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 OABTYYSIK: TRACECKZERKYGKZI 

KATASTROFA NIEMIEC 
Według depesz z Paryża i Berlina 

sytuacja finansowa Niemiec jest kata- 

strofalna. Depesze donoszą o ban- 

kructwie Niemiec i o konwulsyjnych 

Środkach, któremi stara się opanować 

sytuację rząd niemiecki. Po upokarza- 

jącej depeszy marsz. Hindenburga do 

amerykańskiego prezydenta następuje 

błaganie Francji o pomoc. Kto wie 

czy ta pomoc nie zostanie udzielona. 

Jakkolwiek korespondent „Pata* na- 

zywa artykuły Herve histerycznemi, to 

jednak Francuzów bardzo upokorzyła 

depesza Hoovera i wzmogła tam psy- 

chologję solidarności europejskiej. Na 

- razie jednak premjer Laval odmówił 

pomocy niemieckiemu Ambasadorowi 

von Hoesche. „Rozmowa obfitowała 

w momenty tragiczne* — donoszą de- 

pesze. W każdym razie katastrofa wi- 

si nad Niemcami. Należy pamiętać, 

że jest to państwo które liczy 4.743.931 

bezrobotnych. Głosują oni na Hitlera, 

lub na komunistów. Mówi się o po- 

wrocie Hitlerowskim w Niemczech. 

Wolimy to, niż przewrót komunistyczny. 

W poniedziałek i wtorek giełdy nie 

będą czynne w Niemczech. Nie po- 

wstrzyma to paniki, nie powstrzyma 

ucieczki dewiz zagranicę. Wszystko 

tam znamionuje pośpiech, nerwowość, 

szukanie ratunku. Posiedzenia mini- 

strów odbywają się o 3-ej w nocy, 

decyzji czeka się z godziny na godzi- 

nę, nie prowadzi się normalnych per- 

traktacyj, a tylko się telegrafuje,, do- 
stojnicy niemieccy nie używają innych” 

środków jak tylko aeroplanu. Nadzie- 

je na Amerykę robią wrażenia takich 

nadziei rozpaczliwych, jakie ma ban- 

krut na wygraną na loterji. Ameryka 

gotowa była pomóc Niemcom, bo ra- 

towała w ten sposób własne 10 miljar- 

dów ulokowane na rynku niemieckim. 

Chciała jednak Niemcy ratować fran- 
cuskiemi pieniędzmi, a nie własnemi. 
Gdy francuska pomoc okazała się 
jednak niewystarczająca —- jest wąt- 

pliwe czy Ameryka zechce w dalszej 

pomocy angażować własne pieniądze. 

W każdym razie jest najważniejsza 

dziś sprawa w Europie. Od dalszych 
losów Niemiec zależy bieg wypadków 
w całej Europie. 

Poniżej zamieszczamy streszczenie 

wypadków, które zaszły w ostatnich 
38 godzinach według gazety niemiec- 

kiej. Dalsze depesze oświetlają już 

tylko szczegóły tych wypadków, jak 
np. informują bliżej o wizycie von 
Hoescha u Lavala, lub o stanowisku 

Ameryki. Marka niemiecka spadła, po- 
tem się poprawiła. W związku z za- 
wieszeniem przez Donatbank (Darm. 
und National Bank) inne banki także 
zmniejszyły swe wypłaty, a rząd Rze- 
szy wydał odezwę do narodu. 

  

OSTATNIE 38 GODZIN 

BERLIN. PAT. Prasa niemiecka 

charakteryzuje w następujący sposób 
rozwój sytuacji i przebieg ostatnich 38 
godzin w Berlinie. 

W chwili, gdy dr. Luther udał się 

pośpiesznie do Londynu i Paryża, 
pewnem było, iż Darmstadter und Na- 

tional Bank (Donatbank) grozi za- 
wieszeniem wypłat. Bank ten wypłacić 

miał do 30 czerwca r.b. 950 miljonów 

mk., z tego 650 miljonów do 1 maja 

r. b., a w samym miesiącu czerwcu r.b. 
300 miljonów mk. Stan ten traktowany 
był jednak poutnie. Również dobrowol- 

Na rzekomo akcja poręczycielska przed 
siębiorstw niemieckich, wprowadzona 

W życie drogą dekretu, pozostała bez 
wpływu na dostarczenie Niemcom ko- 
niecznych kredytów. Rokowania Lut- 
hera były też bezskuteczne. Przywiózł 
on ze swej podróży warunki dyploma- 
tyczne, wyrażone nietylko we  Fran- 
cji, lecz poparte przez Anglję i nawet 
Amerykę. 

Nowe kredyty krótkoterminowe 
okazały się niemożliwe bez wyrażenia 

n-ru 20 gr, 

  

zgody rządu niemieckiego na ustęp- 

stwa. 

Rząd niemiecki zgodził się przeto 

w sobotę zwrócić się z apelem do mo- 

carstw za pośrednictwem ich przedsta 

wicieli dyplomatycznych w Berlinie. 

Równocześnie rząd dał się wprowadzić 

w błąd przez informacje Associated 

Press i liczył na nową akcję Amery- 

ki. Rezultatem wyczekiwań  niedziel- 

nych było, iż spodziewana akcja nie 

nastąpiła. Zdaniem dziennika, wpływy 

Hoovera nie wystarczyły, aby przeko- 

nać banki amerykańskie о konieczno- 
ści natychmiastowej akcji kredytowej. 

Obok zasadniczego sprzeciwu Morga- 

na wpłynąć miał na tę opinję banków 

były agent reparacyjny Parker Gilbert, 

oświadczając, iż Niemcy muszą prze- 

dewszystkiem wykazać się aktami sa- 

mopomocy. 

Wobec tego interwencja Darmstad- 

ter und National Bank musiała dojść 

do skutku o własnych siłach Niemiec. 

Rząd niemiecki miał na myśli dawne 

poręczenie wszystkich banków  pry- 

watnych, konferując w tym celu z 

przedstawicielami tych . banków. Było 

to w niedzielę o godz. 6-ej wieczorem. 

Około godziny 10-ej wieczorem uchy- 

lił się jednak bank niemiecki Deutsche 
Bank Und Diskontgesellschaft od tej 

wspólnej akcji. Rząd niem. musiał się 

zdecydować na objęcie gwarancyj na 

rzecz Darmstadter un National Banku 

4(Danatbank). Gabinet obradował do 

3-ciej w nocy, przyczem zachodziły 
trudności natury technicznej. Równo- 

cześnie dojrzała decyzja w sprawie 

ograniczenia obrotów dewizowych i w 

sprawie dekretów, mających na celu 

zahamowanie ucieczki kapitałów z 

Niemiec. i 

Ze względu na to, że decyzje te 

nie mogły jeszcze zapaść w nocy, rząd 

wpłynął na to, że giełdy będą w po- 

niedziałek i wtorek nieczynne. W spra 

wie dalszych, koniecznych kredytów, 

rząd stanął wobec postulatów politycz 

nych.Prezydent Hondenburg miał wyra 

zić się, iż przyjęcie tych postulatów nie 
jest możliwe. Chwilami zdawało się, 

iż zajdzie konieczność dymysji rządu. 

Sytuację komplikowało, że ambasador 

niemiecki w Paryżu dopiero w niedzie- 

lę wieczorem mógł porozumieć się z 

premjerem  Lavalem.  Przypuszczają 

ogólnie, iż rozmowa ta miała na celu 

przygotowanie wizyty ministrów nie- 

mieckich w Paryżu, która nastąpić mia 

łaby jeszcze w poniedziałek. Jak dono- 
si „Boersen Ztg. am Mittag“ rozmowa 

ambasadora niemieckiego z prtemjerem 

Lavalem dała wyniki negatywne. 

NIEMCY PROSZĄ FRANCJĘ O PO- 
MOC 

PARYŻ. PAT.— Wiadomość o od- 

mownej odpowiedzi prezydenta Hoove 

ra przyjścia z pomocą finansową Niem 

com, nadeszła „do Paryża w niedzielę 

po południu. 

Premjer Laval, który specjalnie po- 

wrócił do Paryża 0 godzinie 9-ej min. 

30 wiecz., przyjął o godzinie 9 min. 50 
ambasadora niemieckiego von Hoescha 

który przybył, aby zakomunikować mu 

odmowną odpowiedź banków amery- 

kańskich i przedstawić — jak głosi ko- 
munikat—rozpaczliwą sytuację Niemiec 
Trudno jeszcze w danej chwili sądzić, 

jak opinja publiczna reagować będzie 
na tę wiadomość. W każdym razie 

znajduje się ona niezawodnie pod wra 

żeniem doniosłości chwili. 

Bankructwo Niemiec, a co zą tem 

idzie obalenie rządu Brueninga pociąg- 
nęłoby za sobą dojście do władzy ul- 
tra-nacjonalistycznych elementów z 
Hitlerem i Hugenbergiem na czele. Jest 

to perspektywa, która niejednego Fran 
cuza zmusza do poważnego zastano 

wienia się nie mówiąc już o histerycz- 

nych wystąpieniach Gustawa Herve, 
który na łamach dziennika „La Victoi- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

re', wzywa rząd, prasę, i organizacje 

byłych kombatantów, do uczynienia 

szerokiego gestu, nakazywanego przez 

chwilę, wyciągnięcia ręki do Niemiec 

i zawarcia z niemi sojuszu. 

Niektóre pisma poważniejsze, wy- 

powiadają się za udzieleniem pomocy 

Niemcom, nie cofając jednakże gwa- 

rancji, których żądano od nich w ostat 

nich dniach. 

ROZMOWA AMBASADORA NIEMIEC 

Z PREMJEREM FRANCUSKIM, MIA 

ŁO CHARAKTER TRAGICZNY 

PARYŻ. PAT. — Dzienniki poda- 

ją, iż wczorajsze spotkanie premjera 

LaVala z ambasadorem niemieckim von | 

Haeschem, obfitowała w momenty bar- | 

dzo wzruszające, prawie tragiczne. We 

dług „La Matin“ po przedstawieniu 

prźez von Haescha powagi sytuacji 

Niemiec, Laval wskazał na  drażliwe 

położenie Francji w tej kwestji, oraz 

na zainteresowanie, w jakiem Francja 

oczekuje og Berlina rozsądnych i su- 

rowych zarządzeń celem pokonania 

obecnej trudności i usprawiedliwienie 

ewentualnego poparcia zagranicy. 

FRANCJA NIE MOŻE UDZiELIĆ PO- 
MOCY NIEMCOM. 

PARYŻ. PAT. — Wiadomość o za- 
mierzonertw poniedziałek przybyciu 

do Paryża kanclerza Brueninga 'i mini 

stra Curtiusa, okazała się przedwczes- 
na. Z drugiej strony, nie wydaje się, 

ażeby zapowiadany od kilku tygodni, 

przyjazd do Paryża kanclerza Brue- 

ninga, i ministra Curtiusa, mógł dać 

pożądanie dla nich 5 wyniki. 

Dowodzi tego przebieg wczorajszej 
dłuższej rozmowy ambasadora von 

Hoescha z premjerem Lavalem. 

Francja zdaje sobie oczywiście 

sprawę z ciężkiej sytuacji, w jakiej 

znalazły się Niemcy. Niezależnie jed- 

nak od najlepszych swych chęci, pre- 

mjer nie mógł ukryć, że obecne kon- 

junktury, są mało odpowiednie dla ży- 

czliwego przyjęcia prośby o pomoc, z 

jaką Rzesza Niemiecka zwróciła się do 

rządu francuskiego. 

Francja nie mogłaby udzielić swej 
pomocy bez udziału Anglji i Ameryki, 
a rozpaczliwy apel, z jakim kanclerz 

Bruening zwrócił się do prezydenta 

Hoovera nie spotkał się — jak wiado- 

mo — z pożądanem przyjęciem ame- 

rykańskich kół finansowych. 

NIEPRZEJEDNANE STANOWISKO 
FRANC. KÓŁ NACJONALISTYNYCH 

PARYŻ. PAT. Wiadomości nadcho 

dzące z Berlina, wywołały w prasie ob 

szernie komentarze. Dzienniki nacjona- 

listyczne wypowiadają się stanowczo 

przeciwko udzieleniu Niemcom jakiej- 

kolwiek pomocy. 

„El Avenir* pisze w związku z 

tem: Wielokrotnie daliśmy dowody 
naszej dobrej woli i chęci pogodzenia 
się z Niemcami, licząc na to, że spot 

kamy z ich strony taką samą chęć 
współpracy z nami. Tymczasem, na 

nasze ustępstwa odpowiedziano rozpę- 

taniem szaleństw hitlerowców. 

Doświadczenie to wystarcza. 

Dr. Schacht posiada umysł, pełen 

inwencji. Niech więc sam szuka wyj- 
ścia z sytuacji. Przed trzema laty ośmie 

lit się oświadczyć, że Niemcy powinny 

prowadzić swą politykę gospodarczą 

i domagać się pożyczek zagranicznych, 

by nie mogły później ich spłacić, gdyż 

niechcą one wogóle płacić. Rzucił on 

w nas kamieniem i oto kamień od- 

wrócił się w jego stronę i grozi mu 

zmiażdżeniem. Byłoby z naszej strony 

wielkiem głupstwem, gdybyśmy się sta 

rali temu przeszkodzić i oddać z po- 

wrotem kamień w jego ręce. 

AMERYKA UMYWA RĘCE 

WASZYNGTON PAT. Z ostatnich 

wynurzeń podsekretarza stanu Castle'a 

i podsekretarza skarbu Millsa, wynika 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE —- Butet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiegi 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

! tytoniewy — S. Zwierzyūski, iWIENIEC — Sklep 
KLECK — Sklep „Jzdność 
LIDA — uł. Suwalska 
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jasno, że rząd Stanów Zjednoczonych 

zamierza pozostawić Europie rozwiąza- 

nie przesilenia niemieckiego. Ameryka 

bowiem uczyniła oficjalnie wszystko, 

co było możliwe pod postacią planu 

Hoovera. * 

Castle oświadczył, iż banki amery- 

kańskie będą mogły dobrowolnie wziąć 

udział w pożyczce, którą zadecydują w 

dniu 13 b. m. w Bazylei Europejskie 

Banki Centralne. 

DARMSTADTER NATIONAL BANK 

WSTRZYMAŁ WYPŁATY 

BERLIN. PAT. — Biuro Woliia 
donosi Darmstadter National Bank zmu 

szony jest w poniedziałek wstrzymać 

wypłaty. Rząd Rzeszy upoważnił bank 

tem do następującego oświadczenia: 

Rząd Rzeszy, postara się na za- 

sadzie dekretu prezydenta, który uka- 

że się w ciągu dnia dzisiejszego w. dro 

dze pełnomocnictw, o objęciu — peł- 

nej gwarancji dla wszelkich lokat tego 

Banku. Z uwagi na znaczenie wstrzy 

mania wypłat przez ten bank, zalecono 

giełdom wstrzymanie obrotu akcyj i 

dewiz, w ciągu poniedziałku i wtorku. 

TŁÓMACZY SIĘ, żE LOS PAŃSTWA 

ZALEŻNY JESTOD JEDNEGO BANKU 

BERLIN. PAT. Prezes banku Rze 

szy, Luther odieciał w dniu 13 b. m. 

przed południem samolofemdoBazylei, 

celem wzięcia udziału w naradach 

Banku Wypłat  Międzynarodoywch. 

Zdaniem dzienników, wszystko zale.ży 

od ustosunkowania się tego banku. 

Za podstawę uchwał kredytowych słu- 

żyć ma dekret prezydenta Rzeszy, któ- 

go ogłoszenia oczekuje się w  ponie- 

działek po południu. 

WSZYSTKIE BANKI NIEMIECKIE 

OGRANICZYŁY SWE WYPŁATY 

BERLIN. PAT. — W dniu 13 b. m. 

banki niemieckie ograniczyły swe wy- 

płaty. Komunikat biura Conti głosi, że 

ze względu na to, iż Bank Rzeszy na- 

skutek restrykcyj kredytowych nie mo- 

że zaspokoić uprawnionych pretensyj 

banków, oraz z uwagi na zawieszenie 

wypłat przez Darmstadter und Natio- 

nal Bank, pozostałe banki niemieckie, 

postanowiły zracjonować swoje wy- 

płaty. 

Odnośne porozumienie między Ban 
kiem Rzeszy a bankami prywatnemi i 

kasami oszczędnościowemi, zostało 

już uzyskane, tak że od dnia 13 b. m. 

wypłaty nie będą dokonywane w peł 

nej wysokości. 

WSTRZYMANIE WYPŁAT PRZEZ 

DANATBANK ZOSTAŁO PRZYJĘTE 
; SPOKOJNIE 

BERLIN. PAT. — Zawieszenie wy 

płat przez Danatbanc, które zakomu- 

nikowane zostało opinji publicznej, 

wraz z dekretem o przyjęciu gwaran 

cji przez rząd Rzeszy, odbiło się sil- 

nem echem w całej prasie. Dzienniki 

podkreślają, że sam fakt wstrzymania 

wypłat, nie był dla kół wtajemniczo- 
nych niespodzianką, ponieważ stan kry 

tyczny Danatbanku trwał już od dłuż 

szego czasu. | 

Prasa przyjmuje naogół z zadowo- 

leniem energiczną interwencję rządu, 

wyrażając nadzieję, że prowdazone ro 

kowania, zakończą się wkrótce pomyśl 

nym wynikiem. Prasa demokratyczna 

pisze, że na ten fatalny rozwój wypad 

ków, w ostatnich dniach wywarła 

między innemi również swój wpływ 

katastrofa austrjackiego zakładu kre- 

dytowego. Dzienniki stwierdzają, że 

zawieszenie wypłat przyjęte zostało 

naogół przez publiczność spokojnie. W 
wielu berlińskich bankach prywatnych 

obroty utrzymywały się na poziomie 

normalnym. 

