep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 

nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. dróżej. Ogłoszenia 

ckiego — A. Laszuk. 
ee K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
Księgarni: : 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 

(WIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 

13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

druku mogą byč przez Ad 

NIESWIEŻ —- sl. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Mic! 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
OSZMIANA — 
PIŃSK — Ksi 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
jatwtnskiego. © 

Spėidz. Naucz. х 
Polska — St, Bednarski. 

Ratuszowa — Ksi 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

SŁONIM — Księgurnia D. Lubowskiego, uć Mickiewicza 18 

STOLPCE — Księgarzia Twa .„Ruch”. a 

ST. ŚWIĘCIANY — mi. Rynek 9 — N. Toraniejski. 

WILEJKA POWIATOWA —. al, Mickiewicza 24, P. jaczewęła. 

WARSZAWA — T-wo Księg. kol „Riuch”. 
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-Mndlidietecjany $ynni Wilbiski Fiasco misji dr. Luthra w Paryżu 
Dawno zapomniana, a wspaniała i 

jedyna w swoim rodzaju uroczystość 
kościelna odbyła się w dniach 9, 10 
i.11 lipca b. r. w naszej czcigodnej 

Katedrze wileńskiej — uroczystość Sy- 

nodalnego zebrania kleru archidiecezji 

wileńskiej, W rozszerzonym umyślnie 

na ten cel chórze katedralnym zasia- 

dło do obrad kościelnych 140 kapła- 

nów różnych godności i stopni pod 
przewodnictwem arcybiskupa i metro- 

polity Romualda Jałbrzykowskiego. W 

stałach zasiedli według godności naj- 

"pierw biskupi Michalkiewicz i Bandur- 

_ ski, potem prałaci kapituły metropoli- 

talnej, po nich kanonicy, księża pro- 

fesorowie wydziału teologicznego U. 

skonałenie duszpasterstwa. Całość 

spraw które miały uledz dyskusji, ujęto 

w 565 statutów podzielonych na 5 ksiąg 

Pracy tej żmudnej dokonała komisja 

synodalna pod przewodnictwem pro- 

motora synodalnego ks. kanonika Le- 

ona Żebrowskiego. 
Wszystkie kwestje z zakresu wy- 

znania wiary, praw kościelnych, sta- 

nowiska osób duchownych, admini- 

strowania Sakramentów _ świętych, 

wreszcie sądów i kar duchownych, 

uzgodniono nowym kodeksem prawa 

kononicznego, z bulami i encyklikami 

papieskiemi, z prawami konkordatu 

i konstytucji polskiej; w zakresie pra- 

wa zwyczajowego statuty powołują 

  

‚ \$5. B. i seminarjum duchownego, po- 

tem księża dziekani i proboszczowie 

ubrani w komże i czerwone stuły, 

księża prefekci szkół, wikarjusze i 
przedstawiciele zakonów. 

"Synod obecny był 24-tym syno- 
. dem z rzędu odprawionym w Wilnie, 

| a pierwszym synodem archidiecezjal- 
"nym. Ostatni synod w Wilnie odpra- 

wił ks. biskup Zienkowicz w 1744 a 
więc przed 187 laty. Straszliwa burza 
i zawierucha dziejowa przeszła przez 
te lata nad ziemią wileńską, prześla- 

'dowanie pełne udręki i łez męczeń- 
skich, jakie na ziemi tej wylewali tak 
obficie pasterze zarówno jak i wierni 
kościoła katolickiego. Dziś w wolnej 
Polsce odetchnął kościół katolicki i 

organizuje się w poczuciu, że leży na 

kresach Świata katolickiego i chrześci- 
jańskiej cywilizacji, bastjonem— 

. strażnicą najwięcej na wschód wyst- 
nięta, to archidiecezja wileńska. Rany 
zadane kościołowi katolickiemu od- 
czuła w Polsce najwięcej męczeńska 

. ziemia wileńska. 

Z zaciekłością niszczyło prawosła- 

_ wie rosyjskie na ziemi wileńskiej wia- 
rę katolicką po upadku Polski. Jakże 

: odmiennie postępuje dziś katolicyzm 
polski! W 565-ciu statutach obecnego 
Syriodu niema ani wzmianki, a nawet 
"śladu nienawiści lub wrogiego odno- 
"szenia się do prawosławia jak inno- 
wierców wogóle— duch miłości chrze- 
ścijańskiej . unosi się nad całością 
uchwał. Zapewne i skład dawnych sy- 

nodów wileńskich był inny. Znikomą 
była obecnie liczba przedstawicieli za- 
'konów: zaledwie dwóch franciszkanów, 

a 

„jeden marjanin, misjonarz, jezuita i. 
„salezjanin. Nie było ani bernardynów, 
dorninikanów i karmelitów, tak Ściśle 
związanych z dziejami kościoła kato- 
lickiego „na Wileńszczyźnie. Mimo 
wszystko, czcigodne to zebranie du- 
chowieństwa katolickiego świadczyło, 
że ziemia wileńska jest katolicką i ta- 
ką chce i musi pozostać. W oczach 
wielu uczestników synodu, kapłanów 

. starszych i wiekowych, pamiętających 
lata, prześladowań rosyjskich, błysz- 
czały łzy wzruszenia w czasie tych 
doniosłych uroczystości i rzewna mo- 
dlitwa dziękczynna zwracała serca ich 

"ku Bogu. | A 
„. Głównym celem Synodu było udo- 

- 

  

+ 
` 

się gdzieniegdzie na synody wileńskie 
2 1717 i z 1744 roku. Całość przed- 
stawia się źwięźle, jasno i przejrzy- 
ście. Statuty synodalne zaczną obo- 
wiązywać za rok po promulgacji; 
skądinąd są znakomitem przygotowa- 
niem do Synodu plenarnego czyli o- 
gólnopolskiego, jaki się odbędzie pra- 
wdopodobnie w roku 1932. 

Jednem słowem, w przeciągu najdłu- 
żej dwóch lat, Kościół Katolicki w 
Polsce zunifikuje swe prawodawstwo 
i zatrze ślady rozdarcia i rozbicia po- 
działowego, jakie się i w prawodaw- 
stwie kościelnem zaznaczało. Jakże 
mozolnie postępuje unifikacja pol- 
skiego prawa świeckiego?  Ukonczy- 
liśmy jednolitą procedurę sądową za- 
ledwie, prawo karne w obróbce, a 
kodyfikację prawa cywilnego, obie- 
cują nam za lat kilkadziesiąt. 

Z racji godności jedynym prawo- 

dawcą na Synodzie był ks. Arcybiskup 
Jałbrzykowski. Dyskusje były bardzo. 
ożywione i toczyły się w sali bibljo- 
tecznej seminarjum duchownego przy 
kościele św. Jerzego. Synod sam po- 
przedziły rekolekcje duchowieństwa w 
dwóch serjach. Sesje katedralne miały 
charakter uroczysty; na nich składano 
przysięgi i wyznania wiary tudzież 
zatwierdzano przedyskutowane już sta- 
tuty. Trzy uroczyste nauki i mowę 
pożegnalną wygłosił do duchowień- 
stwa sam ks. arcybiskup. Na intencję 
pomyślnych obrad, tudzież za zmar- 
łych biskupów i kapłanów archidie- 
cezji wileńskiej odprawiono trzy uro- 
czyste msze św. na których wszystkie 
śpiewy kościelne wykonał znakomity 
chór kleryków X. X. Misjonarzy z Kra- 
kowa pod batutą profesora Bolesła- 
wa Wallek-Walewskiego. Wyborem i 
ogłoszeniem egzaminatorów, sędziów 
i radców synodalnych, cenzorów ksiąg 
i innych urzędników .duchownych, za- 
kończono obrady, 

Piękną i rzewną mowę wygłosił 

na zakończenie dr. ks. arcybiskupa ks. 
biskup sufragan Michalkiewicz jako 
podziękowanie za Synod, od którego 

rozpocznie się nowa epoka w życiu 

religijnem tak ciężko doświadczonej 
archidiecezji wileńskiej. Modlitwą za 
Prezyzenta Polski, tudzież uroczystem 
„Te Deum*, błogosławieństwem arcy - 

Brak zaufania do Niemiec uniemożliwia 
udzielenie im kredytu 

PARYŻ, PAT. Prezes Reichsbanku dr. Luther odjechał w So- 
botę drogą powietrzną do Berlina, skąd ma się udać w niedzielę 

do Bazylei. W Berlinie złoży on rządowi niemieckiemu sprawo- 

zdanie z rozmów, które miał w Paryżu z różnymi finansistami 
oraz z gubernatorem Banku Francuskiego i ministrem finansów. 

W-g obiegających w kołach miarodajnych wiadomości, roz- 
mowy te nie doprowadziły do pozytywnych rezultatów. Guberna- 
tor Banku francuskiego miał oświadczyć dr. Lutherowi, że w 0- 
becnej sytuacji, po tem jak Francja zgodziła się przed 6 dniami 

na wykreślenie z aktywów swego budżetu 2600 miljonów fran- 

ków, które należały Się no Niemiec, trudno żądać, aby mogła 

prócz tego przyznaćjeszcze Bankowi Niemieckiemu kilka miljar- 

dów franków, o które obecnie chodzi dr. Lutherowi. 
Z drugiej strony dano mu do zrozumienia na wydanem z 

okazji jego przybycia śniadaniu z udziałem dyrektorów głów- 

nych banków paryskich oraz w czasie Audjencji u ministra 

finansów, że wymienione banki, aczkolwiek byłyby w stanie 

udzielić Niemcom od 3 do 4 miljardów franków, jednak nie mo- 
gą liczyć na poparcie publiczności francuskiej, zanim nie zajdzie 

pewna zmiana na lepsze w zachowaniu się Niemiec i dopóki nie 

uczynią one jakiegoś kroku, który wzbudzi w społeczeństwie 

francuskiem zaufanie do nich. 

Pięć warunków Francji 
PARYŻ. (Pat). Według wiadomości ze źródeł miarodajnych, 

rząd francuski postawił dr. Lutherowi, prezesowi Banku Rzeszy, 

5 zasadniczych warunków, bez których przyjęcia nie: zgodzi się 

wziąć udziału w ratowaniu Relchsbanku. Warunki te są nastę- 

ujące: 
pi 1) Natychmiastowe zaniechanie zamiaru unji celnej z Austrją, 

2) Dostarczenie bezwzględnych gwarancyj, że w ciągu 12 lat 

udzielonej przez moratorjum zwłoki dla zwrotu sum, których wy- 

płata została odłożona, Niemcy nie będą zwiększały budżetu 

swych wydatków wojskowych. 
3) Rozpoczęcie rokowań dla zawarcia traktatu handlowego z 

Francją. 
4) Przeprowadzenie surowych restrykcyj w udzielaniu kredy- 

tów przez Bank Rzeszy i 
5) podpisanie Locarna Wschodniego. 

List otwarty sir Austena Chamberlaina 
LONDYN, (Pat). W związku z akcją prasy angielskiej na rzecz ofiar 

politycznych, jakie Niemcy powinny zadeklarować z własnej inicjatywy w 
charakterze ekwiwalentu za ofiary ponoszone przez inne państwa na ko- 
rzyść Niemiec z tytułu propozycji Hoovera, dzienniki ogłaszają w dniu 11 
b. m. list otwarty jednego z najwybitniejszych przedstawicieli politycznych 
opinji brytyjskiej b. ministra spraw zagranicznych w okresie Locarna sir 
Austena Chamberlaina, który wypowiada się stanowczo za domaganiem się 
od Niemiec koncesyj politycznych. 

' Chamberlain, wysuwając znaczenie politycznej strony obecnego kry- 
zysu, stwierdza, że brak zaufania spowodowany jest niepokojem  politycz- 
nym conajmniej w tym samym stopniu, co przyczynami ekonomicznemi. 
Za ten niepokój polityczny—stwierdza Chamberlain— Niemcy ponoszą znaczną 
część odpowiedzialności. Z kolei Chamberlain wymienia ruch hitlerowski, 
demonstracje Stahihelmu i dążenie do unji celnej, jako czynniki, które pod- 
ważyły wiarę w dobrą wolę Niemiec. 3 

List swój Chamberlain kończy zapytaniem: „Czy byłoby zawiele żą- 
dać od niemieckiego rządu i Niemców, ażeby zaprzestali stawiać prze- 
szkody na drodze tych, którzy prowadzą de pokoju oraz aby przyjmując 
zaofiarowaną im pomoc w tym duchu, w jakim. jest ona im udzielana, sa- 
mi przyczynili się do onieśmielenia prowokatorów, którzy działają w ich 
własnem gronie? Czy byłoby za wiele żądać, aby Niemcy odzyskali w 
Europie to zaufanie do ich dobrej woli i dobrej wiary, które przez nie- 
dawne wydarzenia zostało tak poważnie zachwiane? O ile to właśnie bę- 
dzie wynikiem śmiałej inicjatywy prezydenta Hoovera, to wówczas akcja 
jego będzie naprawdę owocną, a jutrzenka nadziei zaświta dla wszystkich*. 

Ameryka przyjęła zaproszenie 
NA KONFERENCJĘ ROZBROJENIOWĄ © 

WASZYNGTON, (Pat). Zgodnie z instrukcjami prezydenta Hoovera, 
departament stanu polecił posłowi Stanów Zjednoczonych. w Szwajcarji po- 
informować sekretarza generalnego Ligi Narodów, że Stany Zjednoczone 
serdecznie przyjmują zaproszenie na konferencję rozbrojeniową w lutym 
roku przyszłego. 

Echa strzałów nad jeziorem Duksztańskim 
KONFERENCJA GRANICZNA ZBADA ZAKWESTJONOWANY ODCINEK 

WARSZAWA. PAT. — Litewska agencja telegraficzna w komunikacie o zajściu 
nad jeziorem Dukszty doniosło, że incydent ten spowodowany został przez 

żołnierzy KOP., którzy rzekomo mieli przesunąć wiechy graniczne na brzeg zachodni je- 
ziora i odpowiedzieć na salwę, daną w powietrze przez policjantów litewskich, strzała- 
mi w nich wymierzonemi, 3 

Jak o tem już poprzednio doniosła Polska Agencja Telegraiiczna na zasadzie 
informacyj zasiągniętych w kołach miarodajnych, powodem. zajścia było zastąpienie przez 
K.0.P. nowemi dawnych wiech granicznych, zabranych przez wodę na północno-..1chod 
nim brzegu jeziora. Wiechy te straż litewska zamowolnie usunęła i ostrzelała odhiział. 
K.O.P., wysłany dla ich przywrócenia, który iw myśl otrzymanego rozkazu na strzały nie 
reagował, aby nie doprowadzić do przekształcenia się zatargu w poważne starcie. 