Znamienne jest, że nawet prasa pra 

wicowa nie wykorzystuje zbyt jaskra 

wo ostatnich wypadków dla partyj- 

nych celów politycznych. 

jego — A. Łaszuk. 

13 — S. Mateski. | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rtch”. 

druku mogą być przez Administrację zmi-niane dowolnie 

NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia jetwiankiego. 

NOWOGROLER — Kiosk St. Michali 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — 

D : wiersz milimetro' jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3S-ej gr. %0. Ka 

S lo ika Ramowa milimetr 60 gr. W numerach świątecz: 
cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej, 

ODEZWA DO NARODU 

BERLIN. PAT. W wyniku narad 

gabinetu, które trwały do południa, 

ogłoszony zosta na podstawie art. 48 

konstytucji Rzeszy dekret prezydenta 

Hindenburga w sprawie objęcia przez 

rząd Rzeszy gwarancyj dla Darmstad- 

ter, und National Bank. Równocześnie 

z wydaniem tego dekretu, rząd Rze- 

szy ogłosił odezwę do narodu niemiec 

kiego, zakończoną wyrazami: „Obecnie 

chodzi o to, aby naród niemiecki, w 

tej ciężkiej sytuacji, zachował spokoj 

ne nerwy i nie zwiększał trudności 

przez brak zaufania do siebie samego". 

SPADEK MARKI NIEMIECKIEJ 

LONDYN. PAT. — Na giełdzie pa 

nuje konsternacja, wywołana sensacyj- 

ną wiadomością, która nadeszła z Nie 

miec o kryzysie finansowym, oraz na- 

nysk oraz | 

Admlaistzacja nie pizyjmuje zastrzežeė 64 
Zs dostarrzewie numeru do! 

Księgarnia T-wa „Ruch”, 
dz, Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska —- St, Bednaraki. 

POSTAWY — Księgarnia Połskie] Macierzy Szkołneg, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego. ut. Mickiewicza. 14. 

STOŁPCE — Ksłęgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — al. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

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

WARSZAWA —- T-wo Ksiąg, Kol. „Ruch”. 

  

Komunikaty osz tekstem i5 
o 25 proc droścej. & os a. 

wodowego 20 gr. 

głym spadku marki z 20.53 a 

Wprawdzie niema paniki, ani gorącz- 

kowego wyzbywania się, ale przeważ 

na ilość kursów notowana jest bardzo 

nisko przez ostrożność. 

KOMUNIŚCI I HITLEROWCY DOMA 

GAJĄ SIĘ ZWOŁANIA REICHSTAGU 

BERLIN. PAT. — Frakcja komuni 

styczna Reichstagu wystosowała w dn. 

13 b. m. list do prezydenta Reichstagu 

Loebego, domagający się natychmia- 

stowego zwołania parlamentu. Równo- 

cześnie frakcja hitłerowska zwróciła 

się do prezydenta Loebego z żądaniem 

zwołania konwentu senjorów. W liście 

swym, hitlerowcy podkreślają, że 

Francja i Anglja usiłują rzekomo ode 

brać Rzeszy resztki jej niezależności. 

Reichstag musi wobec tego założyć 

stanowczy protest. 

ANKIETA 
KONSTYTUCYJNA 
ODPOWIEDŹ L. KULCZYCKIEGO 

Ostatnio nadesłał odpowiedź na ankietę 
konstytucyjną prof. Ludwik Kulczycki, zna 
ny działacz społeczny, publicysta i polityk, 
członek NPR. 

Odpowiedź tę charakteryzuje opinja, na 
stępująco: 

„Nikt jeszcze nie wymyślił i zapewne 
nie wymyśli tak doskonałej konstytucji, któ 
raby nie miała absolutnie żadnych wad, 
To też i nasza konstytucja z 1921 r. je po 
siada; naogół jednak zalety jej przewyższa- 
ja wady i... dobrze się stało, że Sejm za 
wzór dla konstytucji połskiej wziął francu- 
ską Z-4605 80.0 > 

Prof. Kułczycki wylicza następujące wa 
dy: 

1) Prezydent nie miał prawa rozwiązy- 
wania lzb, a to utrudniało załatwianie za- 
targów pomiędzy władzą ustawodawczą i 
wykonawczą; 2) brakowało i brakuje Try- 
bunału Konstytucyjnego; 3) konstytucja nie 
orkeśla różnicy postępowania przy zmia 
nach, dokon, wanych w projekcie przezSenat 
i przy odrzuceniu projektu przez Senat; 
4) Konstytucja nie określa różnicy pomiędzy 
zmianą i rewizją konstytucji i 5) Konstytu- 
cja nie sprecyzowała artykułu o samorządzie 
wojewódzkim. 

Następnie autor odpowiedzi doszukuje 
się licznych zalet i występuje przeciwko 
„frazeologji (!) o sejmowładztwie”, a pro- 
jektowi B. B, stawia zarzut, że projekt ten 
dąży do wprowadzenia ustroju...  autokra- 
tycznego. 

Odpowiedź ta w całości ma charakter 
raczej polemiczno-polityczny, niż naukowo- 
prawniczy i pozytywnie wskazuje tylko kil- 
ka drobnych poprawek, któreby autor prag 
nął wprowadzić do sławetnej konstytucji 
marcowej, lub ją uzupełnić, więc zmiana or- 
dynacji wyborczej na wzór niemiecki, uza- 
ieżniającej ilość posłów od ilości głosują- 
cych (a więc wprowadzenie niewiadomej, 
zmiennej przy każdych wyborach  liczby 
posłów ma być udoskonaleniem!?); wybory 
do Senatu przez ciała samorządowe (wedle 
modły francuskiej?) i t. d. 

Odpowiedź zawiera również szereg uwag 

i rad z dziedziny ustroju samorządowego i 
stosunku do mniejszości narodowych, spe- 
cjalnie ukraińców. 

P. Kulczycki proponuje m. in. utworze- 
nie uniwersytetu ukraińskiego w Stanisła- 
wowie. 

Co to ma wspólnego z reformą Konsty- 
tucji, trudno zgadnąć. Jest to wszakże cha- 
rakterystyczne dla całokształtu odpowiedzi.. 

POWRÓT POSŁA PATKA 

MOSKWA. Pat. Poseł Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Moskwie p. 
Stanisław Patek powrócił w niedzielę 
z Warszawy gdzie bawił w sprawach 
służbowych. 

SPRAWA PATROLI POLSKICH 
W GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. — Po wystoso- 
waniu w sobotę do Senatu w. m. Gdań 
ska noty protestującej przeciwko wy- 
daniu prz pisów, dotyczących patroli 
marynarzy komisarz generalny R. P. w 
Gdańsku zgłosił w dniu 13 b. m. do 
wysokiego komisaza Ligi Narodów 
wniosek rządu polskeigo o decyzję w 
sprawie patroli, wysyłanych przez pol 
skie statki wojenne na obszar wolnego 
miasta. Ze swej strony Senat gdański 
też wystąpił z wnioskiem o decyzję 
do wysokiego komisarza, usiłując za- 
kwalifikować wysyłanie patroli poł- 
skich jako oction directe i domagając 
się od wysokiego komisarza wydania 
natychmiastowej decyzji, wzywającej 
do usunięcia patroli marynarzy pol 
skich z Gdańska. Wobec faktu jednak 
że wysyłanie patroli przestało być na- 
rfazie aktualne, wspomniany wniosek 
Senatu gdańskiego przez to samo sta- 
je się bezprzedmiotowy. 

  

Ostateczny skład no- 
wego sejmu węgier- 

skiego. 
Po przeprowadzeniu wyborów Ści- 

słych dopiero. obecnie, po upływie 
dziesięciu dni, znany jest definitywny 
skład nowego sejmu węgierskiego. W 
porównaniu z  sejmem poprzednim 
skład nowego sejmu przedstawia się 
następująco: 

S e j 
poprzedni rowy 

Rządowe stronnictwo jedności 
(Bethlen) 170 157 

chrzešč.-socjalna partja gospo- 
darcza 33 

socjalni demokraci 14 14 
niezależni małorolnicy (poseł 

Gaal) 6 
liberalna demokratyczna Rassaya 5 10 
demokratyczna partja Vazkonyego — 2 
obzońcy rasy 4 — 
chrzešcijanska opozycja Friedricha — 2 
niezaležna partja obywatelska — 1 
radykalna partja narodowa — 1 
poslowie pozapartyjni 12 19 

W roku 1926 rząd rozporządzał 
większością 203 mandatów, nie licząc 
posłów pozapartyjnych, którzy w po- 
szczególnych wypadkach głosowali za 
rządem. Obecnie większość rządowa 
liczy 190 głosów. Należy jednakowoż 
zaznaczyć, że z grupy posłów poza- 
partyjnych jest 13, którzy popierać 
będą rząd, tak, że w poszczególnych 
wypadkach rząd posiadać będzie więk- 
szość przewyższającą liczbę 200. Wzro- 
sła natomiast liczba posłów opozycyj- 
nych. Podczas gdy w roku 1926 było 
ich 26, obecnie jest ich 36 czyli o 10 
więcej. Doliczywszy do tego 6 posłów 
z giupy pozapartyjnych, opozycja li- 
czyć będzie 42 posłów. 

Opozycja jest jednak niejednolita. 
Poszczególne partje opozycyjne róż- 
nią się między sobą nietylko w progra- 
mach ale i Światopoglądzie. Istnieją 
jednakowoż problemy, których rozwią- 
zanie leży w interesie wszystkich. 
Wszystkie partje opozycyjne zgodne 
są np. o ile chodzi o żądanie tajnego 
prawa głosowania. Partje te również 
znajdą się na jednej platformie jeśli 
chodzi o żądanie przywrócenia praw 
politycznych. Jednolicie wystąpią rów- 
nież z żądaniem redukcji budżetu. 

W wielu wypadkach grupa posłów 
pozapartyjnych będzie w nowym sej- 
mie węgierskim odgrywać rolę języcz- 
ka u wagi. Bowiem w wypadku, gdy- 
by opozycja osięgła 50 głosów, to 
mogłaby wywierać poważny wpływ na 
przebieg posiedzeń i kierunek prac 
parlamentu. Jeżeli np. parlament zo- 
stanie odroczony, to na żądanie 50 
posłów rząd musi zwołać posiedzenie 
nadzwyczajne parlamentu, Opozycja 
zatem może parlament zmuszać do 
pracy i postarać się aby w programie 
prac parlamentu znalazły się ważne 
sprawy i zależy tylko od tego, czy 
znajdzie się jeszcze 8 posłów z: gru- 
py bezpartyjnych, którzyby chcieli kro- 
czyć razem z opozycją. Nie ulega wąt- 
pliwości, że w takich warunkach zna- 
czenie posłów pozapartyjnych w par- 
lamencie węgierskim jest bardzowielkie. | 

ZNIESIENIE WIZ KONSULAR- 
NYCH DLA POLAKÓW, WYJEŻ- 

DŻAJĄCYCH DO WŁOCH 
RZYM. Pat. Ministerstwo spraw 

zagranicznych zakomunikowało przed-. 
stawicielom dyplomatycznym Polski, 
Turcji, Czechosłowacji, Grecji, Egiptu 
i Rumunji, że rząd Włoski, w celu. 
poparcia wymiany z odnośnemi kraja- 
mi, znosi wizy konsułarne dla oby- 
wateli wymienionych państw, udają - 
cych się do Włoch. `  
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‚ zowie się Matten, gdzie są liczne 
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JEROZOLIMKA 
*° — Z najbliższej okolicy. Kontyngens 
Polaków, szukających zdrowia, wypoczynku 
i wrażeń w zagranicznych uzdrowiskach, za- 
wsze był i będzie.  Pożądanym objawem 

" społecznym są wszelkie podróże. Ale ma- 
sy inteligencji miejskiej pracującej, z ro- 

„ dzinami swemi, dla podtrzymania zapasu 
sił i energji doo pracy, muszą mieć w 
kraju nietylko swe sanatotja i uzdrowiska, 
ale i miejsca wypoczynkowe. 

akademicka Wilna posiada 
"wzorową, wspaniałą kolonię wypoczynko- 
wą. Inicjatywa ziemian w Wileńszczyźnie, 
którzy. zreformowali swoje dwory, przysto- 
sowując je do potrzeb letników, daje dużo 
konkretnych rezultatów.  Bezwątpienia, że 
te błogie poczynania, pomimo obecnie trwa- 
jących kryzysów, pójdą dalej. Dla kołoni- 

- zacji i uprzymysłowienia naszych ziem  jed- 
nak jeszcze tego wszystkiego jest za mało! 

Szczęśliwą myśl powzięli urzędnicy pań- 
stwowych, skarbowiych i innych instytucyj, 
umieszczając swe oszczędności przez naby- 
cie kilku hektarów działek w najładniejszej 
okolicy Wilna, na wzgórzu, wśród  sosno- 
wych lasów, mając w pobliżu taką rzekę 

„jak Wija! W ciągu kiłku lat powstał cały 
sżereg ładnych, stylowych, pałacyków, bia- 
łych, murowanych will krytych czerwoną 

. dachówką, co na tle zieleni sprawia miłe 
wyrażenie. Budowali oni dła. swych rodzin, 
"urządzając wokoło plantacje i ogrody bar- 
dzo starannie. Utworzyła się kolonja urzęd- 
nicza pod najpiękniejszą nazwą i godłem 
„Zgody*, w pobliżu wsi Jerozolimki. 

Cudowne hasło! "Cóż bardziej, jak nie 
interes wspólny, może połączyć ludzi © 
najrozmaitszych charakterach,  usposobie- 

„niach, przekonaniach, a więc zniewołić do 
tego cudownego hasła zgody? Zjawisko to 

, tak fenomenalnie rzadkie w historji naszej 
— teraz gdy szerzy Się niezgodz: a w 
przeróżnych patrjach tworzy się rozłam, pa- 
nuje wierutny zamęt i choas: to godło: staje 
się jakby objawieniem opatrznościowem! 

" Perła w Koronie Polskiej jest Wilno: tak 
“ orzekii Niemcy 'wi czasie tutaj swego poby- 

tu. Łatwo sobie wyobrazić w jaki ide- 
alny Erholungs - Heim ten błogosławiony 
kątek Zgody mógłby się przetworzyć! 

"© Wszelkie są dane ku temu, ażeby tako- 
+ wa kolonja doszła do rozkwitu, mając 
pierwszorzędne pensjonaty dla przyjezdnych. 
Komunikacja z miastem, łącznie z pocztą, te 
lefonem i telegrafem, nie pozostawia nic do 

* życzenia. Tereny te są opodatkowane przez 
miasto, które obowiązane jest przez to samo 
dostarczyć wszelkich dogodności ku uży- 
teczności publicznej, jak wodociągi i świat- 
ło elektryczne. 

Dla zwalczania inercji i opanowującego 
ogólnego bezwładu, dla obudzenia prywat- 
nej inicjatywy, potrzebny jest przykład i po- 

" równanie. 
Oczywiście nie można porównywać Ri - 

* wiery francuskiej, włoskiej iub adrjatyckiej 
z naszem wybrzeżem na Bałtyku; niemniej 
dla nas jest ono pięknem i pożądanem. Nie 

. można porównywać „ku!turalnych uzdrowisk 
Czechosłowacj: lub Węgier z naszemi, bo 

" wypadłyby na niekorzyść naszych, ale same 
przez śię są one najcenniejsze. W Szwaj- 

"carji, w Oberlandzie, u stóp Jungfrau, skąd 
-w godzinę można się dostać kolejką na 
szczyty Śnieżne i lodowców, w pobliżu In- 
terlaken, tuż przy jeziorach Brienz i Thun, 
jest dolina wśród lasów malowniczych; 

pensjo- 
W dolinie tej płynie prawdziwe ży- 

cie sielskie anielskie, gwarantowany jest 
wypoczynek dla najbardziej spracowanej 

„inteligencji i wyczerpanych osobników, gwa- 
rantowane jest zdrowie, a więc i szczęście! 
Z tej miejscowości Szwajcarji niemieckiej, 
Kanton Berneński, kolonja Wilenska  mo- 

„glaby wytrzymać porównanie. A jeżeli zro- 
bimy niejakie uzupełnienie, to może nad 
mią górowiać. 

+ Pośród pagórków, lasów i sąsiedniego 
parku-w Werkach, dla orjentowania się w 

. miejscowości, jeśliby kto zbłądził,  szuka- 
- jąc drogi ku szosie lub do brzegu rzeki, dro- 
gowskazem dla każdego służyć mogą dwie 
strzeliste wieżyczki kościoła kalwaryjskie- 

“go wyraźnie zarysowujących się na hory- 
zoncie na tle szafirowego nieba. 