Ponieważ w rezultacie spotkania przedstawicieli władz granicznych polskich 
i litewskich wy, zostało, że straż litewska kwestjonuje przebieg granicy na odcin 
ku jeziora Dukszty, przeto władze polskie zaproponowały władzom litewskim zwołanie 
na 25 b. m. wspólnej konferencji granicznej dla wyjaśnienia przebiegu granicy na za” 

IL S ali S ma 
pasterskiem zakończono 24 synod ar- szkodził uroczystemu pochodowi sy- 
chidiecezji wileńskiej. nodalnego duchowieństwa do Ost- 

Zaintonowana przez chór kleryków rej Bramy, gdzie Patronce  kre- 
X. X. Misjonarzy uroczysta pieśń sów miano ofiarować prace i owoce 
„Gaude Mater Polonia“ świadczyła synodu, grupkami zjawiali się przez 

  

DR. LUTHER W BERLINIE 

BERLIN. PAT. — Późnym wieczo- 
rem jeszcze trwały narady gabinetu 
nad sprawozdaniem dr. Luthera. — 
Vossische Ztg.“ wonosi, że. prezydent 
Banku Rzeszy, natychmiast po przy- 
byciu do Berlina, odbył krótką kon- 
ferencję z kanclerzem  Br.ueningiem, 
poczem udał się na poufną konferencję 
w dyrektorjum - Banku Rzeszy. Dr. 
Luther zamierza w niedzielę udać się 
samolotem do Bazylei na posiedzenie 
rady zawiadowczej Banku Wypłat Mię 
dzynarodowych. 

tekstem 15 gr. a sej 
prowincji o prog ы 

je zastrzeżeń «0 

PREZYDENT MOŚCICKI W WISLE 

WISŁA PAT. — W dniu 11 b. m. 

o godz. 9 min. 30 specjalnym pocią- 

giem przybył tu na miesięczny pobyt 

wypoczynkowy Pan Prezydent Rzeczy , | 
pospolitej wraz z rodziną. Panu Prezy- 
dertowi towarzyszą: wojewoda  ślą- 
ski dr. Grażyński: oraz przedstawicie-, 
le władz kolejowych. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI HONORO . 
WYM OBYWATELEM GM. WSIE- 

LUBSKIEJ 
Z gabinetu Ministerstwa Spraw Woj 

skowych wpłynęło pismo do gminy. 
wsielubskiej, w którym Marszałek Pił- 
sudski zgadza się na przyjęcie hono- 
rowego 'obywatela tejże gminy i wy- / 
raża podziękowanie mieszkańcom tej 
gminy. 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti ko- ` 

munikuje że prezydent Banku Rzeszy PRZYJAZD P. WOJEWODY KOSTKA 

dr. Luther natychmiast po przybyciu BIERNACKIEGO 

do Berlina udał się na posiedzenie ga- Wczoraj przybył do Nowogródka. 
binetu, który obradować będzie nowomianowany wojewoda  nowo- 

н а = į grodzki p. Kostek-Biernacki i objął 
ipmóneścze „celny. zajęcza Aaaówi urzędowanie. P. wojewoda odbył kon- ska w sprawie paryskich rokowań kre- ferencję z naczelnikami wydziałów i 

dytowych. Jak słychać, koła, 

blisko rządu rozważają pewien plan nych. 

dalszego postępowania. Ostateczne 

ustalenie tego planu zależy od sprawo- ° ВЛ, 

zdania dr. LutHera. Niemieckie kota po- Kroniką telegraficzna 

lityczne pozostają pod silnem wraże- — 

stojące zapoznał się z szeregiem spraw ogól- 

niem ostatnich wiadomości z Ameryki. WIZYTA FLOTY NORWESKIEJ ‹ 

PR1SA NIEMIECKA PRZECIWKO DT ; 
KILGNJA. PAT. — D tu kileń-. KONCESJOM POLITYCZNYM оааа epas Portu Kila 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka flota wojenna, złożona z 4 jednostek. 
występuje w dalszym ciągu przeciwko Dzienniki tutejsze podkreślają, że wi- 
postulatom politycznym, związanym z zyta norweskiej floty nabiera specjał- 
kwestją udzielenia kredytów Niemcom. 
Centrowa „Germania“ podkreśla, że 
Francja żąda nietylko politycznej, lecz 
także i gospodarczej poręki wzamian 
za przyjście z pomocą finansową. — 
„Berliner Tageblatt“ donosi z Paryża, 
że rokowania dr. Luthera utrudniają 
pewne warunki, stawiane przez Fran- 
cję, wykraczające poza ramy sugestyj, 
wyrażanych przez. Anglję. — Prasa 
prawicowa ostro krytykuje politykę 
porozumienia. „Local Anzeiger“ nazy- 
wa dążenie rządu niemieckieg do, po- 
rozumienia z Francją utopją. 

SYTUACJA FINANSOWA W 
NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — Zapotrzebowa- 
nie na dewizy wzrosło w-dniu 11 b. m. 
dwukrotnie w: porównaniu do dnia po- 
przedniego, wynosząc sumę około 100 
milj. mk. Bacnk Rzeszy zamierza wobec 
tego zwiększyć restrykcje kredytowe. 
W kołach giełdowych utrzymują, że 
poza restrykcjami kredytowegi ma być 
wydany również nowy dekret, regulu- 
jący obrót  dewizami zagranicznemi. 
Qd przeprowadzenia tych zarządzeń 
uzależnione ma być udzłelenie przez 
zagranicę kredytów, o które zabiega 
prezydent Banku Rzeszy. Dotychczas 
jednak żadna decyzja nie zapadła w 
sprawie tych nowych zarządzeń, ani 
też rada naczelna Banku nie została je 
szcze zwołana. Dyrekcja Banku Rze- 

nikow „„Dorsets, hire“ i „Norfolk“. 

AMY? JOHNSON POLECI ZNOWU 
; DO TOKIO 

wiadomość, że 
Amy Johnson zamierza między 15 a 20 
lipca rozpocząć nowy lot z Londynu do 

domo, lotniczka zamierzała przelecieć 
tę trasę ubiegłej zimy, ale «wskutek 
uszkodzenia awjonetki pod Warszawą” 
i złych warunków atmosferycznych mu 
siała lotu zaniechać , 

„DAR POMORZA* W NEW YORKU 

NOWY YORK. PAT. — Staraniem 
konsula Dąbrowskiego odbyło się uro 
czyste przyjęcie kapitana i załogi okrę. 
tu „Dar Pomorza. Na spotkanie okrę 
tu wyjechał Komitet, złożony z przed- 
stawicieli wszystkich organizacyj poł- 

skich. į 
W drodze i na przystani, 

kie statki witaly gwizdkami „Dar Po- 

ce Hudson. Kapitan Maciejewicz w to- 
warzystwie oficerów i kadetów, udał 

prezydenta miasta Waltera. Przy tej 
sposobności wygłosili 

nego znaczenia, wobec jednoczesnego | 
pobytu w Kiłonji angielskich. krążow- . 

MOSKWA. .PAT. — Otrzymano tu. 
lotniczka angielska . 

Tokio na awjonetce, zaopatrzoneį mo- | 
torem o siie 105 koni mech. Jak wia-. 
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morza”, który stanął na kotwicy* na rze . 

przemówienia 

dobitnie, że w dziejach kościoła archi- 
diecezji wileńskiej dokonano dzieła 
wielkiego i zbożnego nietylko dla tak 
niespokojnych czasów obecnych ale. 
i przyszłych. Ulewny deszcz prze- 

długi czas kapłani u stóp Matki Bos- 

kiej Ostrobramskiej, polecając jej o- 
piece archidiecezję i swoje parafje. 

N. N. 

szy czekać ma na wynik wzmożonych 
dotychczas resktrykcyj, óraz na rezul- 
tat narad gabinetu Rzeszy z prezesem 
Banku Kutherem. Na giełdzie panowa- 
ła w sobotę tendencja słaba. 

WZNOWIENIE PRACY w MA- 
NUFAKTURZE WIDZEWSKIEJ 
ŁÓDŹ, Pat. „Republika* donosi, 

że wczoraj w godzinach wieczornych 
wywieszono na murach od dwóch ty- 
godni nieczynnej Widzewskiej Manu- 
faktury zawiadomienie następujące: 
„Administracja Widzewskiej Manufak- 
tury S.A., podaje do wiadomości ro- 
botnic i robotników fabryki, iż przy- 
stępuje do częściowego uruchomienia 
przędzalni i tkalni w czwartek dnia 
16V1., przyczem szczegóły podane bę- 
dę we wtorek dnia 14 lipca. : 

Ogloszenie niniejsze zostaje prze- 
stane inspektorowi pracy 13 obwodu 
do wiadomošci“. 

SAMOBÓJSTWO w CZASIE 
ŚLEDZTWA 

LWÓW, Pat. „Gazeta Poranna" do- 
nosi, że w związku z kradzieżą 92 ty- 
sięcy złotych zapomocą podrobionego 
klucza z kasy kolejowej na dworcu to- 
warowym we Lwowie władze śledcze 
przesłuchały w ciągu dnia wczorajsze- 
go starszego asystenta kolejowego Jó- 
zefa Rojka. ы 

W czasie przerwy w przesłuchaniu 
Rojek udał się do ustępu, gdzie zabra- 
nym z sobą rewolwerem zastrzelił się. 
smierć nastąpiła natychmiast. Policja 
zarządziła rewizję w mieszkaniu Rojka. 
„Gazeta Poranna" pisze, że dotychcza. 
sowe wyniki śledztwa dają pewne 

+ podstowy do przypuszczenia, że spraw. 
cy kradzieży zostaną niebawem wy- 

` Кгуе!. 

  

konsul Dąbrowski i komisarz miejski . 
Rybicki. Dookoła ratusza zgromadziły 

wszyst- 

się do ratusza, gdzie był przyjęty przez * 

się tłumy Polaków, do których prze- . 
mawiał kapitan Maciejewicz. 

' Zarządzenia oszczędnościowe | 
w Czechosłowacji 

„ PRAGA, Pat. Na wczorajszem po”. 
siedzeniu Rada Ministrów postano- 
wiła wstrzymać w celach oszczędno- 
ściowych emierytowanie urzędników 
państwowych, przenoszenie ich do 
wyższych kategoryj płac oraz przyjmo- 
wanie nowych sił. Są to pierwsze za- 
rządzenia rządu w ramach programu 
oszczędnościowego. ' 

Na dalszych posiedzeniach rada ŻĘ : 
ministrów będzie zajmować się na- 
stępnemi 
ściowemi. 
(Sk 5 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unj! Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6.-— 
Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 

życie i twórczość „ "zł. 10— 
Bez steru | busoli (Sylwetka $ 

х prof. Michala Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
pleskiego w Wilnie . 

„Żyrowice—łask krynice . 
Pierwsze trudy I walki wl- 

leńskich kolejarzy 
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MICHALISZKI 
Paragraf | jego stróże. Gdy się dziś 

myślą przebiega liczbę wszelkiego rodzaju in- 
stytucyj, stworzonych dla podniesienia о- 
brobytu materjalnego naszej wsi, dla skonso- 
lidowania jej z całokształtem twórczej pracy 
państwowo-gospodarczej, to „serce rośnie* z 
radości i zadowolenia, że tyle to tego jest. 
Radość ta jednak i zadowolenie nikną gdzieś 
we mgle rozczarowania, gdy się bliżej przyj- 
rzeć pracy i działalności większości bodaj 
tych instytucyj, mających na celu dobro wsi 

i łącznie z tem, dobro całego państwa. Wi- 
dzi się wówczas ze strony tych „pracowni- 
ków i działaczy" społeczno-gospodarczych ty- 
le niezrozumienia interesów ludności wiej- 
skiej i jej psychologji, tyle nieraz wprost złej 
woli, tyle pustej formalistyki i nieliczenia się 
z rzeczywistą korzyścią ogółu, że mimowol- 
nie rodzi się w duszy niechęć do całego ro- 
dzaju tych przeróżnych „związków*  „stowa- 
rzyszeń*, „organizacyj* i t. p. mimo, że nie- 
które z nich dają rzeczywistą korzyść, a 
wszystkie prawie mogłyby być pożyteczne 
przy nieco innem tylko ustosunkowaniu się 
do celu swego istnienia. 

Jeśli ktokolwiek przynajmniej przez chwi- 
lę zatrzymał się kiedy myślą nad dzisiejszem 
życiem, nad tendencjami życiowemi poszcze- 
gólnych jednostek i ich ustosunkowaaiem się 
do współpracy narodowej, a następnie po- 
równał to wszystko z tem, co było za cza- 
sów „ucisku i niewoli*, ten musiał z pew- 
nością skoustatować, że podczas naszej do- 
piero dwunastoletniej pracy nad budową po- 
tęgi państwa wolnego pogubiliśmy gdzieś po 
drodze wiele z dawnego zapału twórczego, 
zrozumienie naszego związku z całym naro- 
dem, a nawet, powiem, wiele z dawnego u- 
kochania narodu. 

Jako jeden ze skutków tego uważam 
właśnie owe „natworzenie się* całego szere- 
gu ludzi goniących za karjerą, a obok nich 
także liczną rzeszę ludzi, przesiąkniętych 
biurokratyzmem, formułami, paragrafami, w 
ramy których chcieliby oni Życie społeczne 
całkowicie wtłoczyć, łączy się z tem często 
chęć pokazania swej władzy, 

Całkowicie jednak ująć płynne życie w 
martwą literę nigdy się nie da, zwłaszcza 
jeśli ta martwa litera została stworzona dla 
pożytku; ci, którzy o tem zapominają, przy- 
noszą nieraz szkodę, przyczyniają się bowiem 
nie do konsolidacji lecz do polaryzacji naro- 
dowej, do wyodrębnienia się i zamykania w 
sobie pewnych naturalnych warstw narodo- 
wych, w danym wypadku wsi. 

Przejdźmy jednak do rzeczy. Przypuśćmy, 
że jest gdzieś w powiecie wileńsko-trockim 
miasteczko Michaliszki, gdzie od kilku lat 
istnieje spółdzielnia mleczarska, Wszystko na- 
razie szło bardzo dobrze, ale wreszcie psuć 
się zaczęło: intrygi, niesnaski, zaniedbanie 
Zarządu i rady nadzorczej, słowem, czynni- 
ków b. wiełe złożyło się na to, że mleczar- 
nia zaczęła na siłach opadać. Wśród człon- 
ków zaczęły powstawać myśli o reformie i 
naprawie tej tak ważnej skądinąd instytucji 
gospodarczo-dochodowej. 

Na dorocznem walnem zebraniu wybrano 
do steru szereg mądrzejszych głów, uchwa- 
lono takie a takie reformy i t. d., zdawałoby 
się wszystko jest ma dobrej drodze. Rozpo- 
częła się praca „reformatorska*. Byli atoli i 
tacy, którzy tak bardzo z nowego obrotu 
rzeczy nie byli zadowoleni, wśród nich pre- 
zes dawnego Zarządu, piastujący dla Święte- 
go spokoju. tenże urząd i w zarządzie no- 
wym. 

Na szczęście tych właśnie nieliczny ch 
opozycjonistów zjechał w tym czasie dla lu- 
stracji i kontroli ksiąg spółdzielni przedsta- 
wiciel Związku Spółdzielni Polskich, instytu- 
cji, ustanowionej dla popieravia i kierowania 
ruchu spóldzielczego na wsi, a mającej w tym 
zakresie szerokie prerogatywy. Kontrola ksiąg 
się nie odbyła dla ich braku w danej chwili, 
natomiast dokonano innego doniosłego posu- 
nięcia, — mianowicie: unieważniono wspom- 
niane walne zebranie, a to z tego względu, 
że jakoby w przepisanym terminie nie było 
ogłoszenia o zebraniu na drzwiach filji w jed- 
nej z okolicznych wsi. Prawde tę odkrył p. 
lustratorowi sam prezes, którego właśnie obo- 
wiązkiem było dopatrzeć, aby ogłoszenie by- 
ło w należytym terminie wywieszone, czy 
zaś ta prawda jest prawdą, tego dochodzić 
uważał p. lustrator za niepotrzebne. A więc 
wszystkie powzięte uchwały zostały anulo- 
wane, a zebranie wyznaczono nowe. Zebra- 
nie pierwsze odbyło się jeszcze na Śniegu, 
drugie 14-go czerwca, Nie dało jednak żad- 
nych pozytywnych rezultatów, gdy?.„. się 
rozeszło z racji pewnych nietaktów prezesa, 
idącego według kierunku wskazanego przez 
Związek, Następne zebranie miało się odbyć 
za dwa tygodnie, ale tylko miało, bo zostało 
odwołane. 

«Nie trzeba przytem mówić o niechętnem 
ustosunkowaniu się ludności do Związku i 
jego zarządzeń. 

Przed kilku dniami wstąpiłem specjalnie 
w tej sprawie do Związku Spółdzielni, pyta- 
jąc, jak Będzie i co czynić, bo zło coraz roś- 

_ nie. Otrzymuję ua to b. grzeczną odpowiedź, 
że „Związek musi ściśle formalności prze- 
strzegać*, że z temi nieporządkami w prowa» 
dzeniu mleczarni jest „bardzo źle”, jak rów- 
nież z zebraniami, ale coś się zrobi, trzeba 
tylko, żeby dawna Rada Nadzorcza uchwaliła 
termin nowego zebrania, który z kolei Zwią- 
zek zatwierdzi. Replikuję na to, że dawnej 
Rady Nadzorczej z wiatrem w polu nie znaj- 
dziesz, że niech odrazu Związek wyznaczy 
termin zebrania, na co znów otrzymuję 

grzeczną odpowiedż, że torinalności, paragra- 
ty na to nie pozwalają, że jeśli z Radą Nad- 
zorczą jest żle, to trzeba, aby przepisana 
ilość członków zarządała od Zarządu mleczar- 
ni zwołania zebrania, a jeśli Zarząd nie usłu- 
cha, to wówczas dopiero Związek zareaguje 
swą władzą. 