Trzeba przyznać, że sąsiedztwo takiego 
kościoła, do którego podążają z najwięk- 
szym pietyzmem setki pielgrzymek  pątni- 
czych, dla dusz spragnionych otuchy, po- 
ciechy w troskach i pragnących skupienia 
wewnętrznego, takie sąsiedztwo jest wielką 
atrakcją. Otoczenie tej świątyni jako to: 
zgromadzenie Sióstr, oddanych pożytecznej 
pracy na ziemi i utrzymujących ochrony dla 
dziewcząt wraz z przytułkiem dla star- 
ców, wytwarza wogóle atmosferę spokoju, 

"dobrej woli, miłosierdzia i pracy. 
й Pewne więc jest, że Polska posiada 

dużo drogocennych djamentów i klejnotów. 
„Nie dajmy zginąć tej perełce, która się zo- 

wie „Zgoda”, a która może zadowolnić wy. 
* bredne gusty inte'igencji miejskiej, dając 

|. kilkomiesięczny wypoczynek na łonie buj 
nej przyrody. Z. S-cka. 

+ 'НОКОрЖЕ] 
+ — Wraženia z przyjęcia ks. Biskupa. 
Spodziewana wizyta najwyższego dostojni- 

„ka Kościelnego ks. biskupa Łozińskiego na 
dzień 26 VI. b. r. wywołała  gorączkowy 
ruch przygotowawczy wśród parafjan w 

„ naty. 

Horodzieju. Zawiązał się tedy Komitet przy 
jęcia, który drogą różnych ofiar i  samo- 
opodatkowania się parafjan po 10 gr. od 
ha ziemi — zdobył potrzebny fundusz i na 
tychmiast przystąpił do dalszego wykonania 
swego programu. Pobudzeni do ofiarności 
parafjanie, zwłaszcza osadnicy wojskowi, 
przeszli samych siebie i dzięki nim w krót- 
kim czasie stanął wreszcie parkan na cmen 
tarzu.,a26 VI b. r. stanęły dwie pięknie u- 
dekorowane bramy z napisem: „Ecce Sacer 
dos“: jedna przed kościołem, druga u wy- 
lotu głównej ulicy. Już o godzinie 14-е} 
(2-giej po południu) zaczęły się gromadzić 
przed I-szą bramą liczne grupy ludzi 
zapelniając place przed kościołem i stację 
kolejową. Po obu stronach bramy stanęły 
chóry Koła Młodzieży i dzieci szkolne ze 
swymi nauczycielami na czele. O godz. 6-ei 
(18 po południu) dano znać, że jedzie о- 
czekiwany gość. jedna z uczenic miejsco- 
wej szkoły wystąpiła z szeregu i wręczając 
ks, Buskupowi ładny bukiet kwiatów, powi- 
tala Go stosownym  wierszykiem. Poczem 
cała procesja ludzi, poprzedzona śpiewnym 
chórem podążyła za Biskupem do kościo 
ła, gdzie po powitalnem przemówieniu 
tut. proboszcza — odprawił nabożeństwo 
ks. Biskup. х 

JE. w przemówieniu swojem do  zgro- 
madzonych parafjan zwrócił uwagę na ko- 
nieczność rychłego wzniesienia nowego przy 
bytku, gdyż obecny .pod żadnym wzglę- 
dem nie może nadawać się na kościół: 

Ks. Biskup zabawił w  Horodzieju ca- 
łą dobę, poświęcając czas nabożeństwom i 
bierzmowaniu, do którego przystępowali za- 
równo starsi, jak i młodzież. W niedzielę, t 
j. 27 VL br. o godz. 17-ej odprowadziły 
dostojnego gościa chorągwie kościelne i 
rzesza pobożnych parafjan na stację skąd, 
Żegnany uroczyście, odjechał w kierunku 
Baranowicz. Uczestnik. 
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Podróż b. króla Hiszpanii 
PRAGA. (Pat). Według doniesień niektórych pism tutejszych w jed- 

nym z pierwszorzędnych hoteli w Karlovych Varach zamówiono apartament 

dla księcia Toledo. Pod nazwiskiem tem ma się ukrywać były król hiszpań- 

ski Alfons XIII, pragnący przybyć do Karlowych Varów. 

  

„Sprawiedliwość dla Węgier '—w obłokach 
ROOSEVELT-FIELD. Pat. Lotnicy węgierscy Aleksander Magyar i 

Jerzy Enders, którzy podjęli lot transatlantycki, odlecieli stąd do Harbour 
Grace, będącego pierwszym etapem zamierzonego lotu do Budapesztu. 
Samolot nosi nazwę „Sprawiedliwość dla Węgier*, 

Katastrofa samolotowa 
ZGINĄŁ ZAST. SZEFA SZTABU ARMJI CZERWONEJ 
MOSKWA. (Pat), W dniu wczorajszym w odległości 47 km. na za- 

chód od Moskwy wydarzyła się katastrofa samolotowa, w której zginął za- 

stępca szefa sztabu armji czerwonej Triandafilow, zastępca kierownika urzę- 

du motoryzacji i mechanizacji Kolenowski, urzędnik sztabu generalnego 

Arkadjew, trzech pilotów i dwóch mechaników. 

MW WIRZE STOLICY 
ZAKWITNIE HAZARD 

Mówiono, że — nie, że to bujda, że 

nigdy na to nie pozwołą, a jednak stało się. 

Cichutko, bez reklamy otwarto salę lotta 

w Dolinie Szwajcarskiej. Na pieniądze się 

nie gra —broń Boże! Wygrany otrzymuje 

  

, bony do sklepów, uprawniające do podję- 

ŚWIĘCIANY 
— Odnowienie kościółka. W. odległości 

12 klm. od Święcian, w zaścianku Raczkow- 
szczyzna przez kilkadziesiat lat stał zapom- 
niany, opuszczony  kościołek drewniany, w 
stylu, jaki jeszcze i dziś można spotkać w 
małych miasteczkach. 

Wiele pamięta ten kościołek, wzniesiony 
bowiem w roku 1772 przez. niegdyś możny 
ród Czechowiczów. Kościołek był świadkiem 
rozbiorów Polski, był Świadkiem trzykrot- 
nych zmagań narodowych o wolność, a w 
ostatniem powstaniu, jak starzy opowiadają, 
nawet oddał pewne usługi powstańcom, bo 
w wieży swej umieścił punkt obserwacyjny 

  

powstańczy, ponieważ kościół stoi na wy- 
niosłem  wzeórzu, stąd widoczny krajo- 
braz 20 - 30 klm. ; 

Minęły burze zmagań narodowych 0 
niepodległość, wiele zmieniło się na świecie, 
ród Czechowiczów zubożał, kościołek został 
zapomniany, lecz stał dumnie, jako pomnik 
przeszłości, ze wzniesioną wieżą, jakby pal- 
cem wskazujacym w niebiosa. że stamtąd 
przyjdzie kiedyś sprawiedliwość Boża, ru- 
szą trony zaborców, a wówczas Polska po- 
'wistanie. 

Zaiste kościołek przetrwał wszystkie bu- 
rze, doczekał, że znów stoi na niepodleg- 
łej polskiej ziemi. 

I oto niestrudzony pracownik społeczny 
ks. Czesław Sztejn ze Święcian w roku ze 
szłym, w maju utworzył komitet odnowy 
kościołka, jako zabytku historycznego. Lud 
okoliczny, nie szczędząc pracy i materjału, 
jał się zbożnego dzieła odnowy kościołka. 
Kościołek został odnowiony już na tyle, 
że w dniu 28 czerwca r. b. w dniu po- 
godnym ks. Sztejn odprawił pierwszą mszę 
świętą. Zebrały się tysięczne tłumy - ludu, 
ludu jeszcze nieskażonego -panujacym dziś 
racjonatizmem i materjalizmem, w odświęt- 
nych strojach, na tle zbóż, okalających ko- 
ściołek, wyglądały jakby maki i chabry w 
życie. 

Kościołek nie ma ani dzwonów, ani orga- 
nu. Podczas mszy śpiewał chór Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej. Podczas bosko- 
melodyjnej prefacji i podniesienia we mszy, 
podczas uroczystej ciszy, rzesze skowronków 
odbywały śliczny koncert, pobudzając wier 
nych do ekstazy nad wielkością i potęgą 
Stwórcy Wszechświata. 

Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. 
Sztejn 'w języku polskim, a ks. Micas w 
języku litewskim. 

Potem odbyło się przedstawienie, ode- 
grane przez amatorów tegoż stówarzysze- 
nia na cel odnowy kościołka. 

'Pod wieczór lud tłumnie wracał do do- 
mu, dziękując Bogu i księdzu Sztejnowi za 
nowy przybytek Boży, brak którego lud- 
ność odczuwała, bo do najbliższego ko- 
ścioła ma 8 — 10 klm, a do kościoła 
parafjalnego w Święcianach 12 — 15 klm. 

A więc jak widzimy, życie ludzkie ponad 
rozum, potrzebuje uczuć, uczuć religijnych, 
uczucia piękna. 

Potęgujemy kult ducha, który jest ce- 
mentem życia społecznego, a nie tylko 

wiara 'w nasz niedoskonały rozum, któremu 
ludzkość dziś hołduje. „Obecny* 

pokroR Zeldowiczowa 
powróciła 

chor. kobiece, weneryczne, narządów 
moczowych, od 12—2 i 4—6. 

Mickiewicza 24 telef. 2-77. 

     

  

cia pewnej ilości towiaru — np. 15 tuzinów 

kalesonów albo 2 beczek śledzi, lub 100 
spinek z masy perłowej. . Loteryjka jest te- 

dy instytucją filantropijną, ożywia handel, 

przyczynia stę do ruchu w sklepach... 

Swoją drogą, może się zdarzyć, że 

ktoś nie potrzebuje paruset kalesonów, — 

wówczas właściciel sklepu wymieni mu na- 
tychmiast bon na żywą gotówkę. Ale o ta- 

kich tranzakcjach się nie mówi. 

Przegrany nie płaci bonem, lecz podo- 

biznami Kościuszki, Batorego czy innych bo- 

haterów. 

Prasy nie zaproszono na otwarcie; nie- 

znośne skrobki krzyczą oddawna na alarm, 

ich smętne reminiscencje o samobójstwach 

w Monte - Carlo, Soppotach i funkcjonu- 

jacej niegdyś w Warszawie Nirwanie zra- 

żają tylko amatorów. A w. dzisiejszych 

ciężkich czasach hazard jest dobrodziej- 
stwem — dla organizatorów przynajmniej. 

KUP PAN TEGO PITASZKA! 

Pan Wojciech Pludra wybrał się na Ker- 

celak z, mocnem postanowieniem kupienia 

nowej pary spodni. Nie diatego bynajmniej, 

że uważał swe obecne inexprimable za nie- 

stosowne — skąd znowu! te parę 'kilka- 

naście otworów na siedzeniu nie były prze 

cie wcale tak bardzo widoczne, zwłaszcza, 

że można usiąść, ale ot poprostu. chciał 

zadać szyku na rodzimem podwórku. 

Piękna dzielnica ten plac  Kercelego! 

Czego tu niema! Czego ludziska nie sprze- 

dają! 
— Buty o gumowych klamerkach, na 

trzy pokolenia wystarczą.... 

— Chustki do nosa po 20 gr. bez dziur 

gieniczne.... 

Zabrnął pan Wojciech aż w kąt gdzie 
pełno ptaków wszelakich. Grube gołębie pa- 

trzały nań okrągłemi oczyma — naraz 

uczuł do nich wielką sympatję. — „Ile ko- 

sztuje ten z czubem?' — zapytał. 

— Dla pana 7 zł. 

— Uff, drogo. Za takie pieniądze można 

dostać całego indyka — chyba większe i 

pożyteczniejsze stworzenie co? 

Jakiś andrus z klatką nawinął się tuż. 

Mizerna ptaszyna, podobna do zdychające-, 

go wróbla,  apatycznie  drzemała na 

pręcie. 

-— Panie, zawołał andrus, kup pan tego 
ciyża! kozi syn śpiwa jak ten łorzeł. 

— Naco mi czyż? szepnął nieśmiało 
pan Wojciech. 

— Jakto naco? Tee, nie bądź pan fra- 

jer i kupuj póki dajem; będziesz pan 

miał choć z kim jentelegentnie w domu po- 
gadać. Na — bierz pan za jedne 3 złote. 

— „Spodnie nie uciekną, myślał pan 

Wojciech, a taką okazję puścić — grzech! 

i wybuliwszy 3 złocisze poczłapał z nowym 
nabytkiem do siebie. 

— Pokaż no spodnie! zakomendorowała 

surowo pani Pludrzyna. 

— Narazie į te wystarczą, kochasiu, ale 

patrz jakiego udało mi się kupić pitaszka.... 

Wałek, krzesełko, miotła, żelazko i po- 

grzebacz zostały puszczone w ruch spraw- 

ną ręką pani Wojciechowej. Łomotała mę- 

żulka, pokrzykując: „masz za tego pitaszka, 

masz, a masz, maSz.... 

Zwabieni krzykiem zbiegli się sąsiedzi, 

ocucono zmartwiałego z przerażenia i bólu 

pana Wojciecha. jego połowica dowodziła 

krzykliwie: — „dałam temu chmyzowi, nie-. 

roboawi zatrąconemu 5 zł. na nowe spodnie, 

a tu pac —przynosi mi tego bydlaka w 

klatce. Czyś ty, wałkoniu całkiem rozum po- 

stradał — mówię doń — i pukam w móz- 

gownicę.... 

Czy z głodu, czy z alteracji wobec wyni- 

kłej awantury —- dość, że nieszczęsny pta- 

szek wyciągnął łapki i ani zipnął. Zdechł. 

Na ten widok pan Wojciech się tozpła- 

kał: — „znowu będę mieszkał sam na sam 

z tą wiedźmą” szlochał. Kar. 

  

"$to lat temu 
13 lipca. Na litewskim teatrze wojny, zwołana przez Giełguda rada 

wojenna, mając na względzie sytuację bez wyjścia wojska oraz brak amu- 
nicji, miała zdecydować, czy wojsko polskie ma się poddać armji rosyjskiej, 
czy też wkroczyć do Prus. Z obawy, by poddanie się nie było uważane 
za połączenie się Polski z Rosją, rada wojenna zadecydowała, że wojsko 
polskie ma opuścić terytocjum Litwy i wkroczyć do Prus. Decyzja ta ozna- 
cza złożenie broni i kapitulację, 

14 lipca. Na litewskim teatrze wojny, część wojska polskiego prze- 
kroczyła granicę pruską i złożyła broń w ręce prusaków. W pewnej chwili 
część tej części odebrała swą broń i wróciła z powrotem na terytorjum li- 
tewskie, aby po krótkim tam pobycie przejść znowu granicę pruską. Tra- 
gedję wojska polskiego spotęgował rozpaczą podyktowany czyn jednego 
z jego oficerów, który wystrzałem z pistoletu położył trupem głównego 
dowódcę sił polskich na Litwie, generała Giełguda. Strzałowi towarzyszyły 
słowa owego oficera, że tak giną zdrajcy. Broń złożyło ! 

podoficerów i żołnierzy oraz 2.000 powstańców | li- 240 oficerów, 2.295 
tewskich. 

i skapitulowało: 

SZTAMBUCH MARYLI 
Z WYSTAWY MICKIEWICZOWSKIEJ 

„Powiedz mi z kim przestajesz — po- 

wiem Ci kim jesteś” — a że każdy imionnik 
gromadził w sobie elitę osób wybranych 

przez jego właścicieła dla” zachowania ich 

w pamięci — przeto, zaznajomienie się 
z tymi wybranymi, pozwala zarazem wy- 
robić sobie dokładniejsze pojęcie o osobie, 

dla której byli oni z pewnością mili, jeżeli 

pragnęła posiadać ich myśl utrwaloną. 

Otwierając małą, podłużną, w ciemno — 

zieloną skórę oprawną książeczkę, która 
jest Sztambuchem Marji Wereszczakówny — 
i przerzucając jej pożółkłe kartki — pierwszą 
myślą jest: jaką też była ta kobieta, która, 
nie obdarzona wcale pięknością — umiała 
jednak gromadzić koło siebie, pozyskać 
przyjaźń — i więcej niż. przyjaźń — ludzi, 
których o niewybredność posądzać trudno, 
a których wymagania duchowe, umysłowe i 
estetyczne, ona najwidoczniej zadowolić 
była w stanie. 

W oczach staje wysmukła blondynka — 
o szaro - niebieskich oczach — taka, jaką 
ją widzimy na portretach i minjaturach, 
gdzie nietyłko piękności, lecz i wdzięku do- 
patrzyć się trudno — a na myśl przychodzi 
strofa: 

Maryla słodkie miłości wyrazy 

Dzieliła skąpo w rachubie; 

Choć jej kto kocham mówił po sto 
ё razy, 

Nie rzekła nawet i lubię: 

Więc — «co w niej było? —nie opro- 
mienia jej nawet to wielkie przywiązanie do 
człowieka, dla którego była przez całe ży= 
cie światłem i natchnieniem — a które tak 
zdobiło p. Stein — postać tak bardzo Ma- 
ryli pokrewną — będącą przez długie lata 
tem dla Goethe"go, czem Marja dla  Mic- 
kiewicza. 

Może pamiątki po niej zachowane, do 
pewnego stopnia przyczynią się do jej cha- 
rakterystyki. Oto widzimy prześliczne wy- 
danie Naśladowania Chrystusa z 1847 * 
przysłane jej przez Mickiewicza z Paryża 
z dedykacją: Pamiątka przyjacie'a; oto listy 
filomatów do niej; — musiała więc być 
religijną i inteligentną. Wiemy, że jak na 
owe czasy była nawet „uczoną*; znała 
kilka obcych języków, czytywała Byrona, 
Werthnera — i Panią de Stačl; była również 
muzykalną, bo oto widzimy nuty walca jej 
własnej kompozycji — a obok zeszyt wła- 
snoręcznych .przepisów kuchennych z re- 
ceptem „babki doskonałej"; —musiala więc 
być gospodarną, w czem nie przeszkadza- 
ło jej bynajmniej zamiłowanie do konnej 
jazdy i do klaczy faworytki. 

Może to więc ta wszechstronność upo- 
dobań i zainteresowania, była tym urokiem 
przyciagającym, któremu zawdzięczała, że 
kwiat inteligencji jej epoki i otoczenia, uwa- 
żał sobie za przywilej — utrzymywać z nią 
wymianę myśli i być przez nia  zrozu- 
mianym? — Tu może należy szukać wyja- 
śnienia tego czaru, roztaczanego przez 
kobiety takie jak Puttkamerowa, p. Stein, 
pani Sand — pani De Staćl t tyle innych, 
które piękności nie posiadając, umiały dać 
ludziom, o umysłach wyższych, to. co 
największemu nawet genjuszowi jest nie- 
zbędne — bez czego czuje się on samotnym 
— zrozumienie go. I to było magnesem 
przyciągającym — to powodowało Toma 
sza Zana do wpisania w imionnik;  Were- 
Szczakówny w r. 1819 w Tuhanowiczach 
wiersza następującego: 

Rozsądek, nauka, cnota 
Otwiera do szczęścia wrota; 
Wdzięczna, uczona, cnotliwa, 

Jakżeś Maryo, szczęśliwa. 

A w kilka lat potem w „Rozdziałkach* pi 

sywanych do Bolciennik —juž do p. Puttka- 
merowej — uczynić taką uwagę: 

„Jeżełi szczęście życia ludzkiego i przy- 

jemność duszy załeży na przywiązaniu, któ- 

re wzbudzają dobroć i anielskie przymioty, 
i jakże Pani szczęśliwą nazwać się nie 
možesz?“. 

A w innym „Rozdzialku“: — „czytalem 
prawie z czułością wyrazy ufności, 
ni t nadziei”, 

Ufności — przyjaźni — i nadziei — czyli: 
wierzę iż wszystko co zamierzasz jest dobre 

— chcę ci w tem dopomóc i wiem, iż tego 

dokonasz; — a to jest właśnie zrozumie- 

nie. 

W imionniku Maryli wiersze i sentencje 
wpisane przez przyjaciółki — przeważnie w 

przyjaż- 

języku francuskim — nie odznaczają się 

ani formą, ani orygnialnością, ani też popra 

wną ortografją. Jest tam mowa o przyjaźni 

— wiośnie — pamięci i t. p. Wpisana jest 

Józephina Pęczkowska, Weronika  Sacken, 

Antonina z Radziwiłłów Juraha, Olimpja z 
Przeździeckich Szweykowską, ciotka Maryli 

— ze Stryjeńskich Koźmianowa i Marja 

Stryjeńska. Matka Maryli — Franciszka z 
Ancutów Wereszkowa, której portrecik 

ołówkiem rysowany przez Rafała Ślizienia, 

znajduje się na drugiej karcie —« wpisała 

modlitwę ułożoną przez Siebie w czasie 

wojny Greków! z Turkami — blagając 

drugi rysunek , również Rafała Ślizienia — 
portret Michała Wiereszczaki, brata Marii 

i jeszcze jeden nie podpisany — przedsta- 

wiający młodzieńca w sznurowanym munda- 
rze. 

Na jednej z pierwszych kartek imionnika 

— mającą kolor nieba — wpisał się w roku 

1619, przyszły mąż, Wawrzyniec Puttka- 

mer: 

Myśleć nie będę nad słów doborem, 

Ani w rym skupiać wiele myśli razem, 
Ten kolor moim jest wzorem, 

Ten moich uczuć obrazem. 

Dalej parę wierszy w jęsyku włoskim, 

podpisanych przez V. Krasińskiego (Waler- 

jana) — przyjaciela Maryli i filomatów, któ- 
ry mieszkając w Warszawie, propagował 

tam pisma Mickiewicza i zdobywał na nie 
pronumeratorów. 

Parę kartek dalej — starannie zasuszony 

liść dębowy — potem liść paproci — i wier 

Szyk Jana Czeczota: у 

Pięknym ja Twej książeczki rymem 

nie ozdobię, 

Bo mnie Parnas nie życzliwy, 

Lecz i tak czasem Marya raczy 
wspomnieć sobie 

Żem jej przyjaciel prawdziwy. 
Ostatnią stronicę zajął Tomasz Zan 

wierszykiem wyżej przytoczonym, pod któ- 

rym u dołu dopisał: , 4 

Kto dla Cię z większym czacunkiem, * 
uwielbieniem, 

Niech się podpisze pod mem mieniem. 

I podpis umieszczony tak nisko, że nic- 

by się już pod nim zmieścić nie dało. 

Wreszcie na karcie przedostatniej 
pożółkie pismo — bez daty ani miejscowo- | 

ŚCI: 

Nessun maggior dolore che ricordasi 

del tempo felice nella miseria! 

lak te imiona błogi los spotyka 

Które Marya w .. swój . imionnik 
przyimie | 

Kto Maryę do swego wpisze imion- 

nika 

Wpisze tylko ledno imie 

A. Mickiewicz 
Zamykając Sztambuch Maryli przychodzi 

refleksja, iż gdyby w tym imionniku wpisa- 

ne było również tylko to jedno ostatnie Imię 

--— starczyłoby ono za wszystkie inne. 

M. Róm. 

BEZROBOCIE W POSZCZEGUL- 
NYCH ZAWODACH 1 CZĘŚCIOWE 

BEZROBOCIE. 

Na ogólną liczbę 280,165 bezrobotnych 
w Polsce, zarejestrowanych w dniu 27 czer 
wca rb., bezrobocie w poszczególnych za- 
wodach PR się następująco: gór 
nicy — 13,704 bezrobotnych, ( w tem w 
Sosnowcu — 1,622, w Drohobyczu — 1,200 
na Śląsku — 9,332), hutnicy metatowi — 
2,578, ( w tem na Śląsku — 2,036), 'szkla- 
rze — 2,819, metalowcy — 23,155, (w tem 

Warszawa — 2,850, Łódź — 1,001, Sos- 
nowiec — 1,501, Drohobycz — 1,069, Śląsk 
— 6.048), włókiennicy — 21,045, (w tem 
Łódź-miasto — 11,081, Łódź-Okręg 
2,540, Częstochowa — 1,248, Sosnowiec — - 
1,100, Białystok — 1,388), robotnicy budow 
lani — 22,480 (w tem Warszawa — 3,313, 
Łódź — 959, Sosnowiec — 888, Lublin — 
1,261, Lwów — 1,371, Śląsk — 5.106), pra . 
cownicy umysłowi — 28,000 (w tem War 
szawa — 4,500, Łódź — 2,094, Lwów — 
1,529, Poznań — 2,171, Bydgoszcz — 1,099, | 

Śląsk — 3,457). - 
Liczba niewykwalifikowanych bezrobot- 

nych robotników wynosiła 141,434 osoby. 
Liczba częściowo zatrudnionych. robotni . 

ków na dzień 27 czerwca rb. wynosiłą 
17,568 osób, z czego przez 1 dzień w ty- 
godniu pracowało 5,178, przez 2 dni — 

8,236, przez 3 dni — 43,828, .przez 4 dni— i 

31,339, i przez 5 dni w tygodniu — 28,987. 
Na ogólną liczbę 280,165 bezrobotnych 

zasiłki ustawowe pobierało 105,210 bezro- 
botnych. 2 

TRAGICZNA ROCZNICA 
Przejście granicy pruskiej przez od- 

działy powstańcze litewskie 
„ (13.1 15 lipca 1831 r.) 

- Akcja powstańcza na Litwie po 
klęsce Ponarskiej, została właściwie 
sprowadzóna do bierności. Rosja przez 
chwile, które nieudolność wodza wojsk 
polskich Giełguda zaprzepaściła dla 
Polski, zdążyła na Litwie zgrupować 

- stosunkowo olbrzymi materjał wojen- 
ny i ludzi, gdy natomiast siły pow- 
stańcze z każdym dniem zmniejszały 
się w odwrocie. : 

"Byla to chwila straszna dla  po- 
“+ "wstania, lecz jeszcze nie beznadziej- 
* 

+ mogty tatwiej 

na. ' W umysłach zdolniejszych (Chła- 
powski) powstaje plan spróbowania 
walki w inny sposób — gdy nie udała 
się walna rozprawa wszystkich niemal 
sił powstańczych, należy chwycić się 
walki partyzanckiej. Cała-więc siła 
wójenna polska ma być podzielona 

ina mniejsze grupy, a te, jako samo- 
dzielne jednostki operacyjne, będą 

szybkiemi  marszami 
prżerzucać się z miejsca na miejsce i 
rozbijać poszczególne oddziały rosyj- 
skie, przerywać łączność, szerzyć 
demoralizację w wojsku wroga. Plan 

„ten tem bardziej zasługiwał na uwagę, 
/że już «w przeszłości akcja Chłapow- 

я ' 

4 

skiego była tego dowodem; na terenie 
lesistym, wśród ludności, sprzyjają- 
cej powstaniu, plan ten mógł w 
przyszłości okazać się nadzwyczaj 
korzystnym. 

Giełgud jednak, jak zawsze, był 
niezdecydowany: z początku zgodził 
się na plan Chłapowskiego, w kilka 
chwil jednak później zmienił zdanie: 
Wraca znowu do początkowego pro- 
jektu oparcia akcji powstańczej o 
Żmudź, wydaje rozkazy marszu na 
Kowno, a tam oparcia się na linji 
<zek Wilji i Świętej, zdobycia Po- 
łągi i czekania posiłków drogą morską 
z Francji Sam Giełgud stanął głów- 
ną kwaterą w Kiejdanach. 

Wypadki jednak zmieniły wszyst- 
kie płany: Rosjanie zdobyli dn. 28. 
VII. Kowno, kontrakcja ze strony pol- 
skiej nie udała się. Masy wojsk nie- 
przyjacielskich były zbyt wielkie i 
swą przewagą liczebną odbierały ini- 
cjatywę walki z rąk polskich. W sze- 
regach powstańczych coraz bardziej 
rozprzęga się subordynacja wojsko- 
wa: nikt już właściwie nie słucha roz- 
kazów Giełguda, rośnie nieład i za- 
mieszanie, poszczególne oddziały nie 
mogą ze sobą nawiązać . kontaktu. 
Tymczasem siły armji pościgowej ro-* 
syjskiej wzrastają. Trzema kolumnami 
pod dowództwem ks. Chiłkowa, gen. 
Kreutza i Kabłukowa' posuwa się zgó- 

rą 35 tysięczna armja rosyjska. 
Powstaje znowu plan uderzenia i 

zdobycia nagłym wypadem  Połągi, 
lecz i on się nie udaje. Tymczasem 
teren operacyjny zamyka się na coraz 
mniejszym obszarze i, mimo wszyst- 
kich wysiłków poszczególnych jedno- 
stek zdolniejszych, coraz bardziej 

przybliża się do granicy pruskiej. 
Szóstego lipca grupują się oddziały 
powstańcze w Cytowianach; prócz 
wojsk regularnych znalazły się gru- 
py ochotników, których liczba docho- 
dziła do trzech tysięcy. W ślad za 
nimi szli jednak Moskale i straże tyl- 
ne musiały się z nimi ścierać. Gieł- 
gud znowu jednem ze swych nie- 
fortunnych posunięć nakazuje z Cy- 
towian marsz całej siły polskiej w 
celu zdobycia zajętych w międzyczasie 
przez Rosjan Szawiel. Atak "ten nie 
udał się całkowicie i Giełgud po dość 
ciężkich stratach własnych sił zmuszo- 
ny był nakazać odwrót w stronę Kur- 
szan. Tam dopiero dał się przekonać 
Chłapowskiemu co do podziału na 
mniejsze grupy samodzielnie działa- 
jących partyzantek. Na radzie wojen- 
nej 9 lipca uchwalono podzielić na 
trzy oddziały całą siłę zbrojną pod 
dowództwem Giełguda,  Chłapowskie- 
go i Dembińskiego. Giełgud z Rolan- 
dem i Szymanowskim wyruszył z. 
miejsca pierwszy, kierując się, zgod-* 

nie z manjackim planem, na zdobycie 
Połągi; za nim odszedł Chłapowski w 
wyznaczonym sobie kierunku, t. j. w 
stronę powiatu trockiego. Dembiński, 
zmęczony marszami, pozostawał je- 
szcze na odpoczynku w Kurszanach. 

Plany jednak wszystkie prysnęły: 
Giełgud z siłami swemi w kilkana- 
Ście godzin po wymarszu  dopędził 
Chałpowskiego, wprowadzając na no- 
wo nieład i chaos. Tam, gdzie pom- 
niejsze oddziały pod sprężystem 
wództwem mogłyby się przedrzeć ci- 
chaczem pod bokiem wojsk nieprzyja- 
cielskich, wielka ruchawka nie mo- 
gła tego dokonać. Tymczasem — Мо- 
skale rozbili obóz Rolanda i zabrali 
jeńcą, od którego zapewne dowie- 
dzieli się o planach polskich. a 

Dziesiątego lipca już wyraźniej 
stanęła przed oczyma rozbitków rze- 
czywistość, iż się nie wydobędą z 
matni i jedyna droga, która pozostała, 
to droga w kierunku granicy pruskiej. 
Jedenastego lipca oddziały Giełguda i 
Chłapowskiego w kierunku na Retów 
szły do Prus. W drodze = «działy Ro- 
landa zostały dopędzonie przez Ści- 
gające oddziały rosyjskie, staczając 
pod Powendyniem dość poważną po- 
tyczkę. Noc spędziły główne siły pow-- 
stańcze w Żoranach, nazajutrz skoro 
świt ruszono w stronę granicy, mi- 
jając Retów w kierunku na Kłajpedę, 

do-. 

rozkładając się obozem _w oddaleniu 

od niej o dwie mile. Stąd zostają 

wysłani przez Giełfguda dwaj oficero- 
wie, znający język niemiecki, do władz 
pruskich celem pertraktowania co do 
wolnego przejścia przez teren Prus ; 
do Królestwa, analogicznie do od- 
działu wojsk rosyjskich, który nie- 
dawno, rejterując przed powstańcami 
żmudzkiemi, przez Prusy przeszedł do 
Kurlandji. Tegoż dnia pod wieczór 
stanął obóz przed samą granicą. Na- 
stępnego dnia sytuacja była już cał- 
kowicie beznadziejna i oddziały polskie 

zaczęły przekraczać granicę, Składa- 
jąc broń. ; 

Giełgud na koniu, w otoczeniu 
sztabu i oficerów pruskich przyglądał 
się temu, gdy w tem z przemaszero- 
wującego korpusu Rolanda odłączył 
się oficer siódmego pułku ułanów Ka- 
zimierz Skulski i wystrzelił z pisto:etu 
do Giełguda z okrzykiem: „Śmierć 
zdrajcy'. Strzał był celny — w chwil 
kilka nieszczęsny dowódca tak świet- 
nie zapowiadającej się wyprawy wo- 
jennej zakończył życie. Wypadek ten 
w szeregach wojskowych wywołał za- 
mieszanie, szeregi zaczęły się łamać. 

Tymczasem już i straże tylne sta- 
czały utarczki z nadciągającymi Mo- 

skalami, pod ogniem dział rosyjskich 
wkraczano do Prus. Rozbrojonym od- 

działom powstańczym wojskowe wła- 

dze pruskie wyznaczyły na obóz miej- 
sce oddalone o milę od Kłajpedy. 

Roland z Szymanowskim maszero- 
wali dalej ponad granicą w kierunku 
południowym w stronę Nowego Miasta . 
łudząc się jeszcze nadzieją, że uda im 
się przebić przez otaczające ich woj- 
ska rosyjskie. Niedługo. jednak im . 
się to udawało, piętnastego lipca i 
oni, nie chcąc narażać żołnierza. | 
niechybną śmierć lub, co gorsze, nie- 
wolę, pod Deguciami przeszli granicę . 
pruską. Razem, jak oblicza prof. To-- 
karz, przekroczyło w dniu 13 i 15 lip- 
ca granicę pruską 635 oficerów. i 6048 
szeregowych. Karta historji się odwra. 

  

cała; Z oddziałów, które rokowały tak | 

świetne nadzieje na szczęśliwe zakoń- 
czenie walk ua Litwie, ocalał tylko ‚ 
jeden Dembińskiego. Wódz 'naczelny 
wojsk polskich, Litwin rodowity, Gieł- | 
gud, krwią serdeczną, wyłaną ręką 
braterską, zapłacił za swe nieudolno- - 
ści. Szlaki obczyzny zapełniły się żoł- 
nierzem - tułaczem na długie lata... > 

Na Litwie pozostał „z Wszystkich 
wojsk regularnych polskich / Dembiń- 
ski z oddziałem, liczącym trzy i pół 
tysiąca żołnierzy — Siłami naprawdę 
"zbyt małemi, by móc prowadzić ма 
kę z otaczającemi go wojskami 1o-' 
syjskiemi. To też cały wysiłek jego 
skierowany jest ku wydostaniu się do . 