— „Ależ, mój Panie, — mówię — jaki za- 
rząd? Przecież nowy nieuznany, ze starym 
to samo, co z Radą Nadzorczą! — Przecież 
tam cygański bałagan, a czas wciąż leci!* 

— „Tak to tak, widzi Pan, ale formalno- 
ści muszą być przestrzegane*. 

Na tem teź się skończyło. Zacisnąłem w 
bezsilności usta i wyszedłem, stawiąc sobie 
to dawne, stare a jednak i dziś tak aktualne 
pytanie: — czy życie dla paragrafu i władzy, 
czy też władza i paragraf dla życia? 

Edm. Rodziewicz. 

NOWA-WILEJKA 
— Nasze troski. Z końcem roku szkol- 

nego nasuwają się niejednemu mieszkańcowi 
N.Wilejki refleksje: Cóż może przynieść dzia- 
twie nowy rok szkolny? Pewne jest, że tak 
bardzo potrzebny i oczekiwany nowy gmach 
szkolny nie doczeka sią rychło swej realiza- 
cji. Nie zaradzą temu Magistrat, Rada Miejska, 
ani też istniejący Komitet budowy szkoły 
powszechuej z prostej bardzo przyczyny, gdyż 
powszechnie zalecana. i stosowana oszczęd- 
nośś stoi temu na przeszkodzie, Chociaż 
mamy wrażenie, że przy usilnych staraniach 
Magistratu i Rady Miejskiej możnaby budo- 
wę rozpocząć, jest to bowiem o wiele pil- 
niejsza i potrzebniejsza sprawa jak wsżelkiego 
rodzaju komisje i kasy komunalne. Lecz mo= 
žliwem jest, że Magistrat w tym wypadku 
rzeczywiście jest bezsilny. 

Jest natomiast inna bolączka, dająca się 
łatwo usunąć. Mamy na myśli kilkakrotnie 
już w prasie opisanego nauczyciela Szkoły 
Powsz. w Kuczkuryszkach p. Jackiewicza. 
Czy władze nie znają, czy też nie chcą znać 
działalności p. Jackiewicza w szkole, gdyż 
życie poza szkolne pomijamy już zupełnie? 

P. J. na każdym kroku podkreśla swój 
ateizm, nawet wobec dzieci, którym powinien 
być przykładem, gdyż jest przecież ich wy- 
chowawcą, którego zadaniem jest wychowy- 
wać dzieci na dobrych i wierzących obywa- 
teli. Zachowanie jego wobec religji i w koś- 
ciele, dokąd prowadzi dziatwę, jako wycho- 
wawca, jest w najwyższym stopniu nietak- 
towne. 

Człowiek kulturalny i wychowany nie 
powinien się tak zachowywać, jak czyni to 
p. J., który zajmuje bądź co bądź odpowie- 
dzialne stanowisko wychowawcy młodzieży 

Również i pod względem narodowym za- 
chowanie p. J. jest skandaliczne, nie stara 
się on nawet zachować pewnych torm  lo- 
jalności. 

Wiadome przecież jest, że Opieka Ro- 
dzicielska oraz prefekt szkolny wysłali już 
do p. Inspektora Szkolnego błagalne prośby 
o usuniącie p. J., lecz prośby te narazie 
skutku nie odniosły. To budzi niepokój i 
rozczarowanie wśród rodziców dziatwy 
szkolnej. 

POCZUCIE WŁASNOŚCI 
Poczucie własności głęboko zakorzenione 

jest w człowieku. „Do swojego* dąży ma- 

łe dziecko, wyciągając niezdarne rączyny i o 

„swoje” walczy chłopak, bijąc się z kolega- 

mi i dla „swojego* grzeczna jest Wandecz- 

ka j o ,swoje” toczą się walki i giną ludy. 

Więc czemuż się dziwić, że każdy czło- 

wiek marzy „o swojem*. Nawet inaczej pra 

cuje na „swojem“, niż na cudzem. Czyta- 

łem pewne sprawozdanie z życia emigran- 

tów polskich we Francji z którego się do- 

wiedziałem, że nawet u najmitow i dzier- 

żawców rolnych, którym się dobrze powo- 

dzi, widać brud i nieporządek, podczas gdy 

u kolonistów polskich, którzy ziemię kupili 

na własność, panuje wzorowy ład i czystość. 

Czemże się to tłumaczy? Znów tem, że się 

jest „na swojem* Znam ludzi, którzy całe ży- 

cie pracują ciężko i marzą o tem, że z tej 

pracy „jakieś swoje” chociaż na starość się 

wylęgnie. Kawałek ziemi i malutki domek na 

stare lata, żeby. było gdzie głowę położyć. 

Nie są to marzenia nieosiągalne. Prawie 
każdy może przy chęci i oszczędności dojść 

do swojej własności. Niech tylko pośpieszy 
się z pójściem do P.K.O. po książeczkę 

oszczędnościową. 

P. K. O. — to twierdza oszczędności i 

dobrobytu całego kraju. Gwarantując pełne 

bezpieczeństwo pieniądzom tam złożonym f 

płaci godziwe procenty, — jednocześnie za- 
pewnia swoim klientom możliwie najwięcej 

wygód, związanych z procesem odkładania. 

Przedewszystkiem zaś przyjmuje i wypła- 

ca pieniądze we wszystkich urzędach pocz- 

towych bez względu na miejsce wystawienia 

książeczki. 

Przy licznych dolegliwościach kobiecych 
naturalna woda gorzka „Franciszka-Józefa* 
sprawia znakomitą ulgę. Żądać w aptekach 
i drogerjach. 
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ECHA KRAJOWE Jjjgjkie manifestacje pokojowe w Alberthallų 
LONDYN. PAT. — W czasie so- 

botnich manifestacyj pokojowych w 
Alberthallu wysunięto rezolucję, która 
stwierdza, że zebrani odnoszą się z go- 
rącem uznaniem do przyszłej konferen 
cji rozbrojeniowej i żądają, aby rząd 
uczynił wszystko, co jest w jego mocy, 
w celu istotnego zmniejszenia na ca- 
łym świecie zbrojeń na lądzie, morzu i 
w powietrzu. Rezolucja ta została przy 
jęta przez aklamację. 

Następnie przemawiał premjer Mac 
Donald, który stwierdził, że ludzie, 
szukający gwarancyj bezpieczeństwa w 
zbrojeniach, podobni są do tych, któ- 

rzy w czasie wielkiej burzy szukają 
schronienia pod drzewami. Rozbroje- 
nie jest zagadnieniem 0 charakterze 
międzynarodowym. Traktat wersalski i 
traktaty locarneńskie — zaznacza mów 
ca — nakładają na nas obowiązek pra- 
cy w dziedzinie rozbrojenia. Narzuci- 
Jiśmy Niemcom postanowienia rozbro- 
brojeniowe na konferencji pokojowej 
nie jedynie dlatego, że Europa obawia 
ła się ambicyj wojskowych Niemiec. 
W myśl traktatu wersalskiego domaga 
my się rozbrojenia Niemiec, jako pier 
wszego kroku w kierunku zmniejszenia 
i ograniczenia zbrojeń, co uważamy za 

Gandhi weźmie udział w konferencji 
OKRĄGŁEGO STOŁU 

BOMBAY. (Pat). Gandhi zawiadomił rząd indyjski, iż prawdopodobnie 
weźmie udział w londyńskiej konferencji Okrągłego Stołu, o ile nic nie sta- 
nie mu na przeszkodzie. 

W odpowiedzi swej wicekról Indyj wyraził podziękowanie Gandhiemu 
za jego decyzję i przyrzekł swą pomoc na wypadek trudności. Otrzymaw- 
szy tę odpowiedź, Gandhi zakomunikował wicekrólowi drogą telegraficzną 
o pewnych trudnościach, powstałych z pogwałcenia, zdaniem jego przez 
władze miejscowe warunków zawartego w Delhi porozumienia. 

Koła dobrze poinformowane uważają, iż wyjazd Gandhiego do Lon- 
dynu jest prawie pewny. Odpłynie on do Anglji 15 sierpnia. Agencja Re- 
utera dowiaduje stę, że minister spraw wewnętrznych rządu indyjskiego 
zawiadomił Gandhiego oficjalnie, iż nie może się zgodzić na żądanie jego 
mianowania rady rozjemczej i musiałby przeprowadzić ankietę co do rze- 
komego pogwałcenia układu zawartego w Delhi. 

Bank Kataloński zawiesił wypłaty 
BARCELONA. (Pat). Bank Kataloński zamknął swe kasy. Dyrekcja 

Banku oświadcza, że zamknięcie kas spowodowane zostało chwilowemi 
trudnościami, istnieje jednak nadzieja, że w najbliższym czasie Bank po- 
dejmie normalną pracę. Kapitał zakładowy Banku wynosi 50 miljonów pe- 
setów. Urzędowo poświadczony bilans zamyka się po stronie czynnej 5и- 
mą 420 miljonów, zaś po stronie biernej 370 miljonów pesetów. 

Zakończenie sesji komisji kontrolującej 
w Bolszewii 

MOSKWA. (Pat). Obradująca na Kremlu centralna komisja kontrolu- 
jąca zakończyła swe prace. Ani Stalin, ani Mołotow podczas sesji nie wy- 
stępowali. Natomiast przemawiał jeden z sekretarzy centralnego komitetu 

„partji Kaganowicz. Treści jego przemówienia dotychczas nie podano do 
wiadomości publicznej. Na sesji, jak wynika z ogłoszonego sprawozdania, 
omawiano różne formy i metody kontroli nad wykonywaniem planu piati- 
letki, poruszano sprawę istniejących w przemyśle niedomagań oraz zwró- 
cono uwagę na panujący w rolnictwie chaos. Kilka mówców wskazywało 
ponadto na wzrost nastrojów opozycyjnych oraz na dość częste przejawy 
wielkorosyjskiego szowinizmu, 

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski 
KATOWICE. PAT. — Na stadjonie w Królewskiej Hucie rozpoczęły się w dniu 

11 b. m. lekkoatletyczne mistrzostwa Polski panów. Na starcie stanęło ponad 100 zawod 
ników. Na 1500 metrów pierwszą miejsce zajął Kusociński (Warsząwianka) — 4 minuty, 
drugi Pietkiewicz o 15 metrów za pierwszym. Pierwszy półfinał biegu na sto metrów 
— pierwsze miejsce Czyż ze Sat djonu z Krółewskiej Huty 11,2 sek, drugi półfinał — 
pierwszy "Trojanowski z AZS Warszawa 10,8 sęk. Finał biegu na 400 metrów — pier 
wszy Bieniakowski z Warty Poznańskiej 51,2 sek. Rzut oszczepem — pierwszy Mikrut 

z Sokoła w Koronowie 57,13 m. Bieg 110 metrów przez płotki — pierwszy Nowosielski 
z Cracovjij w czasie 15,4 sek. Wynik lepszy o 1/10 sek. od rekordu polskiego, nie może 
może byćnznany z powodu obalenia jednego płotka. 

   
Sekcja drzewna 

| Związku Przemysłowców 
Polskich 

w Wilnie ul. Dominikańska 1. 

Podają do wiadomości 

stockiego do liuji kolejowej Grajewo, 

Wileński Związek 

Przemysłowców i Kupców 

Drzewnych 

wszystkich przemysłowców drzewnych, właścicieli 
tartaków i eksporterów drewna, że na zjeździe Związków Drzewnych w War- 
szawie przy współudziale przedstawicieli Rządu, 
organizacje eksporterów a mianowicie: dla eksportu materjałów tartych 
miękkich oraz dla eksportu DERlarOjK A! z oddziałami (sekcjami) w każdym 

rejonie. 
Wobec powyższego, wszystkie firmy e 
leńskim obejmującym województwa: Wileńskie, Nowogródzkie iczęść Biało- 

i Stołpce włącznie, powinne niezwłocznie wstąpić do jednego z niżej pod- 
pisanych Związków oraz zarejostrować się w sekcjach eksportowych  papie- 

rówki lub materjałów tartych, 
W związku z mającemi nestąpić zarządzeniami Rządu — firmy które nie na- 
leżą do żadnego ze Związków a tem samem nie zarejestrowane w  odnoś- 

nych sekcjach—będą pozbawione możności prowadzenia eksportu. 
Ogólne zebranie Sekcyj dla wyboru władz i reprezentacji — odbędzie się w 

końcu lipca r. b. w Wilnie. 
Wszystkie informacje oraz deklaracje—można otrzymać w kancelarjach 

powyższych organizacyj do dnia 25 lipca 1931 r. 

Wileński Związek | 
Przemysłowców i Kupców | 

Drzewnych 

ui. Wielka Pohulanka 5. 

powołano do życia dwie 

mające siedzibę w rejonie wi- 

Białystok, Wołkowysk, Baranowicze 

Sekcja Drzewna 

Związku Przemysłowców 
Polskich 

w. Wilnie. 

  

najbardziej owocny środek przeciwko 
wojnie. 

Następnie przemawiał Baldwin, któ 
ry oświadczył: jesteśmy zaangażowa- 
ni w sprawie rozbrojenia na podsta- 
wie traktatów, a przytem w grę tu 
wchodzi nasz honor. Baldwin wyraził 
pogląd, że należałoby. domagać się 
przedewszystkiem ogólnej redukcji 
zbrojeń w lotnictwie, mającej na celu 
wprowadzenie pewnej równowagi sił 
pod tym względem, szczególnie w za- 
chodniej części Europy. 

Wreszcie przemówił Lloyd George, 
który stwierdził, że nigdy nie dojdzie 
do istotnego rozbrojenia, póki nicudy 
nie wyrzekną się wojny. Nietylko na 
papierze, ale z całą szczerością, sięga- 
jącą do głębi serc, róbmy wszystko, co 
można — oświadczył Lisyd George. 
Nie cotajmy się przed żadnemi wysił- 
kami, mającemi na celu wywieranie 
wpływu na umysły w tym kierunku 

tedy to wyrzeczenie się wojny, sta 
nie się rzeczywistością. 

SETETA NME ATEITIS 

W WIRZE STOLICY 
WYŻSZE STUDJA 

Do C. I. W. F. (centralny instytut wy- 
chowania fizycznego) przyjmują co dwa la- 
ta. Obecnie zacznie się nowy kurs — przyj 

! mowane Są tedy podania; warunki: matura, 

wiek, od 18 do 25 lat, tęgie zdrowie. 
Dla kobiet jest 35 miejsc, tymczasem 

już zgłosiło się 900 kandydatek — ponieważ 
termin zgłoszenia jest do 15 b. m. więc nie 
wątpliwie liczba amatorek przekroczy tysiąc. 

1000 dziewcząt z maturą pragnie zo- 
stać nauczycielkami gimnastyki — bo dy- 
plom C. I. W. F. do tego tylko służy — 1000 
dziewcząt chce zarabiać 250 — 350 zł. 
miesięcznie kosztem sterczenia codziennego 
na boisku, ucierania się z małemi idjotkami, 
nieustannego pokrzykiwania. 

Właśnie te 300 zł. stanowią ów magnes. 
Ani jeden absolwent C. I. W. F.-u nie jest 
dziś bezrobotny — zapotrzebowanie na gi- 
mnastyków jest wielkie, jedyni ludzie z cen- 
zusem, którzy są pewni, że z chwilą ukoń- 
czenia studjów dostaną posadę. To nie ba- 
gatela; na I-szym roku prawa, jest 2000 słu- 
chaczy, na polonistyce 700, na historji 500 
1 & d. uczy się, stara taki studencina, koń- 
Czy i łazi z rękoma w kieszeniach, gdzie się 
nie zwróci — napędzają go. 

Bywają oczywiście szczęściarze: jeden 
doktór filozofji wślizgnął się na pocztę, jež- 
dzi motocyklem z wózkiem i wyjmuje listy 
ze skrytek — zazdroszczą mu wszyscy. 
Drugi spryciarz, magister prawa, dzieki 
znajomościom (nie mówi się obecnie „dzię- 
ki protekcji*) otrzymał odpowiedzialne sta- 
nowisko dozorcy kwietnika w ogrodzie Sa- 
skim. Bardzo piękny klomb, bardzo dużo 
ładnych kwiatów, bardzo niekulturalna pu- 
bliczność, więc nasz magister z pałką pod 
pachą, 12 godzin na dobę dyżurował koło 
hjacyntów i róż. 

Na śląsku są wyjątkowo sprzyjające wa- 
runki dła inteligencji. Niedawno, Starostwo 
katowickie ogłosiło konkurs na posadę woź- 
nego z uposaženiem 170 zł. Wpłynęło 386 
podań, w czem 17 załączyło świadectwa ma- 

turalne. Co za miasto! W Warszawie 50 

kandydatów miałoby dyplom z wyższej 

uczelni, o maturzystach nawet się nie mówi. 
Wkrótce ma być otwarte jakieś muzeum 

geologiczno- mineralne, czy też chemiczne, 

czy patałogiczno-seksualne — mniejsza o to, 
dość, że krząta się przy tem profesor mi- 

neralogji. 

— Potrzebuję, oświadczył mi, dwóch mło 

dych ludzi, coby pilnowali zbiorów i prze- 
strzegali porządku — t.j. niedopuszczali 
zwiedzających do opierania się o gablotki, 
plucia na ściany, macania większych oka- 
zów. 

— Jaka pensja? 

— Narazie 130 zł., ale jeśli frekwencja 

okaże się mała, jeśli nie zdwoją subsydjów, 

to obniżymy do 100 zł. 

— Zimą trzeba będzie palić w piecach? 
— No pewnie! Froterować podłogi też, 

odkurzać okazy, wypisywać kartki... 
> — Panie profesorze, niech pan 

weźmie — ja podołam i potrafię. 

— A jakie kwalifikacje? 

  

mnie 

Kogo się pozbawia 
emerytur w Z.S.S.R. 
W Rosji sowieckiej zagaiła w tych 

dniach swą działalność specjalna ko- 
misja, która prowadzi „czystkę* pomię 
dzy 'emerytami. Emerytury pozbawieni 
zostaną wszyscy ci, którzy według dek 
retu komisarjatu pracy, nie mają pra 
wa na emerytury, a mianowicie ci, któ 
rzy przed rewolucją pracowali zarob 
kowo jako: senatorowie, wyżsi urzęd 
nicy ministerjalni, wyżsi urzędnicy w 
zarządzie oświaty ludowej, urzędnicy 
zarządów gubernjalnych, prokuratoro- 
wie i nadprokuratorowie sądów powia 
towych, jak również osoby, będące w 
związku z carską lub białą armją, z 

wyjątkiem tych, którzy wstąpili do ar 
mji czerwonej najpóźniej w grudniu 
1919 roku i przetrwali w niej najmniej 
trzy lata. 

  
La Pologun: le — Nr. 7. E. Bourgeois: La 

Pologne et la Baltique, R. Górecki — „Les 
Relations  Economiques _Franco-Połonaises, 
E S. Rapaport — „Les Travaux de la Co- 
missiom de Codification de !a Rep. de Po- 
logne, St. Wędkiewicz — „Les Humanitės 
en Pologne“. A 

Le mois politiques, La vie economique, 
Chronique litteraire, L'art polonais 4 Paris 
ect 

Fidac — Nr 7 — zawiera obszerny arty- 
kuł j. Springera 0 „nowej erze w Rumunji“, 
B. d'Welles' a o transportach amerykańskich 
podczas wojny światowej, pełne siły i pla- 
styki wspomnienia L. Bartoliniego o boju na 
wzgórzach Ermady, oraz przebogatą kroni- 
kę z całego świata. 

L'Europe Centrale — Nr. 27 — Polska 
współczesna znalazła odzwierciadlenie w dal 
szym ciągu artykułu Fr. L. Schoella p. t. 
„L'enfant terrible de la Połogne: Boy". 

Dom, osiedle, mieszkanie — Nr. 7. Lip- 
cowy .zeszyt pięknego i bardzo taniego mie- 
sięcznika, poświęconego sprawom budowni- 
ctwa i kultury mieszkań zawiera m. in. ar- 
tykuły dr. Łazagewicza — „Zabudowanie 
miasteczek", j.]. „Domy  przyziemte', 5. 
Meyera — „Plan państwa”, N. Podczaskiej— 
— „Róże w ogrodzie” i wiele in. 

  

PODZIĘKOWANIE 
Komitet Mickiewiczowski w Nowo- 

gródku składa niniejszem podziękowa- 

nie Magistratowi m. Wilna za ofiarę 

200 zł., przesłanych na rzecz Muzeum 

Mickiewiczowskiego w Nowogródku 

oraz p. p. Bronisławowi i Feliksowi 

Stolle, właścicielom Huty  Szklanej 

„Niemen* — za przesłane 100 zł. na 

rzecz Komitetu Mickiewiczowskiego. 

Giełda Warszawska 
Z dnia 11 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY3 
Dolary 8.99 — 9.01 — 8.97. 
Hołandja 359.50 — 360,40 — 358.60. - + 
Londyn 43,424 — 43,53 — 43.32. 
Nowy York 8,92 — 8.94 — 8.90. 
Nowy York kabel 8,924 — 8,944—6,904 
Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96 
Praga 26.44 — 26.50 — 26.38. 
Szwajcarja 173,34 — 172.91 
Wiedeń 125.45 — 125.76 — 125,14 
Włochy 46,74 — 46.86 46:62 
Berlin w obrotach prywatnych 211,74 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 38.50. * 

5 proc. pożyczka konwersyjna 46. 8 proc. 
LZBGK. i BR, obl. BGK. 94. Te same 7 proc 
83,25 8 proc. LZTK Przemysłu Pol. 79.50 
7 proc. ziemskie dolarowe 72.50 4% proc. 
Warszawy 5l, 5 proc. Warszawy. 50,25, 
8 proc. Warszawy 71 — 71.50. 8 proc. Piotr 
kowa 62.50 10 proc. Radomia 74.50 10 proc. 
Siedlec 73,75. 

AKCJE: 
Bank Handlowy 100. Bank Polski 122. 

Częstocice 33, Cukier 24.50, Węgiel 22. Mo- 

drzejów 6.00. 

— Magister historji. 
— O nie mój panie. Ja potrzebuję dwóch 

doktorów, rozumie pan, że w naukow, j in- 

stytucji, inna obsługa byłaby nie na 1iej- 

seu. Zresztą mam juž 23 kandydatow. Niech 

pan zda doktorat, to pogadamy. 

Może i warto, co? Dla takiej posady! 
Karol. 

AT ITT TS TT O IKI KT TS TI TSC IT SI ITS TT TTT AS NTT RST TT III NIO TIT KITI 

TEATR POPULARNY 
Znów przeżywamy kryzys teatral- 

ny... 
Znowu stoimy wobec zagadnienia, 

jaki ma być teatr w Wilnie, jakie są 

ч 

nie i pozwalają łatwiej się zorjento- 
wać w potrzebach i nastrojach publicz 
ności wileńskiej. 
Chciałbym obecnie tylko wskazać na 

  

W klasztorze na Jasnej Górze 

jego zadania, jaką ma obsługiwać pub 
liczność.... 

Nie będę jednak zabierał głosu na 
temat teatrów miejskich w Wilnie, któ 
re mają poza sobą wielkie doświadcze 

wielką potrzebę dobrze zorganizowani 
go i poważnie potraktowanego teatru 
dla najszerszych mas. 

. Teatry miejskie obsługują inteligen 
cję (protesorsko-urzędniczą, a więc 

znajdującą się obecnie w wyjątkowo 
ciężkiej sytuacji materjalnej) oraz mie 
szczaństwo i bardziej zamożnych rze- 
mieślników. 

Tak zwane „szersze masy" pozo- 
stają poza teatrem i szczelnie wypeł- 
niają liczne kina. 

Kino ma niejedną przewagę nad 
teatrem: daje bardziej urozmaicony 
repertuar, jest dostępne o każdej godzi 
nie po południu, a co główna — nie 
krępuje: nie wymaga specjalnych 
strojów, opłat za szatnię i t. p. 

Dlatego też kino jest naogół uwa- 
żane za tańsze od teatru, choć bilet 
kinowy nieraz kosztuje drożej od tea- 
tralnego. 

Publiczność zgrubsza można  po- 
dzielić na teatralną i kinową, bo pra- 
wie każdy osobnik zaznacza swe sym 
patje w określonym kierunku, niebrak 
zaś i takich, którzy „nie uznają” czy- 
to kina, czy też teatru. 

Ale tak jedna, jak i druga grupa 
odnosi się do sztuki raczej na zimno: 
szuka wzruszeń dla swych nerwów, 
oddawna zapomniała łez w teatrze i 
niezgrabnego ucierania nosów w mo- 
mentach tragicznych. 

Zdawać się może, że tej naiwnej, 
bezpretensjonalnej i zdolnej do szcze- 
rych wzruszeń publiczności, jaką moż 
na było obserwować w teatrach. przed 

półwiekiem — teraz już niema. 
Jednak — istnieje... 
Tę  staroświecką — pod wzglę- 

dem pełnego 
ku do teatru — publiczność odkrył w 

należycie teatru, publiczność — dzie- 
cko, „wymagające od teatru rzeczy 

prostych, łatwych do zrozumienia, 

nych, jak widowisko. 

  
W obozie szwedzkim. 

Wilnie zespół amatorski Ogniska kole 
jowego. 

Istnieje publiczność nie zmaniero- 
wana jeszcze przez kina i nie znająca 

Publiczność ta jest wcale nie wy- 
zyskana przez teatr, no, bo i nie każ- 
dy teatr może ją przyciągnąć do sie- 

bie i nawiązać z nią serdeczną łącz- 
ność. 

Dlatego też, myśląc i mówiąc 0 

namaszczenia stosun- lecz szlachetnych w tendencji i barw teatrze wileńskim wogóle, należy Spo 
zaciekawieniem glądać z życzliwem I 

Tetralnej Ogniska na pracę  Sekcji 
Kolejowego: 

Sekcja ta nie robi i nie może ro- 
bić konkurencji teatrom miejskim, 
gdyż ma inną publiczność, którą wy- 
chowuje dla teatru; jest to freblówka 

teatralna, mogąca odegrać olbrzymią 
rolę w dziele artystycznego wychowa 
nia szerokich mas. 

Sekcja Teatralna Ogniska, pracują 
ca już od szeregu lat i przedtem ra- 
czej bawiącą się w teatr, niż tworzą 
ca teatr, w ostatnich dopiero cza- 
sach pod umiejętnem kierownictwem 
p. Wacława Malinowskiego, trafiła 
na właściwą drogę. 

P. Malinowski, inteligentny arty- 
sta i doskonały reżyser, wychowany 
na tradycjach Reduty, zupełnie świa 
domie skierował uwagę na repertuar 
ludowy*). 
  

*) P. W. Malinowski od nowego sezo 
nu został zaangażowany do warszawskie- 

go „Ateneum”. 

Jest to dla artysty zaszczytny engage- 

ment, który jednocześnie staje się dotkli- 

wym ciosem dla Ogniska. 
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BEZROBOCIEw WILNIE Rewizja w lokalu T-wa Szkoły Białoruskiej 7 T-WA PRZYJACIÓŁ NAUK W WILNIE Autobusy wileńskie 
CZTERY OSOBY ARESZTOWANE (Wywiad z p. naczelnikiem 

Joczem). 

Kwestja bezrobocia jest obecnie 
tematem niezwykle aktualnym i nie- 
wątpliwie wszystkie informacje, doty- 
czące tej kwestji, zainteresują ogół 
szeroki. Mając to na względzie, uda- 
liśmy się do Naczelnika Wydziału 
Pracy i Opieki Społ. Urzędu Woj., p. 
K. Jocza, proszac o informacje. 

— Rok bieżący, zaczyna nasz Sza- 
nowny Rozmówca, jest dla kwestji 
bezrobocia o wiele cięższy niż po- 
przedni. 

Wpłynęło na to nietylko zmniej- 
szenie zapomóg rządowych na zatrud- 
nienie i akcję pomocy doraźnej dla 
beziobotnych, lecz głównie zastój w 
budownictwie. 

Brak robót, a co za tem idzie za- 
robków, wytwarza bezrobocie i wszy- 
stkie z tego wynikające konsekwencje. 

Według ostatnich obliczeń w dniu 
11 b. m. mieliśmy w Wilnie—2701, a 
na prowincji—650 czyli ogółem na 
terenie województwa 3351 bezrobot- 
nych. 

W dniu 1 b. m. liczba ta wynosiła 
3435, a 1 czerwca r. b. 4131. Bardzo 
znaczny procent z tego przypada na 
bezrobotnych niewykwalifikowanych. 

Ma to, że w powiatach mamy sto- 
sunkowo duże bezrobocie, wpłynęło 
wstrzymanie prac w zakładach prze- 
mysłowych „Woropajewo* (huta szkla- 
na, tekturownia, tartak) oraz zamknię- 
cie tekturowni w Platerowie. Naogół 
jednak sytuacja w powiatach nie przed- 
stawia się žie; zwolnieni z łatwością 
znajdują pracę w okresie robót w 
polu. 

W Wilnie tylko pewna część bez- 
robotnych może otrzymać pomoc z 
sum rządowych, gdyż zatrudnia się 
bezrobotnych przy robotach miejskich 
przeważnie, tylko partjami, po 150 
osób i to na przeciąg krótkiego sto- 
sunkowo czasu — 5—7 dni, 

Z ogólnej iłości 2701 osób część 
tylko pobiera zasiłki z Funduszu Bez- 
robocia lub z Zakł. Ub. Prac. Umys- 
łowych. 
_ Łącznie zatrudnionych i pobiera- 
jących zasiłki mamy 800 fizycznych i 
350 umysłowych. 

Na przyszłość, wobec restrykcji i 
oszczędności, stosowanych przez Rząd, 
należy przewidywać, że czynniki sa- 
mosządowe i społeczne zwrócą bacz- 
ną uwagę na sprawę bezrobocia, jak 
zaś ukształtuje się w tych warunkach 
Sprawa zairudnienia bezrobotnych w 
tej chwili nie można przewidzieć. 

- W dalszym ciągu rozmowy za- 
pytujemy, jakie są normy prawne w 
odniesieniu do bezrobotnych. 

— Bezrobotnym, którzy utracili 
pracę i zarejestrowali się w P.U.P.P. 
przysługvje prawo do pobierania za- 
siłków w przeciągu 13 tygodni. Wy- 
sokość stawek zależna jest od wyso- 
kości płacy, pobieranej na ostatniej 
robocie; dła kobiet wynoszą one od 
60 gr. dziennie do 3 zł., dla mężczyzn 
od 90 gr. — 4 zł. 50 gr. w zależno- 
ści od tego czy bezrobotny jest sa- 
motny czy obarczony rodziną. Umys- 
łowi pracownicy otrzymują od 18 zł. 
1 wyżej (do 150 zł.) miesięcznie. 

Fizyczni pracownicy otrzymują 
co tydzień, umysłowi co miesiąc. 

_ Tyle dałoby się w tej kwestji po- 
wiedzieć obecnie. W. T. 

   A AI 
„ Włodzimierz Badmajefi, dr. med. Tajem- 

nica zdrowia. Skład główny: Geb. i Wolff 
— Warszawa, 1931, str. 123, 

Nowa praca dr. Badmajeffa „Tajemnica 
zdrowia”, jest niejako uzupełnieniem poprzed 
nio wydanej książki p. t: „Chiszara-bada- 
han*. Mimo to stanowi ona osobną, zamknię 
tą w sobie całość. Autor porusza w niej sze- 
reg zupełnie nowych zagadnień, dotyczących 
Znaczenia czynników moralnych w leczni- 
ctwie tybetańskiem. Głębokie, syntetyczne 
ujęcie ideologii medycyny wschodniej, w ja- 
Snej, miemal że popularnej formie, zaleca 
„Tajemnicę zdrowia“, jako lekturę zewszech 
miar godną przeczytania przez najszersze 
koła inteligencji. 

  

W związku z niezgodną ze statutem, jak również wyraźnie 
komunistyczną akcją, rozpoczętą przez t. zw. „pełnomocną komi- 
sję* T-wa Szkoły Białoruskiej, przeprowadziły organa policji w 
dniu wczorajszym na polecenie władz prokuratorskich rewizję w 
lokalu wspomnianej komisji w Wilnie. 

W wyniku tej rewizji zakwestjonowano szereg aktów oraz 
zatrzymano i przekazano do dyspozycji władz sądowych 4 osoby. 