Królestwa. ‚ Stefan Rosiak 
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+ Genewie, lub Londynie, 

‚ * 

od uproszczenia 
zjawisk  gospodar- 

<zych naszego kraju, posiadającego 
złożaną strukturę gospodarczą, moc 
sprzeczności i t. d. Lecz uważam, że w 
chwili, gdy konferencje międzynarodo- 
we i paneuropejskie plany gospodar- 
cze i porozumienia, na skutek niezwy- 
kle skomplikowanych sprzeczności są 
niestety muzyką dalekiej przyszłości, 

" należy trzeźwo i logicznie rozejrzeć się 
na własnem podwórku, zważyć czy nie 
łatwiej można byłoby dogadać się w 

po należytem 
zrobieniu własnego bilansu, po wyko- 
rzystaniu wszystkich naszych wew- 
nętrznych możliwości. 

" Bezrobocie, spadek wartości war- 
sztątów pracy, realności, kurczenie się 
obłegu pieniędzy, zmniejszenie spoży- 
cia i wytwórczości, zmniejszanie się 
rezerw przy zwiększaniu się ciężarów 
w postaci, procentów od pożyczanych 
kapitałów, wszystko to komplikuje 
przeżywane przesilenie i budzi poważ 
ną troskę. 

Nie jedyną, ale jedną z najważ 
* niejszych przyczyn „kryzysu* jest 
ujemność bilansu handlowego za sze- 

Daleki jestem 
eksplikowanych 

. reg: lat. 
Ujemny bilans handlowy nie zaw- 

sze ma tragiczne następstwa, a w okre 
„sie rozbudowy jest często czynnikiem, 

. zapowiadającym pomyślny rozwój. Jed 
nakże, jeżeli chodzi o nasz kraj, ujem- 
ne saldo naszego bilansu handlowego, 
łącznie z dosyć wysokiem oprocento- 
waniem kapitału pożyczońego przez 
państwo i krajową wytwórczość, jest 
najbardziej dotkliwą raną naszego ży- 

„cia gospodarczego. 
'Z zestawień liczbowych | wywozu - 

wynika, że perspektywy zwiększania 
‚ eksportu wytworów przemysłu prze- 
twórczego są minimalne, szczególnie 
w okresie tak daleko posuniętej rozbu- 
dowy przemysłu we wszystkich kra- 
jach, jaką obserwujemy obecnie. Nasz 

„ przemysł przetwórczy, zarówno przed- 
wojenny, którego nastawienie nie rzad 

"ko było skierowane i dostosowane do 
rynków obecnie utraconych i powojen- 
ny, nastawiony przeważnie na pokry- 

cie zapotrzebowania krajowego, w 
okresie minionym o tyle prosperował, 
0 ile kraj zgłaszał zapotrzebowanie na 
jego wytwory. Ze zrozumiałych zatem 
przyczyn, przemysł „nasz jest wielkim 
propagatorem „Popierania wytwórczo- 

‚ ści krajowej" — widząc, że jedynie 
° przez zwiększenie spożycia wewnątrz 

kraju, otrzyma trwałe podstawy roz- 
woju. 

Nie będę wchodził w przyczyny, 
stosunkowo droższej produkcji, wielu 
działów naszego przemysłu przetwor- 
czego — koszta ubezpieczeń socjal- 
nych, drogi kredyt, duže podatki i td. 
sporą litanję można ich wymienić. Cho 
dzi mi w danym wypadku 0 stwier 
dzenie, że jedną z przyczyn katastro- 
falnego zmniejszenia konsumcji wytwo 
tów przemysłu przez rolników, jest 
oparcie tego przemysłu, z tych, lub in- 
nych przyczyn 0 surowce importo- 

nawet wtedy, gdy możliwo- 
ści uzyskania surowców, tych albo mo- 
gących je zastąpić, istnieją bardzo 
znaczne w kraju. 

Można wymienić cały szereg przy- 
kładów, kiedy przemysł iaworyzuje 
surowiec importowany, a nie mógł- 

"by znaleźć przykładu odwrotnego. Na- 
stawienie polityki gospodarczej na- 
'szego kraju idzie w kierunku dopu- 
szczenia surowców bez żadnych ogra- 

'niczeń, "przy jednoczesnej ochronie 
przetwórczości, jakkolwiek nierzadko 

* przetwórstwo jest zabiegiem, pochła- 
„Riającym zaledwie nieznaczny odsettek 

i kapitału i rąk, potrzebnych do pracy, 
"w porównaniu z zabiegami, związane- 
„mi z wyprodukowaniem samego  su- 
rowca. 

Przemysł nasz, nie był w stanie 
* zrównoważyć pozycji przywozu surow 
<ów włóknistych, spożywanych przez 
nas — rolnictwo w okresie dźwigania 
Się z ruiny wojennej, nie mogło, a w 
chwili, gdy osiągnęło już, pod wzglę- 
dem produkcji zbożowej znaczniejszą 
nadwyżkę i mogło rozwinąć produkcję 

„zwierzęcą, nastąpiła znaczna nadpro- 
dukcja zboża kolonjalnego amerykań 
skiego i eksport zboża zmienił się, ko- 

„ sztowny zabieg ratowniczy, jakim bez- 
sprzecznie należy uznać _premjowanie 
wywozu zboża. Produkcja rolnicza 

„ przestała się opłacać, zaczęła dawać 
, straty, wynikiem zawiedzionych na- 
° @2161 są perspektywy bardzo znacznje- 

* go zmniejszenia wytwórczości: w pier- 
® wszej linji zbóż, a także i innych pro- 
"duktów. || 

W zmniejszeniu produkcji rolniczej 
tkwi szereg poważnych niebezpip- 
czeństw, bo prócz tego, że zmniejszy 
się „macznie nasz dochód narodowy, 
zmniejszy się znacznie siła nabywcza 
rolnika, nastąpi znaczne skurczenie się 

' Potrzeb rolnika, a więc rynku zbytu na 
wytwory wszystkich przemysłów, han- 
dłu i miastom grozi na szereg lat, już 

"nie wegetacja, ale zamieranie, 
Prócz tych: konsekwencyj dpadkii 

- molnictwa, może nam grozić brak zbo- 
ža, a w wypadku znaczniejszego nieu- 
rodzajų — katastrofa. 

Dlatego też, ze. zmniejszjeniem pro- 
dukcji rolniczej trzeba być bardzo 

.. ostrożnym. Rolnik, wiedziony instynk- 

tem samozachowawczym, broni się 
przed zmniejszeniem produkcji — obro 
na rolnika polega na zmniejszaniu 
produkcji działów nierentujących się i 
na poszukiwaniu działów, które można 
rozszerzyć. 

Tym działem, który trzeba rozsze- 
rzyć, który można jeszcze przez długie 
lata rozszerzać, jak widzimy z liczb 
statystycznych, jest produkcja surow- 
ców włókienniczych, roślinnych i zwie- 
rzęcych. 

Skoro uprawę buraków cukrowych 
nie ratuje wysoka wewnętrzna cena 
cukru, wobec konieczności sprzedaży 
po 20 złotych za 100 kilogram. cukru, 
skoro zboże, po odtrąceniu  premij, 
wywoziliśmy do Danji i Anglji po 10, 
-—11 złotych za 100 kilogram., czy nie 
należałoby stworzyć tąkich warunków, 
przy których opłacać by się, produko- 
wać surowce włókiennicze, zamiast 
sprowadzać rocznie za kilkaset miljo- 
nów wełny z Australji, czy wobec tego 
można skazywać na zagładę uprawę 
Inu i konopi, Którą winna być podwo- 
joną, lub nawet potrojoną. 

W okresie ciężkiej walki o byt go- 
spodarczy, nie można poważnie trak- 
tować zarzutów, że wełna z naszych 
owiec jest zbyt krótką, lub twardą i 
dlatego należy robić koce, płaszcze i 
bluzy dla żołnierzy z australijskiej, 
względnie w tkaninach Inianych do- 
szukwiać się cech antyhygienicznych, 
jak to niektórzy mądrzy  „fachowcy* 
dowcipnie wykombinowali, a czemu 
badania d-ra Safarewiczą z U.S.B. za- 
przeczyły. Specjalnie len jest zwalcza 
ny na całej linji. Włókno naszego Inu 
ma być tak niskiego gatunku, że na 
wyroby dla wojska trzeba sprowadzać 
pakuły aż z Sowietów, co zresztą jest 
wykonaywane, ale z zupełnie innych 
powodów. 

Zwalczają len przędzalnicy baweł- 
ny i juty, jakkolwiek zdrowym naka- 
zem chwili obecnej, jest przechodze 
nie na przędzenie i tkanie krajowego 
Inu, zamiast sprowadzaniej bawełny, z 
tej prostej przyczyny, że przez popar- 
cie uprawy lnu, rolnik będzie mógł 
zwiększyć swe zapotrzebowanie na 
wytwory prźemysłu. Pośrednio zwal 
cza len krajowy, postępowanie jedynej 
większej przędzalni Iniarskiej w kraju, 
która jak czytaliśmy w pismach, w 
okresie nadmiaru włókna w kraju, 
sprowadza len z Sowietów. 
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Karjer Gospodarczy Ziem Wschodnic 
NASZE MOŻLIWOŚCI W WALCE Z KRYZYSEM W chwili obecnej, należy zdać so- 

bie sprawę, że w myśł zasady „każdy 
kraj musi sam sobie pomóc”, przemysł 
we własnym imteńesie winien  jaknaj 
szybciej przystąpić do przebudowy w 
kierunku używania krajowych surow- 
ców włóknistych i we własnym, do- 
brze zrozumianym interesie, żądać ceł 
na kolonjalne i sowieckie. surowce 
włókniste, gdyż tylko tą drogą zdo- 
będzie trwałe podstawy dla swego 
istnienia, a nie chwilowe, mgliste, pod- 
obłoczne, kruche perspektywy ekspor- 
towe. 

Stery rolnicze stanowczo i wyraź- 
nie wypowiedziały się za konieczno- 
ścią stworzenia przemysłu, któryby 
mógł przerobić na tkaniny użytkowe 
włókno lniane, przez nas produkowa- 
ne, by zastąpić niem chociaż w pew- 
nej części import roślinych surowców 
włókienniczych. 

Obrona celna przed przywozem 
kolonialnych i sowieckich surowców 
włókienniczych, winna być tak pomy- 
ślaną, żeby nasze rolnictwo mogło po 
uratowaniu dotychczasowiego swego 
stanu posiadania, rozszerzyć zarówno 
uprawę lnu, jak i uprawę konopi. 

O zmniejszeniu produkcji rolnictwa 
tylko wtedy będziemy mogli mówić, 
gdy wyzyskamy wszystkie możliwości 
na drodze zastępowania importowa- 
nych surowców — surowcami, produ- 
kowanemi w kraju. Tak p ojęta samo- 
wystarczalność, otwiera przed naszym 
krajem możliwość ekspansji na szereg 
lat. 

Sprowadzainy rocznie roślinnych 
surowców włókienniczych, przeciętnie 
na 283 milj. Za sumę w ciągu jednego 
roku, wywożoną, za te surowce, moa- 

    

glibyśmy cały przemysł, oparty na ba- 
wełnie i jucie, przebudować na len. 

To wskazuje nam, że stopniowa 
przebudowa przemysłu, jest zupełnie 
możliwą do urzeczywistnienia z chwilą 
gdy zostaną stworzone ogólne warunki, 
pobudzające do tej przebudowy. 

* Przemysł powinien zrozumieć, że 
w jego interesie, jest oparcie się na 
surowcu krajowym. 

Dr. Janusz Jagmin. 
Uwaga: Dzisiaj, we wtorek, odbędzie się 

zebranie zarządu Towarzystwa Lniarskie- 
go w Wilnie, na którem zostanie 
poruszono szereg ważnych spraw, dotyczą- 
cych Inu. 

Zebranie to odbędzie się w zakładzie 
uprawy roli i roślin U.S.B. przy ul. Objaz 
dowa Nr. 2. W zebraniu wezmie udział p. 
wojewoda Beczkowicz, który żywo intere- 
suje się sprawami Iniarskiemi. 

  

LEGACISZKI 
Chluba i źródło radości wileńskiego spo 

leczeństwa akademickiego, — duma Bratnia 
ka wileńskiego. 

I słusznie: takiego uzdrowiska, łączące- 

go w sobie wszelkie wygody (aż do šwiat- 

ła elektrycznego włącznie) z niemal dziewi 

czą przyrodą, niema w: całej Polsce. 

Nic też dziewnego, że do Legaciszek z'a- 

tuje się brać akademicka z całego kraju, co 

nie pozostaje bez wpływu na ostateczne 

zacieranie granic dzielących starsze poko- 

lenie Polaków na „tutejszych*, kongreso- 

wiaków, i— о, zgrozo — „galileuszy!..* 

Uzdrowisko w Legaciszkach jest napraw 

dę uzdrowiskiem, kolonją wypoczynkową, 
która ma za zadanie przyjście z pomocą 
młodzieży akademickiej, wyczerpanej fizycz 
nie i znajdującej się w gorszych warunkach 
materjalnych. I pod tym względem Lega- 

ciszki są wprost idealne: wspaniała  przy- 

roda, zacisze, kompletna swoboda (nie tego 

jednak rodzaju, jak to wyobrażają sobie 

niektóre wileńskie kumoszki!), dobre odży- 
wianie się, opieka lekarska, bibljoteka, czy 
telnia, urządzenia sportowe — wszystko 
to składa się na piękną całość, która mo- 
że zadowolić nietylko skromnego studenta. 

Organizacja uzdrowiska jest dobrze prze 

myślana i konsekwentna, kierownictwo  u- 

miejętne i sumienne. 

Nowy zarząd Bratniej Pomocy, który 0- 
trzymał w spadku po swych poprzednikach 
sprawy zabagnione i rachunkowość zapiąta 
ną, wciąż jeszcze boryka się z- trudnościami 
ale ponieważ jest energiczny i bardzo po- 

ważnie traktuje swe odpowiedzialne zada- 

nie, przeto — nie miożna wątpić — iż 

wkrótce oczyści-stajnię Augjasza i przywró 
ci instytucji Bratniej Pomocy dawną  po- 
wagę. 

Inny, niż poprzednio, stosunek do. pra- 
cy w Bratniaku zaznacza się już w dobo- 
rze współpracowników, od których jest 
wymagana nietylko chęć do pracy, ale i 
wiedza: tak np. referentem uzdrowiska jest 
kończący. studja rolnik, rozmiłowany w 
swym zawodzie. 

Legaciszki, jako całość — przyroda, za- 
budowania (szczególnie sympatyczny jest 
budynek główny), no i przedewszystkiem — 
mieszkańcy, a raczej mieszkanki, bo płeć 
brzydka jest w mniejszości — ujmują każ- 
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dego przygodnego obserwatora swą pogodą 

i radością. 

Tego właśnie doświadczyli na sobie 

przedstawiciele tak zwanego „starszego spo 

łeczeństwa”, którzy skorzystali z uprzejme- 

go zaproszenia młodzieży akademickiej i 

odwiedzili Legaciszki w niedzielę 12 b. m. 

w dniu uroczystego otwarcia sezonu. 

Rozpoczęły się te uroczystości od mszy 

św., celebrowanej przez x. prof. dr. Waler- 

jana Meysztowicza. 

Śpiewał chór akademicki pod batutą p. 
Szczepanowskiego, któremu akademicy po- 

winni szczególnie dziękować za zorganizo- 

wanie i wyszkolenie tak ładnego zespołu 

śpiewaczego. 

Tylu już dyrygentów próbowało stwo- 
rzyć z akademików jaki-taki chór i każdy 
po pewnym czasie uciekał jak najdalej od 
niesfornych studentów, którzy nie zjawiałi 
się na próby, lekceważyli obowiązki lub 

udawali niemal operowych solistów. 
W jaki sposób p. Szczepanowski stwo 

nica. 

Po mszy św. odbyło się zwiedzanie te- 
renu kolonji oraz . gospodarstwa rolnego; 

później zaś — obiad. 
W sali jadalnej, udekorowanej godłami 

wydziałów USB., i sentencją szopkową: 

„Komu jest tak dobrze, 

jak Herodu w piekle: 

najadszy się, napiwszy, 

siedzi sobie w cieple““. 

do stołów zasiedli goście i młodzież akade- 

micka. 

Gwar, żarty, śmiechy, odrazu wytwo- 

rzyły należytą atmosferę, niweczącą bez- 

podstawną sztywność proszonych obiadów. 

Po pewnym czasie rozległ się chóralny 0- 

krzyk: „Hau, hau, haul.*. i nagle chór wy 

recytował: 

„Rymów niema, — jaka szkoda! 

Niechaj żyje wojewoda!...* 
Ten okrzyk na cześć Pana Wojewody Z. 

Beczkowicza został niezwłocznie podchwy- 

cony przez wszystkich. 