Akcja ta niezawodnie oczyści od komunistycznych naleciało- 
ści T-wo Szkoły Białoruskiej i umożliwi członkom tego T-wa 
właściwą działalność kulturalino-oświatową, przewidzianą w sta- 

$amobójstwo żołnierza 
OSKARŻONEGO O KONTAKT Z PRZEMYTNIKAMI. 

W pobliżu Trok popełnił samobójstwo wystrzałem z karabinu strzelec 
KOP'u Żurawski Adam ze strażnicy Wejksztemańce. 

Ze znalezionej przy samobójcy kartki wynika, że popełnił on samobój- 
stwo z obawy przed karą, która go oczekiwała za ciężkie przewinienie. 

Žurawsklemu udowodniono było utrzymywanie kontaktu z prza- 

tucie. 

mytnikami. 
Równocześnie z tem dowiadujemy się, że za podobne przestępstwo are- 

sztowano w Kołiynianach czterech żołnierzy. 

Straszna zemsta rozkochanego młodzieńca 
ZABIŁ NARZECZONĄ POCZEM POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO. 

Mieszkaniec wsi Zajmiszcze pow. Słonimskiego Aleksander Malik oddawna czuł 

żywszą sympatję do niejakiej Dudko, mieszkanki wsi Pustobory gm. Starawieś. 

Po bliższem poznaniu panienki Malik 

ułożono i ślub miał się odbyć, gdy płochej 

Postanowił poślubić ją. Wszystko już było 
niewieście sprzykrzył się czuły amant i po 

pewnym czasie zakochała się w jednym z mmieszkańców m-ka Dereczyna, 

Dotknięty tem Malik postanowił zemścić się srodze na niewiernej. Gdy Dudko szła 

do swej siostry, zamieszkałej w Zajmiszczu, Malik spotkał ją na drodze i wystrzałem 
z obciętego karabinu pozbawił ją życia, a następnie popełnił samobójstwo. 

Burza zniszczyła stary cmentarz 
Jak nas informują, wskutek onegdajszej burzy uległ silnemu zniszczeniu cmentarz 

mahometan w Słonimie założony w 1804 r. 
drzew z korzeniami 
pqmniki. 

Straty są bardzo znaczne. 

Wichura powyrywała kilkadziesiąt stuletnich 
i połamała, wskutek czego poodkrywały się mogiły i połamały 

  

KILKA SŁÓW 0 DZIAŁALNOŚCI LOMBARDÓW 
NIEDOCIĄGNIĘCIA ADMINISTRACYJNE. WKRÓTCE BĘDZIEMY MIELI! 

LOMBARD MIEJSKI 

Któż nie przyzna że w obecnej do 
bie ogólnego zubożenia, życia nad stan 
lub przynajmniej z dnia na dzień, lom 
bard jest instytucją, jeśli tak można 
powiedzieć, pierwszej potrzeby. 

Z pomocy lombardu korzystają tłu 
my 'tych, co nie zdążyli się jeszcze wy 
zbyć wszystkiego, a stale odczuwają 
brak gotówki. 

Niestety, lombardy nasze, będące 
przedsiębiorstwami prywatnemi, obli- 
czonemi na zysk i w dodatku zysk moż 
liwie największy, mają nad sobą, za- 
ryzykujemy twierdżenie, niedostatecz- 
ną opiekę i kontrolę państwową. 

Lombardy, mając doskonałą gwa- 
rancję w postaci fantu, czterokrotnie 
przewyższającego wartością wysokość 
udzielonej pożyczki, oraz egzekutywę 
w postaci prawa sprzedaży w wypad 
ku niewykupienia w czas pożyczki, o- 
bowiązane są udzielać kredytu tańszłe 
go. 

Tak jednak nie jest. Bank ma pra 
wo pobierać najwyżej 11 proc. rocz- 
nie, podczas gdy lombardy, pobiera- 
jąc 24 proc. i więcej pod pozorem prze 
różnych dodatków: opłat za przecho- 
wanie, taksację i t. p., nie mówiąc 
już o tem, że banki ponoszą ryzyko, 
a lombardy mają, prócz normalnych 
procentów niemały zysk ze sprzedaży 
fantów niewykupionych. 

Wiele osób z powodu wyjazdu lub 
przez nieświadomość nie zgłasza się 
po odbiór różnicy, jaka jest między 
sumą pożyczki, a sumą uzyskaną 
przez sprzedaż fantu. 

Publiczność, niosąca do lombardu 
nieraz ostatni pierścionek, czy maszy- 
nę do szycia, wydatnie wspomaga ka- 
Sy prywatnych przedsiębiorstw, jakie 
mi są lombardy, ma jednak niemało 
zastrzeżeń co do systemu prac lom- 
bardów wileńskich. 

Jeden z nich pobiera: „za przecho 
wanie", czasami 1, czasami 2 procen- 
ty, drugi jeszcze dowolniej traktując 
tę sprawę, wogóle nie umieszcza na 
kwitach zastawowych pieczątki, okreś 

A i ASS I EE ETO TNT TE INISTS STS 
Idea ta już kiełkowała w zespole 

Ogniskowym: jej gorliwym szermie- 
rzem był i jest niestrudzony organiza 
tor i utalentowany aktor, p. W. Szem 
berg, który dźwiga główny ciężar 
trosk i kłopotów Sekcji. 

jeżeli się nie mylę, tym dwu oso- 
bom trzeba zawdzięczać, że w roku 
obecnym na deski teatralne Ogniska 
weszła przygotowana z olbrzymim wy 
siłkiem i zadziwiającą starannością 
„Obrona Częstochowy”. 

Mój Boże: „Obrona Częstochowy* 
— sztuczydło niezgrabne, naiwne, nie- 
znośne, choć niezmiernie poczciwe. 
Czy nie szkodą pracy?.. 

. A pracy tej nie żałowano: staran- 
nie przestudjowano stroje epoki i zro 
biono kostjumy niebyle jakie i niebyle 
jak: kilka tysięcy włożono w rekwizy- 
Э; dekoracje, uwzględniające warunki 
małych scen — dyskretne i szlacHet- 
ne, zapomocą kotar; role opanowane 
w takim stopniu, że sufler, jak w Re- rducie, okazał się zbytecznym. 

„| to wreszcie wystawiono „Obro 
nę w Wilnie, odrazu podbijając sta- 
łą publiczność Ogniska, później zaś 
wyruszono w  triumfalną, choć pełną 
kłopotów į różnych przykrych niespo- 
dziatek — róż. 

Białystok, Łapy, Pińsk, Łuniniec, 
Stołpce, Baranowicze, Wołkowysk, Li 

Ча — oło miasta, które oglądały sztu 
kę, opracowaną w wileńskiem Ogni- 
sku. 

Przyjęcie wszędzie było nadzwy- 
czaj Serdeczne, frekwencja nieraz 
wprost niebywała, gdyż małe salki 
Ognisk kolejowych na prowincji nie 
mogły zmieścić chętnych do obej- 
rzenia sztuki. 

Lecz najgłówniejsze publicz- 
ność. Nowa publiczność: głęboko rea 
gująca na grę artystów, zdolna do 
wzruszeń, nie wstydząca się łez... 

Kierownikom i członkom artystycz- 
nego zespołu Ogniska należy się nie 
tylko uznanie i wdzięczność, ale i pew 
na pomoc, chociażby w postaci więk 
szej uwagi na ich pracę. 

W Wilnie daje się dotkliwie od- 
czuwać brak teatru dla ludu, dla mło 
dzieży i dla dzieci. 

Młodzież szkolną i dzieci częścio- 
wo obsługują teatry miejskie — zaw 
sze z wielkiem powodzeniem; niewy- 
robione teatralnie rzesze. „prostacz- 
ków* pozostawiane są bez opieki. 

Dlatego też Ognisko kolejowe, je - 
żeli zechce konsekwentnie pójść już 
wytkniętą drogą, będzie mogło ode- 
grać wielką rolę, stwarzając teatr po- 
pularny. Możliwości tu są nieograni- 
czone, prawa wdzięczna, potrzebą wiel 
ka, bardzo wielka. W. Ch. 

lającej wysokości pobieranych opłat 
(procent od pożyczki i procent za 
przechowanie), a nadomiar złego w 
schemacie dowodu nie umieścił wcale 
rubryki: „opłacono zł. ....*. 

Przy tym systemie jest zdezorjen- 
towana i nie może skontrolować, 
czy opłaty pobrane zostały w wysoko 
ści prawnie dozwolonej, — czy też 
zupełnie dowolnie. 

Znamy wypadek, że jeden z intere 
santów lombardu „Kresowja'* zapłacił 
7 zł. procentów, a po awanturze (na- 
zajutrz) zwrócono mu 5 zł. 

" Słyszeliśmy też skargi na to, że 
dyrekcje lombardów nie uznały za 
wskazane wywiesić przy okienkach 
kasowych tabelek z wyliczeniem pro- 
centów, np. od 1 — 30 dolarów, z 
przeliczeniem na złote, oraz oficjalne- 
go kursu dolara. 

Wszystkie te, powiedzmy, niedo- 
ciągnięcia organizacyjne, z jakichby 
powodów czy pobudek powstawały, 
wytwarzają wśród szerokich mas na 
stroje wrogie w stosunku do lombar- 
dów prywatnych, to też wiadomość o 
organizowaniu lombardu miejskiego 
powitano z zadowoleniem. 

Podawaliśmy swego czasu wiado- 
mość o przygotowaniu odpowiednie- 
go lokalu, oraz zapowiedź rychłego 
otwarcia tej, niezwykle potrzebrłej in 
stytucji miejskiej. Niestety, zapowiedź 
ta była przedwczesna, gdyż następnie 
wyjaśniło się, że władze centralne ze 
względów formalnych nie zatwierdzi- 
ły jeszcze statutu tego lombardu. 

Jak nas informują ze sfer najzupeł 
niej miarodajnych, przyczyną nieza- 
twierdzenia statutu jest pewna luka w 
ustawodawstwie. 

Kontrolę nad licytowaniem fantów 
niewykupionych w lombardach pry- 
watnych prowadzi urzędnik, wydelego 
wany przez Magistrat, kto zaś ma kon 
trolować magistracki lombard — nie 
mogą zdecydować ministerstwa—Spr. 
Wiewnętrznych i Skarbu. 

W odniesieniu do lombardu wileń 
skiego sprawa ta ma być załatwiona 
przed sierpniem. 

Należy się z tego cieszyć, gdyż, — 
powtarzamy— w dobie obecnego kry 
zysu lombardy są instytucjami pierw 
szej potrzeby, gdyż ostatnio, prócz 
zwykłej klienteli pozyskała nową — 
kupców, którzy nieraz w obawie przed 
protestem weksla, czy nagłą wypłatą 
niosą parę sztuk towaru, aby się w 
ten sposób ratować. Lombardy grają 
więc rolę instytucyj kredytu waranto 
wego, co niezupełnie leży w ich zada 
niach. 

Władze nadzorcze, które mają о- 
bowiązek czuwania nad działalnością 
lombardów, powinny też zwrócić uwa 
gę na proceder, polegający na skupy- 
waniu zabezcen towarów, sprzedawa- iem 
nych z licytacyj. Działają tu całe „sto 
warzyszenia', sztucznie obniżające ce- 
ny, co, rzecz jasna, iatalnie odbija się 
na interesach zainteresowanych. 

Tak więc Lombardy, prowadzone 
dobrze, mogą być dobrodziejstwem 
szerokich mas, źle dozorowane są pla 
cówkami do nabijania kieszeni kilku 
osób kosztem wielu biedaków. W. T. 

Tanio Najlepsze faiby, pokost 
pędzle i szczotki 

poleca skład farb 

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

  

Fenomenalna klęska powodzi, jaka 
się zdarzyła w Wilnie w kwietniu r.b. 
nie ominęła też gmachu T.P.N., zata- 
piając wszystkie jego sutereny i piw- 
nice. Poczyniła też znaczne szkody w 
centralnem ogrzewaniu oraz mieszka- 
niach dwóch rodzin służby: woźnego 
i palacza. Natomiast zbiory muzealne 
i bibljoteczne nie ucierpiały. 

W związku z tem nastąpiła półto- 
ramiesięczna przerwa w niedzielnem 
zwiedzaniu Muzeum, trwająca od 25 
kwietnia r. b.. dopiero po zupełnem 
usunięciu skutków powodzi, Muzeum 
zostało w dn. 7.IV r. b. ponownie o- 
twarte dla publiczności. 

Zwiedziło zbiory od 1.IV do 1.VII 
1030 osób. 

Nic też dziwnego, że w ubiegłym 
kwartale zmniejszył się dopływ no- 
wych darów, których w tym czasie 
przybyło do muzeum 19 przedmiotów 
od 13 osób. Z przedmiotów tych na 
szczególne wyróżnienie zasługują na- 
stępujące: 

Distinctorium kanonickie djecezji 
żmudzkiej z w. XVIII, po biskupie 
żmudzkim Józefie Gedroyciu (dar p. 
Jadwigi B.). 

Haft ręczny od ornata z w. XVIII 
i odcinek adamaszku jedwabnego ze 
spalonej w czasie wojny cerkwi w 
Nowogródzkiem (uratowany i ofiaro- 
wany przez p. Bonawenturę Lenarta). 

Oryginalny rysunek Wojciecha 
Gersona (dar p. Haliny Siewiczowej). 

Dwie fotografje z natury Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego 1) z autogra- 
fem „kolega—kolegom*, darowana w 
r. 1980 do jednodniówki wileńskiej 
p. t. „Wilno wyzwolone* i 2) ostat- 
nie zdjęcie, zrobione w Wilnie dnia 
18.V1 r. b. przez L. Siemaszkę, też z 
autografem (dar p.o. wojewody wileńs 
skiego p. Stefana Kirtiklisa). 

Nowa serja odznak pamiątkowych 
wojska polskiego, jak dywizji syberyj- 
skiej (dar p. Aleksandra Korbutta) 
6-go p.p. leg. i l-go pułku artylerji 
konnej legjonów (dar Dowództwa 
tychże pułków) i in. 

Wreszcie, zdobiąca obecnie dział 
sztuki polskiej naszego Muzeum, 
piękna grupa wykonana w marmurze 
„Amor i Psyche* (czyli „Podszepty 
miłości"), jedno ze znakomitszych 
dzieł dłóta Wiktora Brodzkiego, ur. w 
r 1825 na Wołyniu i zm. w r. 1904 
w Rzymie (od p.p.Oskarostwa Meysz- 
towiczów). 

Na rzecz zbioru rękopisów w cią- 
gu kwartału ubiegłego złożyli dary: 

p.p. Brensztejn Michał, Lutosławski 
Wincenty (dalszy ciąg listów robotni- 
ków polskich przeważnie ze Śląska i 

estfalji), Łopaciński Stanisław (tom 
zawierający „Silva rerum* literackie i 
polityczne z XVIII w.), Ptaszyński 
Stanisław (indeks do wydania przez 
siebie tomu „Metryki Litewskiej"), Ro- 
merowa Zofja, Siewiczowa Halina, 
Stawarz Stanisław (18 autografówkji 
dokumentów treści majątkowej i poli- 
tycznej z XVII-XVIII ww. z autogra- 
fami: Augusta Ill, Stanisława Augusta, 
ks. Józefa Poniatowskiego, (Zycka 
Ludwika) między innemi ciekawe wspo- 
mnienia o Lidzie i Żołudku z poł. 
XIX w. Eustachego Szalewicza) oraz 
N 2 rękopisy z r. 1831 (w tem ory- 
ginał uchwały Senatu i Sejmu z dn. 
23IX 1831 powziętej w Płocku w 
sprawie dymisji Prezesa Rządu Naro- 
dowego Bonawentury Niemojewskiego 
i Wodza Naczelnego Macieja Rybiń- 
skiego, a nominacji na Wodza Na- 
czelnego gen. Jana Umińskiego). 

Najcenniejszym wszakże darem w 
dziale rękopisów jest 8 doskonale u- 
porządkowanych staraniem p. Ludwi- 
ki Życkiej tek z materjałami do dzie- 
jów oświaty polskiej w pocz. XX м., 
pochodzącemi ze spuścizny po daw- 
nem T-wie „Oświata*, „Komitecie 
Edukacyjnym i prezesie obu tych in- 
stytucyj ś. p. d-rze Witoldzie Węsław- 
skim. 