Chór jednak obłudnie narzekał na brak 
rymów: znalazły się one na cześć p. Woje- 
wody  Beczkowicza i jego małżonki, na 

* cześć x. Rektora Cz. Fa!kowskiego, naczelni 
ka Jocza, wszystkich gości, a nawet — i 

na pociski w walce z innemi chórami, co- 
raz to częściej zapowiadającemk swe wy- 

stąpienie. niesamowitym okrzykiem: „Hau,- 

hau, hau!.,.* 

Dopiero przy lodach, gdy wszelkie lody 
zdecydowanie pękły, zabrał. głos prezes 
Bratniej Pomocy p. Henryk Dembiński, wi- 
tając p. Wojewodę, x. Rektora i gości i 
podkreślając zadanie uzdrowiska akademi-: 

ckiego oraz wielką wartość i znaczenie 

łączności młodzieży akademickiej: z władza 

mi uniwersyteckiemi i starszem Społeczeń- 
stwem. 

brał x. Rektor Falkowski, którego serdecz- 
|nej życzliwości i troskliwej opiece tyle ma     dia akademicy do zawdzięczenia! 

Później serdecznie i mocno przemówił 
wypróbowany przyjaciel akademików, p. 
Wojewoda Beczkowicz; wreszcie głos  za- i 

Nowe i stare drogi 
Kiedy jestem na moich wywczasach let- 

ich, pociągają mnie spacery po nieznanych 
drogach. 

Każda niedeptana przezemnie  Ścieżynka 
zaciekawia mnie. To też codzień poznaję 
inne strony mojego letniska. 

W mieście, w życiu pracy i wiecznego 
braku czasu nie mam głosu przy wiyborze 
drogi, zamiast mnie decyduje pan  „Inte- 
res“. Biorę kapelusz i palto, zależnie od 
pory roku i aury i chodzę załatwiać swoje 
lub cudze sprawy. Ten rodzaj spacerów nie 
pozbawiony jest również pewnego uroku. 
Rozprostowuję iedziałe* kości, mam na- 
wet czasem udzenie idąc ulicami naszego 
wielkiego miasta, że wdycham  „orzežwia- 

   

  

          

jące" powietrze. A patrząc i mijając ze 
wszystkich stron: śpieszących, jak ja ludzi, 
odczuwam, rodzaj solidarności z tym  pra- 
cowitym ruchem ulicznym. 

„Nie zadarmo” głosi tupot rozbieganych 
nóg. „Z drogi...  próżniaku* — wołają 

śpieszące teczki pod pachami. Nawet wiy- 
stawy sklepowe chwałą się swoją staranną 
odrębnością i zasłużonym pożytkiem. 

Życie ucieka i szy się w nieustającem 
nawet w nocy tempie. 

Pozwany przez to tempo i ja nie ustę- 
puję z drogi. iNie pozostaję w tyle, nie co- 
fam się. Męczą się czasem myśli i głowa 
ciąży i krok staje się jakby mniej spręży- 
sty. To nerwowość życia miejskiego i pra- 
ca zbierają swój plon. Wiem to. I dłatego 
nie pomijam raz w miesiącu drogi, która 
prowadzi do zacisznego kącika w mojej 

przyszłości. 
Nie włolno mi jej pominąć! Jakaż byłaby 

moja starość i gdzież znalazłbym odpoczy- 
nek i spokój, jeżelibym niechodził od lat 
co miesiąc do P. K. O., niosąc swej ksią- 
żeczce oszczędnościowej należną jej daninę? 
Niosę tyle, ile mogę, ale w sumie mojej 
wytrwałości rosną cyferki, na chwałę mojej 
książeczki i na pożytek dla kraju. 

T i Najlepsze faiby, pokost 
an 0 pędzle i szczotki 

poleca skład tarb 

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

   

  

$. -п›. 

-_ Walerjan Węcławowicz 
Ziemianin 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. 
zmarł dnia 11-go lipca 1931r. w wieku lat 65. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Suwalskiej Nr. 5 do kościoła św. 
Jakóba odbyła się dnia 12 lipca b.r. o godz. 7 wiecz, 
zostanie odprawione w tymże kościeie dn. 14 lipca b. r. o godz. 9 m. 30 r., 

poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa, 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych i znajowych pogrąženi 

w głębokim żalu 

u 

Sakramentami 

Nabożeństwo żałobne 

:|опи. brat i rodzina. 

з.тр. 
ЗАМ спип‘‹вкп 

Ziemianin, Porucznik Rezerwy 13 PułkujUłanów Wileńskich zmarł po krótkich 
cierpieniach w 44 roku życia 8'go lipca 1981 r. Pochowany w grobach 

rodzinnych w Lebiedziewie w dniu 11 lipca 1931 r. 
O czem zawiadamia pogrążona w żalu RODZINA. 

  

Pożegnanie kadetów 
Iwowskich. 

W niedzielę odbyło się uroczyste poże- 
gnanie kadetów lwowskich, którzy dorocznym 
zwyczajem spędzili kilka tygodni w obozie 
pod Trokami. 

Na intencję ich odprawiona została przez 
J. E. ks. Biskupa Bandurskiego przy ołtarzu 
polowym w ogrodzie pałacowym msza święta, 
wysłuchana przez odjeżdżających kadetów 
oraz licznie zebranych przedstawicieli władz 
z pp. Wojewodą Beczkowiczem, starostą 1sz0- 
rą i zastępcą dowódcy obszaru warownego 
płk. Kowalskim na czele, 

Po nabożeństwie dowódca korpusu płk. 
Florek podziękował władzom i społeczeństwu 
za życzliwe ustosunkowanie się do kadetów 
składająe jednocześnie 500 zł. (zebrane przez 
kadetów) na rzecz powodzian. 

Pan Wojewoda odpowiadając na przemó- 
wienie płk, Florka podziękował za ofiarę za= 
praszając jednocześnie kadetów na przyszły 
rok do Trok. 

  

Komendat posterunku zamordo- 
"wany przez bandytów 

JEDNEGO Z BANDYTÓW UJĘTO 
Komendant posterunku w Ozanach pow. baranowickiego St. 

przod. Kosiński powiadomiony został, że w lesie około wsi Koz- 
drowicze ukrywa się banda dywersyjna. 

Przod. Kosiński zorganizował natychmiast obławę i stanął 
na jej czele. 

W lesie za wsią zauważono czterech młodzieńców uzbrejo- 
nych w karabiny. Bandyci rzucili się do ucieczki, ostrzeliwując się 
gęsto. 

Jedna z kul ugodziła przod. 
miejscu. 

Kosińskiego, zabijając go na 

|. z bandytów, rannego w nogę, przytrzymano. Pozo- 
stali zbieg w kierunku granicy. 

Przytrzymany nie chce wyjawić swego nazwiska oraz odma- 
wia zeznań na temat kto są jego wspólnicy. 

  

  

KRONIKA 
bziś 14 W. sg 2 m 57 

Bonawentur 
jutro 

Roz. Apost. 

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

Z dnia 13lipca 1931 r. 
Ciśnienie śrudnie 761 
Temperatura średnia +16 

Temperatura najwyższa -|-22 

Temperatura najniższa +11 

Opad w mm. — 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja barometryczna: wzrost, potem 

spadek. 
Uwagi: 

godnie. 

Zs g. ? m. 51 

  

z rana pochmurno, potem po- 

  

MIEJSKA 
— „Arbon* zacznie pracować od Nowe- 

go roku. W dniu dzisiejszym przybywają do 
Wiłna celem ostatecznego podpisania umo- 
wy z firmą „Arbon* przedstawiciele jej p.p. 
b. minister Iwanowski inż. Kuncewicz. 

W związku z tem dowiadujemy się, że 
autobusy „Arbonu“ kursować będą po Wil- 
nie poczynając od ! stycznia 1932 r. a ga- 
raże wybudowane zostaną na ul. Legjono- 
wej. Nr. 2. Budowa ich rozpocznie się 
wkrótce. 

Nowy cennik na mięso. Od kilku dni usta 
lone zostały nowe ceny na mięso. 

Pierwszy gatunek kosztuje . obecnie 
1.80 gr. klg. bez kości 2.20, drugi gat 1.60, 
koszerne 290 

— Nowe postoje dorożek samochodo- 

ROOTA EEEE KA KRC TTK 
Po obiedzie — spacer, zebranie towarzy 

skie z produkcjami chóru i solistów (bardzo, 

bardzo miłych!) oraz z „żywą gazetką”, za 
wierającą nieraz przedowcipne kawały (po 

za wszelką konkurencją „autentyczny” dziad 

z Kuczkuryszek!); wreszcie. podwieczorek... 

Czas minął prędko.... 

Mieszczuchy nieszczęśliwe, A cudow 

nem powietrzem i beztroską pogodą  mło- 

dzieży, ze smutkiem opuszczały Legacisz- 

ki... 
1 już z murów miasta krzyczy jeden z 

tych mieszczuchów, sposobem  legaciskim 

wyrażając swą wdzięczność: 

Hau, hau, haul.. 

— Kto ma wiecznie puste kiszki, 

Niech odwiedza  Legaciszki!.. 

Jeszcze raz: R 

Hau, hau, hau! * 
— Kto jest zły, jak bazyliszek, 

Niechaj mknie do Legaciszek!.. 

I jeszcze raz: 

Hau, hau, hau!.. * 

— Akademicy — „braciszki*, 

Dzięki wam za Legaciszki!.. 

Ponieważ nie mam więcej rymów 

„iszki*, przeto kończę. W. Ch. 

4 

na 

wych. Wyznaczone zostały nowe miejsca 
postoju dorożek samochodowych. Dorożki 
te będą mogły zatrzymywać się: na placu 
przed Pocztą — 4 maszyny, ul. Łotoczek — 
w pobliżu Starostwa Grodzkiego — 4, róg 
ul. Słowackiego i W. Pohulanki — 6, Ry- 
baki, róg Kalwaryjskiej — 8, Zarzecze, na 
rynku — 4, Antokol, koło kościoła — 4, za 
Ostrą Bramą — 4 i przy wejściu do „Ber- 
nardynki“ — 6. 

UNIWERSYTECKA 
— E magisterskie na wydziale 

humanistycznym U.S.B. W okresie egzami- 
nacyjnym letnim 1931 r. przystąpiło do egza 
minów 353 osób, składając 383 egzaminów 
częściowych, z których 316 dało wynik po- 

° туЯпу. Stopień magistra  filozofji w tymże 
okresie uzyskało 21 osób. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników U.S.B. Zarząd Ko- 

ła prawników st. U.S.B. podaje do wiado- 
mości, że w miesiącu lipcu sekretarjat, sek- 
cja wydawnicza, oraz informatorjum — @а 
nowowstępujących są czynne w lokalu Ko- 
ła (ul. Zamkowa 11) od godz. 13 do godz. 
14 w poniedziałki i wtorki. O godz. urzędo- 
wania Koła w m. sierpniu Zarząd poda do 
wiadomości z początkiem sierpnia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie Izby Handlowo-Przem. 

W dniu 2 sierpnia odbędzie się walne ze- 
branie radców Wil. Izby Handl.-Przemy*>» 
słowej poświęcone m. in. omówieniu sprawy 
budowy gmachu, a raczej uroczystości za- 
łożenia kamienia węgielnego pod budowę. 

Budowa rozpocznie: się wkrótce, a prace 

przygotowawcze są już rozpoczęte. Nowy 
gmach Izby stanie przy zbiegu ulic Mickie- 
wicza i Styczniowej. 

— Zjazd Maturzystów gimn. im. Adama 
Mickiewicza w Wilnie. W dniu 30 czerwca 
r. b. z inicjatywy groma maturzystów gimn. 
1m. Mickiewicza odbyło się w gabinecie 
dyrektora p. Bronisława Zapaśnika zebranie 
przy obecności 24 maturzystów, celem omó- 
wienia sprawy zwołania zjazdu maturzy- 
stów gimn. im. Mickiewicza w Wilnie w 
związku z dziesięcioleciem istnienia tegoż 
gimnazjum, przypadającem- w r. 1932. Ze 
brani jednogłośnie postanowili zwołać zjazd, 
oznaczając, jako termin odbycia jego — 
dzień 5 stycznia 1932 r. Wobec konieczności 
przeprowadzenia prac przygotowawczych 
do zjazdu powołano Komitet Organizacyjny, 
w skład którego weszli przedstawiciele po- 
szczegó!nych roczników maturalnych gimn. 
Mickiewicza. Skład Komitetu ma być uzu- 
„pełniony po wakacjach w drodze kooptacji, 
a narazie przedstawia się następująco: p.p. 
Borhardtowa Karolina, Kalwejtówna Irena, 

Katastrofa lotnicza | 
Na polach należących do wsi Szynowo gm. wiszriewskiej miała miej- 

sce katastrofa lotnicza, zakończona na szczęście tylko rozbiciem się aparatu. 
Wskutek defektu motoru aparatu (typ 

pilot prowadzący go zmuszony był planować. 
Podwozie aparatu trafiło na Jakai nierówność wobec czego apórat 

przewrócił się. 
W rezultacie obaj piloci, podchorąžowie S 

ekkie obraženia, natomiast aparat został uszkodzony b. poważnie. 

Szarkėwna Janina, Babicz jan, Bułhak ja- 
nusz, Choynowski Jeremi, bądrowski Józef, 
Suroż Włodzimierz, Turło Stanisław i Wo- 
ronko Anatol — przewodniczący Kornitetu. 
Komitet mieści się w lokału gimn. MME 
cza (ul. Dominikańska 3—5). 

— Wycieczka kolejarzy jugosłowiańskich- 
zwiedzi Wilno. Dziś przybywa do Wilna wy- 
cieczka pracowników kołejowych Jugosławii, . 
złożona z 47 osób, z inspektorem dyrekcji 
generałnej państwowych kolei jugosłowiań- 
skich p. Franjo Repica na czele.  Podejmo- | 
wać gości jugosłowiańskich będzie stworzo- | 
ny specjalnie w tym*celu komitet, przewod 
niczącym którego jest p. inż. Falkowski. 
zwiedzeniu miasta i okolic, oraz urządzeń 
koiejowych w Wilnie wycieczka będzie po- 
dejmowana w Ognisku Kolejowem herbatką, 
w czasie której zostanie zaimprowizowany , 
dział muzyczny. Wycieczka zwiedziła. już 
Kraków, Zakopane, Lwów, Warszawę i zo 
Wilna uda się do Poznania, oraz Gdyni. 

AUTO-DA FE W MAGISTRACIE 

  

Jak donositiśmy, ze względów oszczęd- 
nościowych, ilość samochodów 
zentacyjnych _ Magistratu, — та 

znacznie zmniejszona 

repre- 
być 
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— Tego jeszcze nie byto. Przy 4 
ul. Nowogródzkiej Nr. 8 istnieje tania 
kuchnia żydowska subsydjowana przez - 
miasto i gminę żydowską. 

W sobotę zgłosił się sekwestrator | 
i zażądał zapłacenia mu podatku do- 

LR > 116 ; 
Nie pomogło wyjaśnienie, że kuch- | 

nia nie jest istytucją dochodową kos 
tły zostały opisane. 

— Podziękowanie. 
nad sierotami żydowskiemi województwa 

wileńskiego, wyraża tą drogą, swe serdecz-” 
ne i głębokie podziękowanie Sz. Panu dyrek 
torowi Teatrów Miejskich Aleksandrowi Zel 
werowiczowi i Sz. Pani Dyrektorowej Kry“ 
stynie Zelwerowiczowej, za urządzenie bez- 
płatnie koncertu w „ogrodzie po-Bernardyń- 
skim, w sobotę dn. 11 lipca r. b. na 5 
sierot žydowskich w Wilnie. 

Rėwniež wiyraža się podziękowanie Sz. ‹ 
Panu Franciszkowi Ksaweremu Cylińskiemu 
kierownikowi Teatrów Miejskich za pełne 
poświęcenia i energji dla sierot żydowskich + 
w. Wilnie, 

Jednocześnie wyrażamy  podzi gkowariie 
Sz. Artystom Teatrów Miejskich p.p. Z, Ni 

Towarzystwo opieki ša 

е 

+ 

$ 

3 
    

wińskiej, S$. Sawickiej, Sisters Lisieckiež, A. | 
Balcerzakowi, M. Mileckiemu K. Wyrwicz- - 
Wichrowskiemu za laskawy udzial м 
koncercie, za co upbliczność zgotowała im- 
gorące i niemilknące oklaski. # * 

Przy sposobności  wyražamy 
dziękowanie: 

. Sz. p.p. M. i ]. Jatowcerom, L. Milchi- 7 
kierównie i F. Kacównie, za bezpłatny 
udział w kasach podczas koncertu. "2 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziš 0 godz. 

8 min. 15 wiecz. po raz drugi wytworna 
komedja A. Móllera i H. Lorentza p. t. „Pan - 
znak zapytania”, która na premierze doznała . 

entuzjastycznego przyjęcia. Świetna reżyse- 

swe PRA 

rja R. Wasilewskiego, gra całego zespołu. z | 
Eichlerówną, Sawicką, Kreczmarem i Jaśkie 
wiczem zapewniają sztuce powodzenie. , 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bemardyń | 
skim. Dzisiejsza premjera. Dziś o Dai a 
min. 15 wiecz. premjera świetnej, arcydow- 
cipnej krotochwili Nancey“a i Armant“a p. t. 
„Wesota spėtka“, w režyserji Karola  Wir- 
wicza-Wichrowskiego, z udziałem  p.p. Ni- 
wińskiej, Kamińskiej, Zagrobskiej, Ciecier- 
skiego, Miteckiego, 
g0, - Detkowskiego, Balcerzaka, Puchniew- 
skiego i innych. Dekoracje J. Hawrgtkiewi-, 
cza. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie Pos i 
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 min. 30 w.' 
„Rewja Wilenska“ 
necznego p. L. Winogradzkiej oraz pp. Ha- 
liny Tchorzanki, M. Mirskiego, ]. Święto 
chowskiego, J. Konstantynowicza, 
nickiego i Z. Wajnberga. 

W programie najnowsze przeboje sez0- + 
nu, rewellersy i t. d. 

— Ostatni pożegnalny koncert symio- 
niczny prof. Bierdiajewa. We wtorek dn. 
14 lipca rb. o godzinie 8 m. 30 wieczorem * 
odbędzie się ostatni  pożegna'ny 
symfoniczny w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego pod batutą dyrygenta Opery 
Warszawskiej prof. Walerjana Bierdiajewa. 

(dokończenie na stronie 2-ej) 

„Potez* 

gura i. Giedryłło odnieśli 
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Zmiany w rozkładzie jazdy 
W związku z niedostatecznem za- 

ludnieniem niektórych pociągów pasa- 
żerskich, poczynając od dnia 15 lipca 
r.b.,. wprowadza się następujące zmia- 
ny w ruchu pociągów lokalnych (pod- 
miejskich): 

Poc. Nr. 1714—1717 na odc. Landwa- 
rów—Rudziszki w okresie od 15-VII do 
31-VHI-3ifr. będą kursować tylko w so- 
boty robocze, w pozostałe zaś dnie ty- 
godnia odwołują się (Kursowanie tych 
pociągów 'na odc. Wiino—Landwarów 
pozostaje bez zmian). 

Poc. Nr. 1737 i 1738 na odc. Wiino— 

Nowowilejka w okresie od 15.VII r, b. 
do 31.VIII r. b. odwołują się. 

Poc. Nr. 855 na odc. Królewszczyzna 
—Zahacie zarządzeniem Dyr. 1-2-r. 
] -264-31 z dn. 1-VH r. b. do kursowania 
od 15-VII r. b. tylko w poniedziałki i 
piątki, od powyższej daty będzie kur- 
sować (zamiast poniedziałków I piąt- 
ków) we czwartki I niedziele. Pierwszy 
raz według powyższego ograniczenia 
poc. Ne 855 odejdzie z Królewszczyzny 
we czwartek dn. 16Vil r. b., zaś poc. 
= I e kursować w poniedziałki 

piątki. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Karjera Chaplina 

Heljos — Tyranja miłości. 
Hollywood — Sprzysiężenie trzech 

Casino — Nieokietzana а 

Mimoza — Pokusy žycia 

Stylowy — Na zachód od Zanzibaru 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pilnujcie umysłwo-cho- 

rych. llość umysłowo-chorych po wojnie 
śwłatowej zwiększyła się bardzo i obecnie 
coraz częściej da się słyszeć o tem, że z ra- 
cji braku nadzoru, w tej czy innej wsi, ma 
miejsce jakiś okropny wypadek, spowodo- 
wany przez chorego. Oto trzy takie wyptdki: 

Tyszkiewicz Antoni, lat 40, umysłowo- 
chory, zamieszkały we wsi Grzybki, gminy 
Budsławskiej, powiesił się. 

We wsi Swinka, gminy  Wiśniewskiej, 
Leutonął w sadzawce umysłowo-chory Tu- 
masz Leon, chorujący jednocześnie na pa- 
daczkę. 

Pisarewiczowa Józefa, mieszkanka m. Sło 
bódki, w stanie chwilowego obłędu, usiłowa 

ła ić dom mieszkalny Romanowskiej 
Stanisławy. Ogień natychmiast ugaszono. 

— Zatruł się nieświeżem mię 
sem. Poweł Wojciekan ze wsi Lachowicze 
gm. Hoduciskiej zmarł wskutek zatrucia się 
nieświeżem . Jak widać zwierzę 
zarżnięte przez Wojciekana było chore. 

Samobójstwo żołnierza. 
Bawiący na urlopie w maj. Romaniszki mjr. 
W. polecił swemu ordynansowi Al. Wojtkie- 
wiczowi przejechać swego wierzchowca. 

Po drodze, niedaleko od Łyntup koń padł 
nagle i zdechł. 

Zrozpaczony tem żołnierz popełnił samo- 
bójstwo wieszając się na rzemieniu. 

Chciał okraść biednego 
żołnierza. Zatrzymany został Rubin 
=. pz usiłował dokonać kradzieży mą 

zy z kieszeni szeregowca 1 p.p. . 
Szyszko Kazimierza. 

— Zamach samobójczy. Jarosz 
Wiktorja (Kolejowa 15) rzuciła się z mostu 
Zielonego do Wilji, została jednak przez po- 
sterunkowego Sebzdę Jakóba wydobyta i 
przewieziona doszpitala św. Jakóba. Przy- 
czyna desperackiego kroku nie została usta- 

— Trup noworodka w kana- 
łe. W kanale przy cegielni Trynopolskiej 
przez bawiące się tam dzieci, został znałe 
ziony dziecka w wieku około 7 mie- 
sięcy. Wszczęto dochodzenie. 

— Pożar. We wsi Łapuny, gminy Komaj 
skiej, na szkodę Łowikisów Macieja, Ludwi- 
ka i Andrzeja, spłonęły zabudowania gospo 
darskie, przyczyniając im strat niespełna 10 
tys. zł. Pożar powstał wskutek  zaprószenia 
ognia. 

— Podrzutki. nałeziono  podrzutków: 
przy ul. Mickiewicza Nr. 62 płci żeńskiej w 
wieku około 6 miesięcy, przy Słowackiego 6 
płci żeńskiej w wieku około 1 roku, przy 
ul. Fabrycznej 33, płci żeńskiej około 4 ty- 
godni. Wszystkich .podrzutków  umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka Jezus, przyczem 
przy ostatnim z nich znaleziono kartkę z na 
pisem: „Dziecko ma na imię Janina“. 

— Różne kradzieże. Zagorskiemu Leono- 
wi, zam. w majątku Buciówka, pow. Po- 
stawskiego, skradziono w dniu 12 b. m. w 
Kalwarji portfel z dokumentami, oraz go- 
tówką w sumie 390 zł. 

Gielman Leon (Piłsudskiego 13) хате! 
dował, że skradziono mu płaszcz letni war- 
tości 280 zł. 

Na szkodę Miłosz Stanisławy skradziono 
biżuterję i gotówkę na łączną sumę 480 zł. 
Kradzieży dokonano w jej mieszkaniu (Wił- 
komierska 14), ustalono, że sprawcą kra- 
dzieży jest Szejpund Ja n(Wiłkomierska 14). 

Kowalewska Paulina (Śniegowy 5) za- 
meldowała, iż Kowalewski Józef skradł jej 
135 zł. w gotówce i po dokonaniu kradzie- 
ży zbiegł. 

Na szkodę  Chłepowskiego 
(Szkolny 3) dokonał kradzieży 
Piechowicz Edmund. Sprawca 
zbiegł. 

12 b. m. Ryciński Jan (Legjonów 27) 
zamieldował o kradzieży śrubsztaka przez 
Kota Bronisława (Stetańska 39), którego 
zatrzymano. * 

Stanisława 
garderoby 
kradzieży 

JOHN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
Wkrótce zaszedł fakt, który osta- 

tecznie ustalił stanowisko Jenny Trent 
wobec Brilla. 

Brill zaprosił ją do loży na wyści- 
gi. Po wyścigach udali sie oboje do 
sąsiedniej restauracji, a potzm na „za- 
kończenie wieczoru” do music-hallu. 
Spóźnili się nieco i musieli czekać na 
korytarzu, w towarzystwie kilku 
spóźnionych, jak oni csub. 

Brill zapalił papierosa. W chwili, 
gdy gasił zapałkę, zaiważył, że towa- 
rzyszka jego drgnęła, patrząc przestra- 
szonemi oczyma na wch»Jzącego męż- 
czyznę. Brill znał go doskonale, gdyż 
każdy opryszek jest obowiązany znać 
wszystkie wybitniejsze osobistości z 
policji i zdolniejszych detektywów 
Scotland-Yardu. 

Oczy wchodzącego zatrzymały się 

na chwilę na Jenny i jasiiem było, że 
ja poznał.. Oboje zrozumieli to odrazu. 
Momentalnie, bez chwili namysłu, Jen- 
ny skoczyła ku drzwiom i zniknęła. 
Właśnie rozpoczął się aatrakt i tłum 
widzów wypłynął na ulicę, chcąc odet- 
chnąć świeżem powietrzer. Detektyw 
rzucił się za uciekającą. Danny Brill 
pozostał na miejscu, paląc spokojnie 
papierosa. W takiej chwili nie należa- 
ło tracić zimnej krwi! 

Wkrótce detektyw 
szedł prosto do Brilla: 

— Kim jest 'ta pani? — zapytał 
ostro. й 

— Cóż to pana obchodzi? -— edpo- 
wiedział tym samym tonem paser. 

  

wrócił i pod- 

Wielu jest inwalidów 
wojennych w Polsce. 

(„Fidac“—Nr. 7—1931, str. 31 ). 

  

m. Warszawa 2.156 
woj. Warszawskie 2.473 

„ Łódzkie 2.098 
„ Kieleckie 2.059 
„ Lubelskie 2.760 
„ Białostockie 1.426 
„ Poznańskie i Pomorskie 25.612 
„ Śląskie 10.081 
„  Arakowskie 13.656 
„ Lwowskie 11.913 
»  Stanisławowskie 6.578 
„„ Tarnopolskie 4.778 
„ Wilenskie 932 

+ „ Nowogrėdzkie 1.104 
„ Poleskie 1.261 
„ Wolyūskie 2.319 

Razem 91.242 

0 ZDROWE MLEKO W POLSCE 
W kwietniu 1928 r. rozpisał magistrat 

łódzki ankiete do miast polskich w kwestji 
zdrowotności mleka. Okazało się w wyniku 
ankiety, iż samorządy miejskie przeważnie 
wcale się tym problemem nie interesują, 
działalność ich ogranicza się do kontroli 
sanitarnej, która daje częściowe tylko re- 
zu:taty (gdy np. w Norwegji fałszerz mle- 
ka płaci do 500 zł. kary, u nas kary są nao- 
gół niższe od kosztów badania mleka, a co 
najważniejsze, od kosztów, wobec ubóstwa 
handlarzy zostają zazwyczaj uchylane. 

Zarządy miast w Europie środkowej i za- 
chodniej zrozumiały już oddawna, iż do ich 
obowiązków należy nietylko zaopatrzenie 
ludności w czystą i zdrową wodę, ale i w 
higjeniczne mleko. U nas gminy łożą znacz 
ne fundusze na szczepienia ochronne, na or- 
ganizację kąpieli, Kasy Chorych wydaja 
miljony na walkę z chorobami, a tymcza- 
sem codziennie, od lat zaszczepia się dzie- 
ciom i dorosłych wszystkie zarazki, w któ- 
re obfitują brudne konwie naszych  sprze- 
dawców i dostawcówi młeka. 

Przeprowadzone na terenie Łodzi bada- 
nia stwierdziły antysanitarny stan obór w 
r. 1925 r. w 31,8 proc. w r. 1926 w 35,9proc, 
to samo co do mleczarń w r. 1925 i 31,8 
proc., w r. 1926 w 43,6 proc. Okazało się, 
iż sprzedaż mieka odbywa się np. w lokalu 
pod schodami, albo też uskuteczniana jest 
w brudnej i ciemnej suterynie. 

Nietylko jednak nakazy higjeniczne wa 
runkują powstanie należytego systemu apro 
wizacji mlecznej. Kryzys rolny naraził lud- 
ność wiejską na olbrzymie, w setki miljo- 
nów idące straty, (w rzędzie których figu- 
rują także i straty na mleku, ceny które- 
go spadły o 11,11 proc., miasta powinny 
zatem tak zorganizować swoją konsumcję 
mleka, ażeby wieś na tem skorzystała. 

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom własny, 
* Istnieje od 1843. 

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

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 

     
      
        

           

składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 

  

NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

wszy raz widział tego człowieka, nie 
wiedział kto to być może. jego zaś wła 
sne prawa i pełnomocnictwa były bar 
dzo ograniczone. Poprosił go uprzej- 
mie na stronę i przedstawił się mu: 

— jestem agentem policji, oto mój 
znaczek. Proszę powiedzieć mi swój 
adres i nazwisko. 

Brill dał prawdziwy adres i nazwi- 
sko. Zbyt wierzył w siłę Wilińskiego 
i swoją dobrą opinję, aby kłamać i w 
ten sposób narażać się na podejrzenia. 

— Ta dziewczyna jest poszukiwa- 
na przez policję, — ciągnął dalej agent. 
-— Czy pan ją zna? 

Brill zaprzeczył z żalem: 
— Niestety!.. Nie mam pojęcia kto 

to jest. Poznałem ją w tramwaju. je- 
chałem właśnie od Blackwall Tunnel.. 

— Poznaliście się w tramwaju? 
— No, tak! I pan zepsuł mi miły i 

ciekawy wieczór. Gdzie ja ją teraz znaj 
dę? Roztopiła się, jak zeszłoroczny 
śnieg! Ale dlaczego wy ją szukacie? 
Kto to jest? 

Zadawał pytania z niewinną miną, 
zaintrygowanego obywatela, którego 
sprawy policyjne interesują. 

Agent nie odpowiedział. Był to 
uczciwy człowiek, który wiedział do- 
skonale, co mu wolno było mówić, a 
co nie. Zresztą nie wiedział kim była 
owa Jenny Trent i dlaczego intereso- 
wała się nią policja. Wiedział tylko, że 
wszędzie rozesłano rozkaz aresztowa- 
nia jej, lub chociaż dania  jakichkol- 
wiek informacyj o miejscu jej zamiesz 
kania. Nie znając jej, nie mógł wie- 
dzieć, że Jenny Trent nie należała do 
tych kobiet, które pozwalają się za- 

ъ 

  
Tęcza Nr. 28 — Кед. J. Drobnik zasta- 

nawia się nad ksiąžką R. Dmowskiego — 
„Świat powojenny a Polska“. Dr. T. Przy- 
pkowski pisze o „mieście św. Antoniego", 
dając szereg pięknych widoków Padwy. Dr. 
A. Wojtkowski mówi o pierwszej w Pol- 
sce książce lekarskiej. A. Czekalski przy- 
pomina nam legendę o „Walgierzu Udałym 
na zamku w Tyńcu. W związku ze zbli- 
żającem się zakończeniem powieści T. Kud 
lińskiego ,„„Wuj Rafał i spółka” został zapo- 
wiedziany druk powieści W. Miłaszewskiej 
pt. „Na cztery wiatry". 

Wiadomości Literackie — nr. 28. J. Wa- 
sowski daje bardzo głęboki i aktualny ar 
tykuł p. t. „Upadek publicystyki*, Boy-Że 
leński wzywa do walki o reformę seksual 
ną, „kolumna francuska" zaznajamia czy- 
telnika z życiem literackiem i artystycznem 
Francji, M. Pecha: podaje rozmowę z T. 
Peipevem na temat skonfiskowanego poe- 
matu .„Na przykład” (sprawa brzeška), I. 
Krzywicka kłóci się z majorem Lipińskim, 
A. Słonimski w roli obserwatora z Marsa — 
ze zgrozą spogląda na ziemię — słowem, 
numer zawiera ciekawą treść. 

RADJO wIiLEŃSKIE 
WTOREK, DN. 14 LIPCA 

  

  

11.58: Czas. 
12.05: Muzyka baletowa i taneczna. 
13.10: Kom. meteor. z Warsz. 
16.40: Program dzienny. 
16.45: Kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.50: „życie w walce z pustynią” 

odczyt z Warsz. 
17.10: Utwory polskie. (płyty). 
17.35: „Francja 14 lipca 1918 r.“ odczyt 

z Warsz. 
18.00: Koncert popularny z Warsz. 
19.00: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19.15: Program na środę. 
19,20: Feljeton w języku francuskim z 

Warszawy. 
19.35: Riwjera - Morges' 
19.50: Rozmaitości. 
19.55: Kom. z Warsz. 
20.15: Koncert z Doliny Szwajcarskiej 

Warszawy. 
21.30: Słuchowisko z Warsz. 
22.15: Dod. do pras. dzien. radj. z Warsz. 
22,20: „Marsyljanka“ — felj. z Warsz. 

— fetjeton. 
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KINO + Od dnia 14 do 16 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

MIEJSKIE „KARJERA CHAPLINA“* 10 pora aktów *pazuałyczjiego 
miechu. umoru ez i wzruszen. SALA MIEJSKA W roli głównej: CHARLIE CHAPLIN. Nad prog'am: „Przegląd fllmowy Nr. 23—1931 r. 