W omawianym okresie (kwiecień— 
czerwiec r. b.), na rzecz bibljoteki 
złożyło dary: 46 ofiarodawców — 207 
dzieł w 239 tomach. W tej liczbie 
najcenniejsze dary złożyli: Uniwersy- 
tecka Bibljoteka Publiczna w Wilnie 
(27 dzieł -32 tomy), Dyrekcja Pań- 
stwowych Zbiorów Sztuki za łaska- 
wem pośrednictwem dyrektora d-ra 
A. Lauterbacha (18 dzieł 19 tomów), 
Bibljoteka Raczyńskich „w Poznaniu 
(6 dzieł—7 tomów), Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu (6 dzieł —6 
tomów) i inn. 

Zarząd Towarzystwa składa wszyst- 
kim ofiarodawcom wyrazy najserdecz- 
niejszej wdzięczności, żywiąc w dal- 
szym ciągu niepłonną nadzieję, iż 
piękne przykłady ofiarności obywa- 
telskiej na rzecz Zbiorów T. P. N. 
znajdą dalszych naśladowców. 

Przy sposobności zaznaczamy, iż 
z powodu wakacyj Zbiory Towarzy- 
stwa (Muzeum i Bibljoteka) zamknię- 
te będą od dnia 15 lipca do dnia 15 
sierpnia r. b. Biuro zaś Towarzystwa 
czynne w tym czasie będzie w godz. 
16 do 18. 

  

Zdrowa inicjatywa słonimskiego samorządu 
powia 

Na ostatniem posiedzeniu Wy 
czas rozpatrywania budżetu miasta na r. 1931-32 zostały 

towego 
działu Powiatowego w Słonimie, pod= 

skreślone wy- 
datki na uposażenie dwóch ławników magistratu słonimskiego. 

Wydział Powiatowy kierował się tu zasadami 
miasto o 20.000 mieszkańców ma zbyt drogi zarząd faktem, że Słonim, 

oszczędności tudzież 

miejski. Wystarczy do załatwienia spraw samorządowych miasta poza per- 
sonelem urzędniczym burmistrz i jego zastępca, jako 
i płatni członkowie zarządu, ławnicy 

zatrudnieni 
o ile 

stale 
zaś o tyle będą wynagradzani, 

będą powoływani do wykonywania jakichkolwiek czynności. 
Decyzja ta została przyjęta przez miejscowe społeczeństwo z uzna- 

niem, gdyż powszechnie było wiado 
ratu żadnych specjalnych działów ni 

mem, że ławnicy słonimskiego magist- 
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Anakleta 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 11 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie 760 
Temperatura średnia --18 
Tempesatura najwyższa +20 
Temperatura najniższa 10 

Opad w mm. 0,4 
Wiatr: południowo-zachodni. 
Tendencja: słaby wzrost 

Uwagi: z rana deszcz potem pogodnie. 

W. s. g 2 m. 57 

        Ža S 51 

     

  

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. P. Woje- 

woda Beczkowicz przyjął w dniu wczoraj 
szym prezesa T-wa Przyjaciół Nauk prof. 
Parczewskiego i wiceprezesa Kościałkowskie 
go № sprawach Towarzystwa. 

MIEJSKA 
— Magistrat robi oszczędności. Dowiadu- 

jemy się, że Magistrat przystepuje do reali- 
zacji planu oszczędnościowego nosi się z 
zamiarem zredukowania ilości aut repreczen- 
tacyjnych. 

— Truskawki za bezcen. W piątek na 
rynku proponowano drobne truskawki po 
30 gr. za kilogram Jest to cena nienotowa- 
na dotąd, a wywołana ogromnym urodza- 

Jakoby tegoroczny urodzaj malin daje 
też gwarancję niskich cen. 

— Stan chorów na terenie Wilna. W prz 
ciągu ostatniego tygodnia zarejestrowano 
w Wi!nie następujące choroby: ospa — 2, 
tyfus brzuszny — 1, plamisty — 1, płenica 
— 0, odra — 13, róża — 1 1 świnka 7. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Humanistycznego U.S.B. 

Stopień magistra filozofji uzyskali: w za- 
kresie filologji polskiej p.p. Bursztajnówna 
Amelja, Bzowska Marja, Krupska  Antoni- 
na, Datkowia ze Szczepowskich Halina, Szu- 
nejko Franciszek, w zakresie  filologji kla- 
sycznej p. Bielawska Czesława, w zakresie 
filologii francuskiej p. Nieczajówna Zenaida, 
w zakresie filologji niemieckiej p. Berikówna 
Sara, w zakresie historji p.p. Ancewicz An- 
toni, Bałtrunówna Katarzyna, Burbianka Mar 

e prowadzili. 

RAREREIE EAR K UNS 

Jamiołkowski ta, Gołdsztajnówna Gienia, 
Maciej, Kochanowski Konstanty, Macenowi- 
czówna Wanda, Pietraszkiewicz Bolesław, 
Rabinowiczówna Sara, Sadowska Leokadja 
Stankiewiczówna Zofja,  Wołczacka-Dziemi- 
dowiczówna Helena, Zwolski Bogumił. 

AKADEMICKA 
— Otwarcie uzdrowiska akademickiego. 

Dzisiaj nastąpi uroczyste otwarcie uzdrowi- 
ska akademickiego w Legaciszkach. W uro 
czystości wezmą udział prawdopodobnie: p. 

. woj. Beczkowicz, prorektor ks. prof. 
Fa!tkowski, nacz. wydz. p. K. Jocz oraz sze 

— Urzędowanie w czasie ieryj. Zarząd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Mło 
dzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie podaje do wiadomości, 
iż Sekretarjat i Sekcje Stowarzyszenia w 
okresie od 11 lipca do 1 października r. b. 
czynne będą: poniedziałki, środy i piątki od 
godziny 14 do godz. 16. 

SZKOLNA 
— Oszczędności w szkolnictwie. Dowia- 

dujemy się, że projektowane oszczędności 
w szkolnictwie polegać będą m. in. na tem, 
że nauczyciele szkół Średnich, którzy mieli 
dotąd po 24-30 godz. tygodniowo, teraz bę- 
dą mieli 36, a naczyciele szkół powszech-! 

30. nych zamiast 24 — 30. 
Pozwoli to na zmniejszenie 

czycieli. 
ilości rau- 

WOJSKOWA 
— Odroczenia służby wojskowej. Mini- 

sterjum spraw wewnętrznych — zauważyło, 
że konsulaty polskie zagranicą i władze ad 
ministracji ogólnej popełniają zasadniczy 
błąd przy rozważaniu spraw o odroczenie 
służby wojskowej lub o przesunięcie termi 
nu stawiennictwa przed komisją poborową 

Sławne w Łodzi 

Znany, poważny tygodnik łódzki 
„Prawda” zamieścił „list z Wilna* o 
naszych obyczajach i stosunkach. Za- 
sługuje na uwagę szczegółowy opis, 
który poświęcony został naszej loko- 
mocji ulicznej. ' 

Wogóle od jesieni będą zmiany. Autobu- 

sy wileńskie będą nowe. Bo dotychczas 

chodzą takie, które warto obejrzeć. Należa- 

łoby może zorganizować wycieczkę zagra 

niczną dla zobaczenia ich.  uwarantuję, 

że każdy uczestnik napisałby o tem artykuł 

i propaganda by się wzmocniła. Jest ich 108. 

Tak, sto osiem autobusów chodzi po Wilnie. 

Wszystkie razem należą do czterystu wła- 

ścicieli. Wszystkie są zjednoczone w  Spół- 
dzielni. Są tak brudne, że przejazd pozosta- 

wia sądowo ważne dowody na ubraniu, 

tak urządzone, że wsiadający depcže po no- 

gach wszystkich siedzących. Przytem są 

drogie i nigdy niewiadomo, kiedy przyjdą, 

kiedy odejdą i czy dotrą do miejsca prze- 

znaczenia. Ale są jedynym środkiem loko 

mocji, więc się niemi jeździ. 

Istotnie, te autobusy solidnie ośmie 
szają nietylko siebie, lecz i całe Wilno. 

| Japoński proszek | 

KATOL 
radykalnie tepi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 
inne robactwo. KATOL sprze- 

„* Ъ daje się w Skład, Aptecz. i Apt, 
chma” „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 

tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*. 

w kraju osobom, studjującym zagranicą, 
które nie mogą wykazać się świadectwem 
dojrzałości szkoły polskiej lub ukończeniem 
conajmniej 6 klas szkoły Średniej lub rów 
Uwa w Polsce i ulg tych udzielają 
wbrew postanowieniu par. 3 rozporządze- 
nia MWR. i OP. z dn. 26 marca 1929 r. 

Ministerjum spraw wiewnętrznych wyjaś- 
nia, że posiadanie zagranicznego świade- | 
ctwa dojrzałości nie jest jednoznaczne z u- 
kończeniem 6 klas szkoły średniej, gdyż na 
wet w razie zasadniczego uznania takiego 
świadectwa przez MWR. i OP. posiadacz je 
go winien składać egzamin z przedmiotów 
polonistycznych. 

Mobec tego, obywatele polscy, studju- 
jący zagranicą, posiadający zagraniczne 
świadectwa dojrzałości, nie mogą, jak stwier 
dza MSW. w okólniku do wszystkich wo- 
jewodów, uzyskać odroczenia służby 'woj 
skowej lub przesunięcia terminu stawienni- 
ctwa przed komisją poborową w kraju, 
gdyż nie czynią zadość wymaganiom 
wspomnianego rozporządzenia MWR. i OP. 

RÓŻNE 
— Dziennikarz z Antwerpji zwie- 

dza Wilno. W dniu wczorajszym przy- 
był do Wilna redaktor czasopisma 
„Matin“, wychodzącego w Antwerpii 
p. Artur Soulie. Zwiedza on wszystkie 
większe miasta Polski i brał udział w 
odsłonięciu pomnika Wilsona. 

Red. Soulie konierował wczoraj z 
p. wojewodą Beczkowiczem, interesu- 
jąc się żywo szeregiem spraw. 

P. wojewoda ofiarował red. Soulie 
monografję „Wilno i Ziemia Wileń- 
ska“. 

— Nowy przystanek autobusow. Od ki!- 
ku dni przystanek autobusowy koto košcio- 
św. Piotra i Pawła przesunięty został w stro 
nę miasta, koło nowobudującej się kołonji 
urzędniczej. Publiczność lojalnie czeka teraz 
przy nowym słupie przystankowym. Wszyst- 
ko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nie 
wszystkie autobusy „honorują* nowy przy- 
stanek i nie wszystkie raczą się przy nim 
zatrzymać, co naraża czekającą przy przy- 
stanku publiczność, szczególnie śpieszącą ra 
no do pracy, na przymusową a przykrą w 
skutkach niepunktualność. 

Zwracamy na to uwagę 
prosząc o wydanie personelowi 
odpowiednich zarządzeń. 

— $ 

„Spėtdzielni“, 
autobusów 

prostowanie. W ub. feljetonie p. t. 
Problemat teatralny ostatnia szpalta, 3-ci 
wiersz, należy czytać „harmonijny rozkwit 
teatru polskiego wymaga kontaktu dobrego 
dyrektora z dobrym aktorem*. 

— Zarząu „Wileńskiego T-wa Niezależ- 
nych Artystów-Malarzy* wyraża tą drogą 
serdeczne podziękowanie Prezydentowi mia . 
sta Wilna Panu Foiejewskiemu za uprzejme 
udzielenie pawiljonu po-wystawowego w 
ogrodzie po-Bernardyńskim dla wystawy 
T-wa. 

Jednocześnie zarząd Т-ма: zawiadamia 
członków i sympatyków, że otwarcie pier- 
wszej wystawy T-wa „Niezależnych nastą 
pi w dniu 13 września r. b. w wyżej wspom 
nianym lokalu. Zgłoszenia na wystawę win- 
ny być nadesłane do sekretarjatu T-wa (An- 
tokolska 13 m. 4) do dnia 5 września r. b., 
eksponaty zaś, będą przyjmowane w lokalu 
wystawowym od 7 do 9 września w godz. 
4.30 — 6.30. Nieczłonkowie T-wa mogą 
przyjąć udział w wystawie w charakterze 
„gości”. 

  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P. K. O. 82008 
(Godz przyjęcia: od 9 —2i6— 7 p. p. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziš o 
godz. 8 m. 15 wiecz. po' raz ostatni arcyko- 
miczna krotochwila M. Hennequina p. t. 
„Szukam dziecka" w pierwszorzędnej obsa- 
dzie z p.p. Kamiińską, Sawicką, Balcerza- 
kiem i Wyrwiczem na czele. 

Jutro premjera doskonałej komedji A. 
Mėllera i H. Lorentza p. t. „Pan znak zapy- 
(Dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

  

Czy bóle nerwowe i migrena są uleczałne? 
RÓWNIEŻ DLA REUMATY KÓW BARDZO CIiAKAWE! 

Poniżej podajemy treść listu pana B. Brat- 
kowskiego, Lwów. Rzęsna Polska, jak na- 
stępuje: Od dłuższego czasu cierpiałem na 
dokuczliwe, wprost nie do zniesienia bóle 
głowy, które lekarze określili jako chronicz- 
ną migrenę. Zażywałem wiele środków, lecz 
niestety, bez trwałego skutku. Wreszcie wy- 
próbowałem Toga:, o którego zbawiennem 
działaniu przypadkowo wyczytałem w gaze 
tach. I rzeczywiście po zażyciu Togalu 
uporczywe bóle głowy znikły, i już od trzech 
miesięcy czuję się zupełnie zdrowym. Po- 
dobne doświadczenia poczyniło wiele tysię- 
cy cierpiących, którzy zażywali tabletki 
Togal przy reumatyzmie, podagrze, rwaniu 

w stawach, przeziębieniach, bólach nerwo- 
wych i głowy, jak również pokrewnych do 
legliwościach. Gdy inne środki zawiodły, 
nawet w chronicznych wypadkach osiągnię- 
to przy zastosowaniu Togalu częstokroć 
niespodziewanie pomyślne rezultaty! Toga! 
nietylko uśmierza natychmiast bóle, lecz w 
naturalny sposób usuwa pierwiastki choro- 
botwórcze. A więc zwalcza w zarodku te 
niedomagania i jest nieszkodliwy dla żołąd- 
ka, serca i innych organów. Przeszło 6000 
orzeczeń lekarskich! Spróbujcie więc sami 
dziś jeszcze, lecz żądajcie we własnym inte- 
resie tylko Togal, niema bowiem nic lep- 
szego! We wszystkich aptekach. © 
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  "tania" w reżyserji R. Wasilewskiego. Udział 
biorą: Eichlerówna, Sawicka, Małyniczówna, 
Kreczmar, Jaśkiewicz, Wasilewski, Budzyń- 
ski i Wasilewski. Sztuka otrzymała nową, 
wytworną oprawę dekoracyjną J. Hawrył- 
kiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
„dyńskim. Dziś o godz. 8 min. 15 wiecz. nieod 
wołalnie po raz ostatni sensacyjna sztuka 
Vicki Baum p. t. „Ludzie w hotelu". Główne 
role w wykonaniu p.p.: Eichlerówny, Niwiń 
skiej, Rychłowskiej,  Ciecierskiego, Jaśkie- 
wicza i Kreczmara. 

Jutro, w poniedziałek, z powodu próby 
generalnej teatr nieczynny. 

We wtorek premjera świetnej komedji, 
Nancey”a i Armandt*a pod tyt. „Wesoła 
spółka”, w reżyserji K. Wyrwicza, z udzia 
łem p.p.: Niwińskiej, Milewskiego, Ciecier- 
skiego, Wyrwicza i inn. 

— Dzisiejszy koncert w ogrodzie po-Ber 
nardyńskim. Dziś, o godz. 8 30 wiecz. w 
muszli koncertawiej w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim, odbędzie się koncert z udziałem or 
kiestry 13 pułku ułanów wileńskich, pod dyr. 
chor. Ejsymonta, oraz artystów Teatrów 
Miejskich p.p.: Jasińskiej-Detkowskiej, Milec 
kiego, Niwińskiej, Sawickiej,  Balcerzaka į 
Mileckiego. 

— Drugi wielki koncert symioniczny. W 
niedzieię dn. 12 lipca r. b. o godzinie 8.30 
wieczorem odbędzie się drugi wielki koncert 
symfoniczny w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego pod batutą dyrygenta wszech- 
światowej sławy prof. Walerjana  Bierdia- 
ewa. - 

! CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood —Kaprys Madame Pompadout 

Heljos — Upior w operze 
Kino Miejskie — Tajemnica drzwi zam- 
kniętych. 
Lux Car Iwan Groźny. 
Casino — Serce i sport. 
Mimoza — Pokusy życia 

Stylowy — Na zachód od Zanzibaru 

х WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Różne kradzieże, Kamilewiczówna He- 

lena (Ogórkowa 21) zameldowała, iż został 
jej skradziony pierścionek złoty przez Kru- 
szyna Kazimierza (Kałwaryjska 51). 

Kurpowicz  Michalinie (Strażacka 13) 
skradziono obrączkę złotą. Kradzieży doko- 
nała Malinowska Bronisława (Raduńska 54), 
którą zatrzymano. Obrączkę zwrócono wła 
ścicielce. у 

'Na szkodę Osipowicza Bronisława ze wsi 
Prościanka skradziono kilka worków na ryn 

' ku Stefańskim. Kradzieży dokonał Łukman 
"Mejer (Stefańska 33), zatrzymano go. 

— Kradzież podkładów kolejowych. Kwiat 
„kowski Jan (Tunelowa 30) zatrzymany z0- 
stał przy dokonywaniu kradzieży  podkła- 
dów na szkodę Dyrekcji P.K.P. 

— Bójka na tie porachunków  osobi- 
. stych. Na tle porachunków osobistych po- 

' między Ma!imowiskirm Marcinem ze wsi Bre- 
ganka a Andrukajtisem Józefem (Wiłkomier 
ska 155) powstała bójka, w czasie której 
Malinowski został ciężko zraniony w głowę 
siekierą. Pogotowie Ratunkowe odwiozło ran 
nego do szpitala św. Jakóba. Andrukajtis 
zbiegł. 

— Wadliwa budowa komina. Przy ul. 
Ogińskiego 16, powstał pożar wskutek wa- 
dliwej budowy kominów. Straty, które pa 
nieśli mieszkańcy tego domu, narazie nie 

- ustalone. 

  

   

    

SPRZEDAŻ 

  

  

„Czy wiecie już, że światowe 
ORJENT — HENNA — SHAMPOONEM 

każdy może sobie bez trudu przez zwykłe mycie doskonale 
ułarbować włosy na dowolny kolor, lub siwym pierwotny kolor 

| przywrócić? Wszystkie kolory od najjaśniejszego do najciemniej- 
szego łącznie z najmodniejsz. 

Złoty —biond dla blondynek, Tycjan 
dla brunetek. Żądać w skład. apteczn. perti 
Gdzie jeszcze niema w sprzedaży, prosimy 
zł. 2—i podać żądany kolor, poczem prześlemy kopertę próbną, 

Przedstawiciel na województwa Wileńskie, Białostockie i Poles- 
kie tirma: SEGAŁ i LEBENDIGER. Warszawa, ul. Leszno 48. 

, Generalny przedstawiciel na Polskę: FR. BOGACZ, 
Bydgoszcz, Dworcowa 93. 

PiANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŠCI 

WVNAJĘCIE 

„DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, 

SPORT 
OTWARCIE PRZYSTANI POLICYJNEGO 

KLUBU SPORTOWEGO 
Wczorajszej soboty malowniczym brze- 

gom Wiljj przybył nowy, piękny . ośrodek 
sportówy, mianowici „otwarta została uro- 
czyście, po uprzedniej ceremonji poświęce 
nia, nowozbudowana przystań wioślarska 
Policyjnego Klubu Sportowego m. Wilna. 
Dostęp do przystani prowadzi z ulicy Brzeg 
Antokolski 8-a przez nową siedzibę 6 ko 
misarjatu Policji Państwowej, przeniesioną 
tam z rynku na Zarzeczu. 

Nowa przystań wioślarska służyć będzie 
również za punkt strażnicy i obserwacyjny 
nad tem, co się dzieje wi obrębie miasta na 
wodach Wilji. Urzędować tu będzie komi- 
sarjat rzeczny, połączony telefonem z drugą 
placówką obserwacyjną za Zielonym Mo- 
stem. Będzie tu zawsze w pogotowiu łódź 
motorowa, gotowa do wyruszenia na ratu- 
nek. 

Otwartą dziś przystań  wioślarską zbu- 

dowali własnemi rękoma policjanci w ciągu 
6 tygodni. Dominuje nad przystanią wysoka 
terasa z pięknym widokiem. Pod terasą zaś 
urządzono miejsce dia przechowania łodzi 
sportowiych. : 

Na terasie zebrali się w sobotę » го- 
dzinie 4 po poł. uczestnicy aktu otwarcia, 
naczelnik Bruniewski, reprezentujący D. wo- 
jewodę wileńskiego, p. starosta grodzki Isza 
ra, reprezentanci klubów sportowych, prasy 
i inni. Stawił się w komplecie klub sporto- 
wy policyjny z prezesem swym inspektorem 
Konopko na czele. W przemówieniach pod- 
kresłono inicjatywę inspektora Ludwikow- 
skiego, pracę komendanta policji na m. Wil- 
no inspektora Izydorczyka, który sporządził 
plany i czuwał nad ich wykonaniem, wspom 
niano o pomocy technicznej pionierów, oraz 
o współpracy kierownika VI komisarjatu Ко- 
misarza Chorążaka. Naczelnik  Bruniewski 
wyraził imieniem p. wojewody uznanie i po- 
dziękowanie Policyjnemu Klubowi  Sporto- 
wemu za tak piękny rezultat pracy, pod 
przewodnictwem prezesa "klubu inspektora 
Konopki. 

Z otwarciem przystani połączona była 
ceremonja chrztu nawłej cedrowej półwyści- 
gówki „Wilja”, nabytej przez Policyjny Klub 
Sportowy. Rodzicami chrzestnymi byli: na- 
czelnik Bruniewski i pani inspektorowa Lud- 
wikowska. 

Podczas wszystkich uroczystości 
grywała orkiestra policyjna. К 

НоСЛЕЛНИНА SET STEP TATR IBO IIA ANSI 

— Zbrodnicze podpalenie. W 
miasteczku Zaskiewicze, gminy  Bieniskiej, 
nieznani sprawcy obleli naftą ścianę domu 
mieszkalnego, należącego do Zareckiego El- 
gi, poczem podpalili ją. Ogień zauważono i 
zgaszono. Dochodzenie w toku. 

— Porzuciła własne dziecko. 
W m. Gródku przy ul. Piłsudskiego znalezio 
no dziecko płci żeńskiej w wieku około 8 
miesięcy, porzucone przez Bohdanowiczów- 
nę Anastazję ze wsi Widziewszczyzna, gmi 
ny Kraśne. 

Utonęła ratując dziecko. 
Poszewiecka Jadwiga, zam. w Zalesiu, prze- 
bywająca na kolonji letniej tamże, ratując 
tonące w Wilii dziecko, utonęła. 

  

przy- 

RADJO WILEŃSKIE 
— ÓW 

NIEDZIELA, DNIA 12 LIPCA 1931 R. 
10.15: Transm. uroczystości nabożeń- 

stwa z dziedzińca pałacu reprezentacyjnego | 
w związku z zakończeniem obozu letniego 
lwowskiego Korpusu Kadetów. Mszę św. 
odprawi i kazanie wygłosi ks. biskup WŁ. 
Bandurski. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał z dzwonicy 
katedralnej. 

12.05: Koncert z Warszawy. 
13.10: Komunikat meteorologiczny 

Warszawy. 
13.20: Pogadanki i muzyka z Warszawy. 
15.00 „Czy można chować indyki na 

Wileńszczyźnie" — odczyt wygłosi Wacław 
Budrewicz. 

15.20: Muzyka z Warszawy 
15:30: Transm. z Gdyni (konkurs 

rów). 
17.35: Komunikaty z Warszawy. 
17.40: Koncert z Warszawy. 
19.00: „Co znajdę w _ Druskienikach?* 

Rozmowa lekarza z matką  (djalog. pióra 
prof. dr. Wacława Jasińskiego). 

19.15: „Kukułka wileńska* — mówiony 
dwutygodnik humorystyczny. 

19.35: Program na poniedziałek. 
19,40: Skrzynka techniczna z Warszawy, 

z 

chó- 

  

  

19.55: Komunikat meteorologiczny z 
Warszaw 

20.00: „Dwór polski w przeszłości i te- 
raźniejszości" — odczyt wygłosi prof. Mie- 
czysław Limanowski. Transmija na wszyst- 
kie polskie stacje. 

20.15: Koncert z Warszawy. 
22.00 „Na transatlantyku* — felj. z War- 

sząwiy. 
22,30: Recital 

(Massakowski). 
23.00 Muzyka taneczna z Warszawy 

PONIEDZIAŁEK DNIA 13 LIPCA 1931 R. 

śpiewaczy z Warszawy 

11.58: 
12.05: 

Czas. 
Muzyka operowa (płyty). 

16.45: Komun. dla żeglugi z Warszawy. 
16.50: Pogadanka literacka w języku 

francuskim z Warszawy. 
17.10: Muzyka francuska (płyty). 
17.35: „Myślistwo w Karpatach wschod- 

nich* — odczyt ze Lwowa wygłosi prof. R. 
Wacek 

18.00: Muzyka lekka z Warszawy. 
„ 19.00: Wileński Komunikat sportowy.. 

19.15: Vll-my djalog wileński „Litwa a 
kwestja wilenska“ (p. Marjan Beiiermann) 

19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Pogadanka  radjotechniczna 

Warszawy. 
20.30: „Cyrulik Sewilski“. Opera komicz- 

na w 2-ch aktach |. Rossiniego (płyty). 
22.30: „Manja twórcza Mahometa* — 

(feljeton z Warszawy wygłosi prof. T. Zie- 
Miński). 

22.45: Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy. 

W. P. na Dom Dzieciątka Jezus zł. 3. 
dla najbiedniejszych zł. 3. 

Profesor Marjan Eiger na fundusz stypen 
djalny imienia ś. p. Mieczysława Dordzika 
złotych 50. 

z 

  

  

       

    

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

„nabędzie Pan 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

  

  

j sławy 

emi: 

i Mahoniowy — 
umer. i u fryzjerów. 
nadesłać znaczkami 
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| JOHN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
Tej nocy, na balu hrabiny  Brot- 

water bandyci zrabowali klejnotów 
i pieniędzy na ogólną sumę 100.000 
funtów: sterlingów. 

' Trudno opisać wzburzenie, jakie 
- zapanowało w Londynie. -« Gazety po- 
"ranne z oburzeniem, opisywały szcze- 

‚ góły Mezczelnego napadu. Linja tele- 
 foniczna, łącząca ministerstwo spraw 
wewnętrznych ze Scotland Yardem by- 

"ła zajęta bez przerwy. Minister, dy- 
"rektor policji i starsi / inspektorowie 
byli rozdzierani na części. Tłumy, ga- 

- zety domagały się natychmiastowego 
ukarania winnych, odebrania  klejno- 
tów. || 

—- Dyrektor policji zwołał do swego 
- gabinetu wszystkich starszych inspek- 
„torow i urzędników ministerstwa, z 
których zdaniem liczył się, 

— (Co robić? 
Działalność bandytów przybrała 

takie rozmiary, że walka z nimi nie 
_ mogła być prowadzona zwykłemi środ- 
_ kami. Należało bezwłocznie zreorga- 
nizować system walki, a'przedewszy- 
„stkiem uzbroić policję. 

_ . Minister spraw wewnętrznych obie 
cał rozpatrzeć natychmiast tę spra- 
wę i kazać wydać broń wszystkim 

: policjantom. 5 
Wiliam Carion uzyskał tak szero 

kie pełnomocnictwa, jakich nie posia- 
dał dotąd żaden z inspektorów w Scot- 
land Yard. Władza jego nad policją 

„ londyńską miała być prawie nieogra- 
_ niczona. 

'Gazety domagały się. gwałtownie, 
„aby do pomocy policji odkomendero- 

" wano wojsko. 
„Carion denerwował się, czując, że 

złemu, ale 

  

   

  

ij wszystko to nie zaradzi 

| | Miydawca Stanisław Mackiewicz 

  

nie mógł wpaść na właściwą drogę po- 
stępowania. Nie miał wątpliwości co 
do tego, że bandyci zaczynali tylko 
swe występy i że jw najbliższym cza- 
sie można było oczekiwać jeszcze bar- 
dziej nieprawdopodobnych i bezczel- 
nych napadów. 

Ale jakże trudno jest bronić się 
przed niewidzialnym i nieznanym wro- 
giem. Jak przeczuć skąć i kiedy roz- 
pocznie się pierwszy atak, kto padnie 
jego ofiarą i kogo należy bronić? 

Policja całej Anglji została posta- 
wiona na nogi. W dzień i w nocy ba- 
dano wszystkich znanych policji oszu- 
stów, złodziei i wszelkiego rodzaju 
męty społeczne. Protokuły śledztwa 
przedstawiano inspektorowi Carion, 
który badał je starannie, ale bez  re- 
zultatu. 

Jeżeli nawet zapytywani wiedzieli 
co o tem, co tak bardzo interesowało 
policję, milczeli uparcie. Wszelkie wy- 
siłki śledcze spełzły na niczem. Strach 
przed zemstą bandytów był widocznie 
silniejszy od groźby więzienia i sądu. 

Billy zreorganizował brygady, pod- 
ległej mu policji. Scotland Yard przy- 
słał do jego dyspozycji wszystkie naj- 
szybsze samochody z przenośnemi ra- 
dio - stacjami. Skład brygad policyj- 
nych został starannie dobrany i uzupeł- 
niony przez najodważniejszych ludzi. 
Wybrano najlepszych szoferów, każdy 
z nich mógłby śmiało stanąć do kon- 
kursu, na najpoważniejszych  wyści- 
gach. Policjantom wydano rozkaz prze- 
puszczania maszyn policyjnych nieza- 
leżnie od potrzeb ruchu ulicznego. 

. Gorączkowe przygotowania przed 
walną bitwą! 

W uszach odpowiedzialnego za 
wszystko inspektora Cariona brzęcza- 
ły słowa z listu Stantona, które prze- 
czytała mu przez telefon Jenny: „Przy-   

OSTRZEŻENIEI 
Pewna Firma w Wilnie roziewa swoje 

małowartościowe piwo w używane butelki 

„Patent* 

< w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

falsytikatami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykietę I korek z tirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

gotowuje się wielki napad, bardzo 
wielka sprawa!*. 

Billy nie przypuszczał, by tą wiel- 
ką sprawą miał być napad na pałac 
hrabiny Brotwater. 

Sto tysięcy funtów sterlingów, była 
to zbyt mała suma, by opłacić szalone 
ryzyko i tyłe przelanej krwi. „Nie, 
pieniądze i klejnoty, zrabowane . na 
balu, musiały być przeznaczone, na 
przygotowanie jakiegoś _ olbrzymich 
rozmiarów przedsięwzięcia. 

Na co? Na kogo? Kiedy? 
Inspektor Carion nie sypiał, drę- 

czony temi pytaniami. Teraz czuł, że 
dałby dużo, aby módz choć przez chwi 
lę pomówić z Jenny Trent, ale mimo 
usiłowań policji nie udało się wpaść 
na jej ślad. Zginęła, jakby w wodę 
wpadła. 

Była równie nieuchwytna, jak ban- 
dyci. 

To powiększało jeszcze niepokój i 
zdenerwowanie Billy'ego. 

FLIRT Z OSZUSTEM 

Danny Brill był paserem  kradzio- 
nych rzeczy. Gruby, niski, czerwony, o 
wesołych, trochę pijackich oczkach, 
cieszył się bardzo solidną reputacją, 
mieszkając spokojnie przy Forest Hill 
w południowo-wschodniej części Lon- 
dynu. Policja nie miała żadnych po- 
dejrzeń wobec spokojnego człowieka, 
żyjącego z procentów od kapitału i 
lubiącego podróżować. W czasie tych 
podróży — „Фа  przyjemności* Brill 
sprzedawał na kontynencie powierzo- 
ne mu przez największego pasera w 
Anglji — Wilińskiego klejnoty. 

Było to zajęcie niezmiernie popłat- 
ne: Brill dostawał duże komisowe 
od każdej operacji — prócz djet na 
wydatki podróży. To też szczerze od- 
dany był Wilińskiemu, nietylko z musu, 

Brukarnia Wydawnicteh 

|] bycze kosmetyki racjo- 
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KINO С Od dnia 10 do 13 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

MIEJSKIE | „„TAJEMNICA DRZWI ZARĘNIĘTYCH" 
SALA MIEJSKA | (Królewska Narzeczona). Dramat sensacyjno-salonowy. Aktów 10. W rolsch głównych: Wirginia Ма ! Ostrobramska 5 Gaston Glass Akcja pełna grozy i napięcia. Nad program: „WILLA NA SPRZEDAŻ" komedja w 2-ch aktach. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. 

KNOW » Wz Iś!l Nowa wersja dźwiękowa! Przebój dźwiękowy; Cud techniki i sztukit 
s UPIÓR w OBERZ W rol. gł. Niezapomniany Mistrz Maski Leon Chaney, 

„H ELi 05 ta i urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 52300 ul. WILEŃSKA 38. sta KARĄ Na scenie —Opera „Faust'Bajeczne zdjęcie kolorowe. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. REAR a 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60.gr. Parter od i zł. 
122: Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Dźwiękowe kino Wielki przebój dźwiękowy! 

soiywoo | KABRY$ MADAME POĄPADOUR s: 
Г 

Mickiewicza 22, R { y z B. Bi М ц tel. 15-28 omantyczue dzieje na dworze Ludwikėw z udziatem 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. В 

DŹWIĘKOWE KINO DZIŚ! Najnowsza sensacja produkcji 1931 r 
SERCE B PORT W roli gł. przemiła para kochanków 

Gil I N © „Nancy Carroll i Charles Rogers. 
Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“. Początek seansėw 

WIELKA 47. tel. 15-41 o godz. 4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniżore 

E Dziś! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy naj- 6 В;;ЧГ:Ё\_(ТО:З’Г nowszy superfilm! Ostatnia kreacja genjalnego Ś. P. L on Cc h ane V a >: 

„STYLOWY“ NA ZACHÓD ©D ZANZIBARU 
Wielka 36 Emocjonuj. dramat miłości i zemsty. W rolach głównych: Len Chaney i czarująco piękna lmorgena. Nad program: Cudowna niespodz. dźwięk., arcyzab. kom.-farsa Lody na gorąco z Suuchine i Sammy. 

Pour Н SWO --—. L ооеЕетя akc 

EEKASZEJ|EOKALE|Bona „ij 2%02,.| [ tez trewsco ofrz ą | walk posscy na wyjazd. Ma | przez cały lipiec | || STOW. POMOCY SANIT. 
Zeldowi Mieszkanie” ВАН Wlino, ul. Wlieńska 28, tel. 845 

e owicz Szkanie — 6 rabatu. POL Przyjęcia 10—3 pp. 
koj 32 lat, ze j Proc. chor. skórne, wene- my? uiia RzecyEod OSOBA * 75a: | ski skład Aptecz- GABINET RENTGENOWSKI 

ryczne, narządów mo- m, 19, SS mością ondulacji, ma-| NY Wład. DE czynny 11—6 pp. 
czowych, od 9—do 1, nicure i pedicure, rów= ty. Kas I Opłata za leczenie i utrzymanie w J nar 

5—8 wiecz. Mi k i nież gospodarstwa do- dzidłoOliwa iš Tak lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
6 esz an A mowego Szuka pracy te kORGielnś NE skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

 OWICZOWA al Olza o PY a senus Kooks no wag | KNEW ZELDOWICZOWA ul. Ofiarnej Nr. 4 i 3nie gospodyni chętnie | 15 przecudnych za- 
powróciła pokojowe przy ulicyna wyjazd. Zgłoszenia pachów. Mydło i DOM HANDLOWY 

KOBIECE,  WENE. Krakowskiej Nr. S1Red „Stowo“ | dla| dodaiki do prania. K. RYMKIEWICZ RYCZNE NARZĄDÓW do Roa infor- PUSS i. ! — — е 

MOCZOWYCH . 95 Н dozorcėw. | Studentka K nak WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9. 
6412-21 od 4—6 Dwa lub jeden u en ka upię ną piattor- Wielka okazja!! ul. Micklawicza 24. ; sęcją, Udziela _ korepetycyj mę na resorach. Ofer- Tanła wyprzedaż tel, 277, pokój do  wynajęcia.; ukiska 12—1, od 4-6ty z podaniem ceny 

Mickiewicza 19—31—7 

A. Cymbler po wynajęcia 
Choroby weneryczne, mieszkania: 2, 3 i5 
skórne i marząda mo- pokojowe ze wszyst» 
czowego, Mleklewlcza kiemi  nowoczesnemi 
13, róg am przyj- wygodami. Tomasza 

muje 9—2 1 5—8. Zana 13. Informacje 
Tel. 15-64. Mickiewicza 5 m, 9 od 

godz. 5—7. 
DOKTOR 

Szyrwindt 1 lub 2 pokoje 
choroby weneryczne, do Wynajęcia ul. Mi- 
skórne i moczopłciowe 22 m. 
m 19, od 9 do 1 

    

ckiewicza 

—— MIESZKANIE 
Br. Kenigsberg 3 pokojowe z wygoda- 
choroby skórne, wene» mi z meblami lub bez. 
1yczne i moczopłciowe Ul. Pańska 4—7. 

Mickiewicza 4, в 35 
Į ta. too. (Mieszkani 

04 9—1214—8 ną własność lub do 
"AOR ZEG A wynajęcia na dogod- 

nych warunkach ol- 
brzymie dwa pokoje 
rozmiar 102 kwadraty, KOSMETYKA : ) 
kuchnia, łazienka ga- 

"  Zowa, centralne ogrze- 
GABINET wanie, wszelkie nowo. 

czesne wygody. Cena 
RACJONALMĘJ4000 zł Wiadomość 

KOSMETYKI lombard Biskupia 12. 
LĘCZAICZĘJ ROA RAA 

WILNO, MICKIEWI. 
CZA 91 m. 4. 

kobiecą 
ROGER ROAR | 

iirod konserwn- POSADY 
I je, dosko- 

mali, odświeża, asnwa i A 
jej žkasy I braki, Masaż Ochmistrzyni 
twarzy i ciała (panie, zawodowa zna dosko- 
Sztaczne opalanie cery) nale | mleczarstwo i 
Wypadanie włosów kuchnię, Świadectwa 
łupież. Najnowsze zdo- dobre Łokieć 3—1, 

    

  

godz. proszę składać w „Sło- 
-— \1е“ рой \. Р. 

IEA ао 
majątku, z ukończoną 
szkołą rolnicza w Ho- 
ry-Horkach, Świadect- 
wo szkolną uwieżytel- 
nioną i służby nadsy- 
łać adm. „Stowo“ pc4 
„Horyhorowiak“. 

Osoba 
    

inteligent 
na skrom- 

nych wymagań, przyj- 
imie posadę bony lub Śreafnnnyć: gospodyni. Oferty pod T ELST 
„Inteligentna, do adm. U AOSDKLA Oda 
„Słowa* Wilno. й 

ост Chcesz ott: yinač po: 
Agronom sadę? Musisz ukończyć 

kursy 'fachowo - koreś- 
z dłuższą praktyką ka- pondėncyjne im, proje- 

e waler, kresowiec, Znaw sora Sekułowicza, War- 
ca spraw parcelacyj- szawa Żurawia, 42. Kur- 
nych f likwidacji ser- sy wynczają listownie: 
witutów, poszukuje za- buhalterji, rachunkowo- 
rządu lub administra- ści kupieckiej, kore- 

  

  

  

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8, Energiczna 

W. Z. P. 48. fachowa ochmistrzyni 
——————— poszukiuje posady  Pie- 

  

gdyż ten zbyt dużo wiedział o jego 
przeszłości, ale i dla tego, że Wiliński 
dobrze płacił. 

Na tydzień przed ukazaniem się 
bandytów w Londynie, Danny był 
„dla przyjemności* w Paryżu i spot- 
kał tam takiego samego podróżnika jak 
on, z nieżyjącym już obecnie Stanto- 
nem. Stanton zaproponował „zawinąć 
ogonem i oszukać Wilińskiego, ale 
Brill nie zdradził swego pana, tem-= 
bardziej, że przed wyjazdem słyszał 
od niego, że wkrótce będzie duża „no- 
wa robota*. Później, gdy przeczytał 

w gazetach o śmierci Stantona, nie ża- 
łował go.  Zasłużył sobie na taką 
śmierć! Ale Brill zapomniał, że Stan- 
ton znał go dobrze, a że Stantona 
można było kupić, więc... 

Dziwnym i fantastycznym zbiegiem 
okoliczności, w strasznej historji na- 
jazdu bandytów  Chicagoskich — па 
Anglję, główną rolę odegrała przy- 
padkowa znajomość dwuch - oszu- 

stów - paserów. Gdyby Danny Brill 
nie znał Stantona, gdyby Stanton nie 
wiedział o istnieniu Danny Brilla į 
gdyby ten nie odmówił jego propozy- 
cji, cała sprawa przybrałaby inny kie- 
runek: 

Stanton był, rozdrażniony odmową 
Brilla. Operacja, którą proponował, 
mogłaby przynieść duży dochód, ałe 
na własną rękę nie odważał się jej 
przedsięwziąć. Z przyjemnością więc 
sprzedał wiadomości o Danny  Brillu 
ciemnookiej dziewczynie, która wsn- 
nęła mu do ręki dwadzieścia funtów i 
która w parę dni później  posłyszała 
jego ostatnie słowa. 

Informacje Stantona nie odznacza- 
ły się zbytnią ścisłością, ale Jenny 
Trent nie oczekiwała od niego nic wię- 
cej. Wogóle, nie mogła zrozumieć , w 
jaki sposób taki człowiek, jak Stanton 

мОЙ К a 

    

kiełko 5 m. 7, tel.15-03 Połocka 4—12. 

cji majątkiem, względ- spondencji handlowej, 
nie posady w instytu- stenografji, nauki han- 
cji. Zgłoszenia w adm. dlu, prawa, kaligratji, 
„Slowa“ dla Agronoma. pisania na maszynach, 
Fr" si towaroznawstwa, — an- 

R 8 Ž a) E gielskiego, francuskie- 
R ы go, niemieckiego, piso= 

wni, gramatyki polskiej 

Sprzedaje się majątek, , ekonomii, Po u- 
110 ha, 24 km. od ończeniu egzamin. 

Wilna, położony nad Żądajcie prospektów. 

Wilją bas SQSnOWwYy+ ODC 00" 
dogodna komunikacja 7777 
miejscowość malowni- 
cza, odpowiednia na 
letniska, Stacja Bezda- 
ny, poczta Niemenczyn 
maj. Karoliszki, 
Decyusz. 

$ rzeda į Bianina i fortepiany 
p e nowe i używane na 

się salonowe meble 16 raty. Kijowska 4—10 
Sztuk inne rzeczy, H. Abelow 

  
  

mógł być wtajemniczony w sprawy 
bandytów. 

Był to oczywiście z ich strony wiel- 
ki błąd, który, starali się .poprawić, 
ale było już za późno! 

Według jego informacyj — które 
wyznał Jenny, po uzyskaniu dwudzie- 
stu funtów sterlingów, bandyci mieli 
zdobycz swą zbyć za pośrednicewem 
Wilińskiego. jenny chciała dostać bliż 
sze informacje, dotyczące głównego 
pasera; aby módz śledzić go, ale 
Stanton nie mógł nic powiedzieć: Wi- 

liński był zbyt wielką osobistością 

dla niego, wiedział tylko jego nazwis- 
ko i-nic więcej. 

Ale Stanton znał 
lińskiego. 

Nikt nie podejrzewał tego  czło- 
wieka, ale on, Stanton przeniknął je- 
go tajemnice. Stanton przechwalał się 
swym sprytem i przenikliwością. Czło- 
wiek ten napróżno usiłował 
przed nim swoją "tajemnicę, ale 
udało mu się to, 
wzroku Stantona, od którego nic się 
ukryć nie zdołało. Тел człowiek nazy 
wał się Danny Brill i Stanton uprzej- 
mie zakomunikował adtes jego swej 

interlokutorce. ‚ 
Parę godzin po tem, jak detektyw 

Scotland Yardu stracił z oczu Jenny 
Trent, została zawiązana znajomość, 
pomiędzy nią, a Danny Brillem. 

Najęła pokój w sąsiednim domu 
przy Forest - Hill i pozwoliła sąsiado- 
wi na rozpoczęcie rozmiowy. 

Danny nie był obojętny na pięk- 
ność niewieścią. Nie mógł. więc omi- 
nąć sposobności poznania czarującej 

dziewczyny, smukłej i zgrabnej, jak 
koń wyścigowy, wesołej i pięknej, a 
młodej, jak wiosna! Oczywiście nie 
przychodziło mu, na myśl, zastanowić 
się nad tem, czem on mógł zainiere- 

  

prawą rękę Wi- 

nie 

  

ochronić. 

wobec badawczego. 

obić papier. (Tapet), 
Rabat od 5 do 25 proc. 

pó 

Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin I S-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Fatarska 20, dom wizsny, 
Istnieje od 1843. * 

Jadainie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, binrka, krzesła dęba 
we ft. p. Dogodne warunki i na raty, 

  

3 I 
    WR 
  

Najkorzystniej : 
kupuje się towary gwarantowanej  da- 
brocj u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 
tweedy na kostjumy i suknie, jedwa- 
bie sztuczne, sukniowe, pallowe ‹ 
jedwabie surowe, perkale. w pięknych 
deseniach, rmaterjały mundurkowe. 
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ŻĄGAJCIE 
we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanego 
šrodaa od odcisków 

Prow. A. PAKA 
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Nekrologi, | Załatwia na 

ogłoszenia, | BARDZO dogod- 
sia nych warunkach 

reklamy . : SH yv) Bim 
I orazido Stef, Grabowskiego |. 
wszystkich w Wilnie е 

pism Garbarska 1, tel. 82 + 

sować piękną kobietę, 
posiadał? : 

Szczegóły pierwszego spotkania nie 
są ciekawe. Danny był chciwy i pe- 
wmy siebie a Jenny zręczna i rozumna. 

Zaprosił ją na obiad. Z radością ° ‹ 
przyjęła zaproszenie; ale zapropoónowa. 
ła cichą i bezłudną restaurację. Uni- 
kata zbyt ludnych lokalów. W słowach. 
niejasnych i niedomówieniach, dała 
do zrozumienia, że ukrywa się przed 
kimś, czy też przed czeniś. Właściwie 
była to prawda. Ale Jenny nie lubiła 

jakie zalety | 

1 kłamać i starała się zawsze mówić pra- | 
wdę, gdy to było możliwe. . 

Jenny podobała się bardzo _pase- 
rowi, była taka swobodna i prosta, 
że można było żywić pewne nadzieje 
na przyszłość. ' Warto było polować na 
piękną kobietę. Przytem była tak spryt- 
na i zręczna, że polowanie nabierało 
wartości. Wyobraźnia Brylla rysowa- 
ła przed nim zachęcające obrazy. 

Nazajutrz po napadzie na pałac 
hrabinyBrotwater spotkali się znowtt. 
Brill zdumiony był, że Jenny z taką nie. 
nawiścią i drwinami mówiła o policji, * 
a z nietajonym zachwytem odzywała || 
się o bandytach. Kilka razy wyrwał ? 
się jej okrzyk pod adresem. policji: 
„Dobrze im tak!“ ° 

Nie więć dziwnego, że Danny Brill 
zapytał nagle: A : 

— Czy .pani miała jakieś nieprzy-, | 
jemności z policją? Może pani była. 
w więzieniu? ap О 

Skinęła: głową 'przecząco i zaczę- 
ła zaprzeczać tak gwałtownie i z taką 
złością i. przestrachem, że.Brill utracił 
ostatnie: wątpliwości: <jasnem Бую, 
że kłamała. Ta pewność wywołała w 
nim poważne refleksje. ' ; 

(D. C. N.) 

й 

Redaktor w.z.'Witold Tatarsyiaki |