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

Dźwiękowy : Dziś! Przebój dźwiękowy: 
KINO-TEATR Ś PP 

dramat erotyczny. W rolach główn. 
„HE Li 05“ „TVRANIA MIŁO GB Lewis Stonne I Peggy Wood. 
nl. WILEŃSKA 38. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seznsy 

Balkon 60 gr. Parter od 1 zł Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 2 Tel. 925. 
a   

  

Dźwiękowe kino 

„ROLLYWOOD' 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

uroczej Jenny 
Jugo w obrazie 

  wy „Paramountu* 

Dziś! najnowsza i najwspanialsza kreacja ulubienicy całego Świata, kusząco-pięknej, figlarnie-zalotnej, czarująco- 

$PRZYSIĘŻENIE TRZECH 
Na 1-szy Seans ceny znižone, 

Wzruszający dramat pięknego dziewczęcia z baru, W roli amanta Enrico Benfer. Nad program: Tygodnik dżźwięko- 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

  

  

         

          

       

    

  

  

  

DŹWIĘKOWE KIKO DZIŚ premjera! Najnowszy przebój dźwiękowy! Po raz pierwszy w Wilniel s « 
"‘°Кій‘1нд"* W roli głównej czarująca 

I į я : Joan Grawford. Dramat miłosny 
rozgrywający się na tle New-Yorku oraz dzikiej Afryki. Nad program: Wszechświatowy doćsiek 

WIELKA a7. tal. 15-41 dźwiękowy „Foxa*. Początek seansów o g.4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniża: 

Ё a wm" 
Dreny Pomorskich Za- Dziś ciągnienie 2 pokoje 

: КЕр 3 klasy 23 Loterji Państwowej nadające się na biuro 
A Ą I dla posiadacza losu klasy poprzedniej 10 zł. gw centrum miasta w al 0W ę cznych Sp. Akc. 4 05" dla nowonabywcy 30 zł. panna d SE 

» Wzywamy wszystkich naszych P T. Graczy do wymiany i lada. Dow RENO Izolacyjne AS od nowego kupna losów. ogł. Karlin Niemiecka 
wilgoci Kolektura Loterji Państwowej 22 (pod A). я RA ad 

do kryci - i Filc hłe: 4 66 | Mieszkania 
* mów fabryki ga 4, 6 i 14 pokojowe do 

DIŁUMOWY — .susrone ` z aa Р ogrzewanie ze wszyst- ; Wilno, Wielka 44. komi wyżodsmi CJ. 
Listw P. K. O. 81.051. Tel. 425.||ska 6 spytać u dezor- 

y cy. Informacje tel. 9-61 
do stopni lub 8—19, „ 

do šcian nowy 
typ Fabryki 

schronne 
Krawężniki zez: 
Płytki cementowe 

własnej produkcji 
oleca 

V. Bus, A. Jankowski i S-la 
Wilno, Wileńska 23 tel 432.   
  

    

      

  

SPRZEDAŻ 

K. DĄ 

  

22.35: Kom. 1 muzyka taneczna z Warsz. 
23.00: Koncert symfoniczny (płyty). 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie przy ul. 3-go Maja 13 m. 6 na za 
sadzie art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu 
15 lipca 1931 r. o godz. 10-tej rano w Wil 
nie przy ul. Mostowej Nr. 27 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji pubsicznej majątku ru- 
chomego, należącego do M. Aniłowicza, 
składającego <ię z rwządzenia mieszkania, 
oszacowanego na sumę 642 zł. na zaspokoj 
jenie pretensji firmy „Wicander i S-ka* w 
sumie 1000 zł. z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) W. i 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie przy ul. 3-go Maja 13 m. 6 na za 
sadzie art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu 
15 lipca 1931 r. o godz. 10-tej rano w Wil 
nie przy ul. Niemieckiej Nr. 21 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru 
chomego, należącego do Firmy „Ó. Gor- 

ski.| dowi absolutorjum; 

Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury 
Spółka Akcyjna w Albertynie 

ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonar- 
juszów, że w dniu 8 sierpnia r. b. o 
godz. 4-tej po południu w pierwszym ter- 
minie, a w razie niedojścia zebrania do 
skutku w tym samym dniu o godz. 5-ej pp. 
w drugim terminie, odbędzie się w Alber- 
tynie, w biurze Zarządu Spółki, Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Akcjunariu- 
szów Spółki z następującym porządkien: 
dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego; 
2) Sprawozdanie Zarządu o stanie in 

teresów Spółki i działalności jej w r. 1930, 
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie  bilan- 

su Spółki za rok 1930 i udzielenie Zarzą- 

4) 
Spółki; 

5) Ustalenie budżetu i płanu działań na 
r. 1931; 

5) Wybór członków Zarządu w myśl 
art. 9 Spółki; > 

7) Wybór jednego członka Rady Nad- 
zorczej w myśl art. 12 Statutu Spółki. 

8) Umowa z Zarządem Dóbr Albertyn 
w sprawie turbiny, 

9). Zaciągnięcie długoterminowej pożycz 
ki hipotecznej; 

Podwyższenie kapitału akcyjnego     don“, składającego się z watoliny czarnej, 10) Wolne wnioski. | 
  oszacowanej na surnę 820 zł. na zaspoko- 

jenie pretensji firmy „C. Brejtbart" w su- 
mie 715 zł. 45 gr. z procentami j kosztami. 

Komornik Sądowy (—) W. Leśni 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 
Wilnie przy ul. 3-go Maja 13 m. 6 na za 
sadzie art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu 
15 lipca 1931 r. o godz. 10-tej rano w Wil 
nie przy ul. Kolejowej Nr. 9 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do Inż. Abrama Ka- 
wenoki, składającego się z umeblowania 
mieszkania, oszacowanego na sumę 510 zł. 
na zaspokojenie pretensji Fabryki Kabli Sp. 
Akc. w Krakowie w sumie 1170 zł. 35 gr. 
z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski. 

musiała ona 
aby się na 

tak było rzeczywiście, 
mieć specjalne powody, 
tę znajomość zgodzić. 

Zanotowawszy adres i nazwisko 
Brilla, agent postanowił złożyć raport 
natychmiast. Taki miał rozkaz. Nie 
przypuszczając nawet, że czeka go 
ostra wymówka, agent udał się szybko 
do Scotland Yardu. 

BEZSENNE NOCE 

Brill wyszedł zły z music-hallu, po- 
darł nie wykorzystane bilety i ruszył ku 
domowi, pogrążony w zamyśleniu. 
Piękna dziewczyna rzuci zapewne 
swoje dotychczasowe mieszkanie i 
zamieszka gdzieindziej. Czy uda mu 
się jeszcze spotkać z nią? 

Tak bardzo pragnąłby tego! 
W głowie jego błysnęła szalona 

myśl: polecić ją Wilińskiemu. Można- 
by 'to zrobić, gdyby piękna pani nie 
była poszukiwana przez policję. 

Wiliński dbał bardzo o to, żeby 
jego agenci mieli nieposzlakowaną 0- 
pinję, temu też zawdzięczał Brill swo- 
je popłatne zajęcie. 

Ale Wiliński był człowiekiem O 
nieograniczonych możliwościach. Dzia- 
łalność jego była bogata i bardzo róż- 
norodna, miał on stosunki ze wszyst- 
kiemi mocniejszemi szajkami bandy- 
tów. Taka niezwykła dziewczyna, pięk 
na, wykształcona, nienawidząca poli 
oję i prześladowana przez nią, a więc 
gotowa oddać wszystkie swe siły te- 
mu, kto ją wybawi od grożącego nie- 
bezpieczeństwa, byłaby prawdziwym 
„wynalazkiem* dla Wilińskiego. 

Gdy tak szedł zamyślony, usłyszał 
Detektyw zmieszał się nieco. Pier-prosić w tramwaju na kolacyjkę. Jeśliza sobą lekkie kroki. Obejrzał się i 

Miydawca Stanisław Mackiewicz bBrukarnia Wydawni 

Państwowy Szpitał Psychjatryczny w 
Wilnie, w. Letnia 5, ogłasza przetarg ogra- 

. niczony na dostawę węgla górnośląskiego z 
prima kopalń Kostka I w ilości około 200 
tonn, koksu grubego 25 tonn i drzewa opa- 
łowego do 100 mtr. Oferty należy składać 
w kancelarji szpitala do dnia: 30 lipca r.b. 
do godz. 10 włącznie. W ofertach należy po- 
dać nazwę kopalni, oraz kaloryjność ofero- 
wanego węgla. Cena winna być podana '0- 
co skład szpitala. 

Równocześnie z ofertą mają być złożone 
w kasie szpitala wadja w wysokości 10 proc. 
kosztów oferowanych „materjałów  opalo- 
wych. Bliższe informacje co do warunków 
dostawy i płatności udziela kancelarja szpi- 
tala od godziny 8 do 10 w dni urzędowe. 

Dyrekcja szpitala zastrzega sobie prawo 
przyjęcia oferty niezależnie od cen wskaza- 
nych w ofercie, jak. również odrzucenie 
wszystkich ofert. 

Dyrekcja. 

ujrzał przed sobą Jenny. Na pustej 
ulicy byli zupełnie sami. 

— Czekałam na pana po drugiej 
stronie ulicy, — mówiła oddychając 
ciężko. — Widziałam jak pan wyszedł 
i poszłam za panem. Ale nie miałam 
odwagi zbliżyć się, dopóki ktoś był 
w pobliżu. 

Proszę mi powiedzieć co się działo po 
tem, jak uciekłam? 

Była wzburzona, i ciemne, piękne 
jej oczy były pełne strachu. 

Brill westchnął głęboko i pogro- 
ził jej surowo: |. 

— Widzę, że z pani 
buz! 

— Nie, przysięgam! Przysięgam 
panu, nie jestem winna! Oskaržono 
mnie niesprawiedliwie, były  fałszy- 
we donosy! Ja... 

Brill uśmiechnął się. 
to samo. 

Przecież to wyłącznie „niewinny- 
mi* ludźmi zapełnione są więzienia. 

Gdyby tak ich posłuchać, toby się 
okazało, że porządni ludzie siedzą pod 
kluczem, a łotry i oszuści spacesu- 
ja na wołności! Nieraz słyszał już te 
piosenki. 

Jenny przytuliła się nagle do nie- 
go, jak bezbronne dziecko, szukające 
pomocy i opieki. 

Gdyby Billy Carion widział tę sce- 
nę, przeżyłby ciężkie chwile i humor 
jego byłby popsuty na długo. 

— Chciałam poprawić się. Rozpo- 
cząć nowe życie... Ach, jestem tak 
zmęczona! Muszę coś zrobić! A oni 
gonią mnie, — szeptała, łkając. — Go- 
nią mnie, śledzą. Ja nie mogę... Ja... 

Brill objął ją protekcjonalnie. Była 

wa. „Slowo“ Zamkowa 2 

porządny ło- 

Każdy mówi 

   
  

LUGNAK (ARAKCOOSETWIKEK 

гч * . (od 1 lipca , 

Tani miesiąc = 7 
FARBIARNIA I PRALNIA CHEM. 

„Express“ 
ulica WIELKA 31 (r. Szkianej). 

Tel. 1700 
Prosimy się przekonać!       

si J AA A A I - 
РЕ лЕ ТАСО 

Starostwo Powiatowe Wileįskie — Ar- 
chitekt Rejonowy ogłasza przetarg publicz 
ny na wykonanie studni artezyjskiej z in- 
stalacją pompy ssąco-tłoczącej i silnika e- 
lektrycznego przy Sądzie Grodzkim w Wi- 
tejce. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowa 
nych kopertach z napisem „Oferta na budo 
wę studni artezyjskiej przy Sądzie Grodz- 
kim w Wilejce" wraz z pokwitowaniem Ka- 
sy Skarbowej na wpłacone na depozyt 
Starostwa Wilejskiego wadjum w wysoko- 
ści 5% oferowanej sumy składać należy do 
kancelarji Starostwa Powiatowego w termi- 
nie do godz. j dni. i 1931 roku, 
w którym to terminie odbędzie się rozpa- 
trzenie ofert. 

Ślepy kosztorys nabyć można w kance 
larji Starostwa za opłatą 2 zł, gdzie rów- 
nież jest do obejrzenia projekt umowy о- 
raz ogólne warunki budowy. 

Starostwo Pow. Wilejskie zastrzega S0- 
bie dowolny wybór oferenta wiezależnie od 
podanej w ofercie sumy. 

Za Starostę Powiatowego 
inżynier Butarewicz 

kt Rejonowy 

TK Vinių 
OGŁOSZENEE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Władysław Cichoń, zam. w Wilnie ul. Góra 
Boutialowa 19, na zasadzie art. 1030 UPC. 
ogłasza, że w: dniu 17 lipca 1931 r. od godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. Dzielnej Nr. 46 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz- 
nego ruchomości, należących do Anieli i 
Kazimierza Hertlów i składających się 
fortepianu, oszacowanych na sumę zł. 700. 

Komornik (—) Wł. Cichoń. 

  

   sdi LIGI 

taka giętka i zgrabna w jedwabnej su- 
kni, taka niepodobna do tych  ko- 
biet, z któremi Brill miał zwykie do 
czynienia. Jednak po swojemu tłuma- 
czył sobie jej łzy i drżenie jej ramion. 

— Dobrze! — mruknął ze współ- 
czuciem. — Proszę obetrzeć oczki, a 
ja pomyślę, co można zrobić dla pani. 

Nigdy nie odmówiłem pomocy po- 

rządnemu człowiekowi, pomogę więc i 

pani. 
Postanowienie zapadło. Powie Wi- 

lińskiemu o niej. Taka piękna, czaru- 
jąca dziewczyna, może się jemu przy- 
dać. 

Dał jej adres hotelu, w którym mo 
żna było spokojnie przenocować. Był 
to hotel Croydon rd. Pożegnali sie i 
Brill wrócił do domu. 

W ciągu następnych dni czeka 
ła Jenny z gorączkową niecierpliwością 
na wiadomości od Brilla. Tak samo 
jak Billy Carion pragnął dostać się 
wewnątrz koła. Ona pierwsza zdoła- 

ła stanąć przed tą możliwością i te- 
raz bała się, by coś nie popsuło jej 
„roboty”. 

W mózgu jej zjawiał się co chwila 
obraz wąskiej, bladej twarzy 0 zim- 
nych bezbarwnych oczach i  okrut- 
nych, zaciśniętych ustach. Widmo 1». 
prześladowało ją w dzień i w nocy, ive 
dając spokoju. Mimowoli sięgała rę- 
ką do torebki, w której leżał ciężki, 
nabity rewolwer. 

Nie miała zimnej krwi inspektora 
Carion,  denerwowała się, męczyła 

się, i niepokoiła się. 
Zdawało się jej, że już Brill 

odezwie się i ogarniała ją rozpacz. 
Zrywała się nocami. Zimne pal- 

nie 

  

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

BROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
  

  

  

edaktor_w.z. Witold Tatarzyński, 

     
Dwór wiejski 

przyjmie letników po 
5 zł. dziennie Wiado- 
mość Tatarska 17 m.3, 
od 1—5. p.p. 

Worochta 
Pierwszorzędny 30 po- 
kojowy pensjonat, 
„Oaza“ pod zarządem 
Dr. Muzykańskiego i 
Niewiarowskiego, | po- 
łożony w  uroczem 
miejscu nad brzegiem 

LEKASZEJ 

Prutu, urządzony z 
Dr.Ginsberg europejskim  komior- 
Choroby skórne, we- tem, bieżąca ciepła i 
neryczne i moczopłcic- zimna woda, w każ- 
we. Wileńska 8 od dym pokoju łazienki, 

WVNAJĘCIE 

  

8 -- 114 — 8. Tel. elektrycznošė,  radjo, 
567 pianino, kuchnia wy- 

kwintna, na żądanie 
————— dietetyczna. Otwarty ca 
KOGREZUNUMYZZNNACENEK l rok. — 

Pensjonat “ 
w kolonji „Zgoda“ willa | 

  

i KOSMETYKAĖ 

GABINET „Urocza* (naprzeciw | 
RACJONALNĘ Kalwarii, Je:ozolimka, 

KOSMETYKI Skrz. poczt. 12). P. 
LĘCZNICZĘJ Zajączkowskiej—połeca 

WILNO, MICKIEW: pokoje „słoneczne z 

CZA $1 m. 4. utrzymaniem. Położe- 
kobiecą nie wili zdrowe, w 

konserws- sosnowym lesie nieda- 
Urodę je, dosko. leko Werek, 10 minut 
mali, odświeża, usawe autobusem lub statkiem 
jej skosy i braki. Masaż do Wilna. Balkony, te- 

yi eski Piaż nis. Kuchnia doskona- 

  

Sztaczne opalanie cery) 4  jarska i mięsna. 
Wypadanie włosów Szczegóły na miejscu. 
łupież. Najnowsze zdo- re 
eż Pa racjo Ka 

nalnej, ё У 
Codziennie od g. 10—8, POSAD * 

W. Z. P. 43. 

    

Energiczna 
fachowa achmi. ni 
poszukuje posady Pie- | 
kiełko 5 m. 7. tel.15 03 LOKALE | 

Potrzebny | 
| Dwa lub jeden miynarz samodzielny 

pokój do  wynajęcia.na młyn wodny 2 | 

р 

  

Mickiewicza 19—31—[ kancją Wilno, Niemiec- 
ka 22 biuro Berzaka. 

Loka 14 Ik via m 
i й 

centralne Banio Kupię = piatłor- ogrzewanie 
w zupełnym porządku mę na resorach. Ofer- | 

    

zdo wynajęcia, Infor-ty z podaniem ceny 
macje telefon 9—61. proszę składać w „Słc- 

wie * pod W. P. 

  

ce zaciskaly się dokoła rewolweru, 
leżącego pod poduszką, wargi szep- 
tały bezdźwięcznie: 

— On, nie ucieknie ode mnie! On 
mi się nie wymknie! 

Patrząc niewidzącemi oczyma w. 
sufit leżała nieruchomo, 
czając z ręki rewolweru. 

Męczyła ją bezczynność i konie- 
czność ukrywania się. Dlaczego rara- 

żała się na ryzyko, poszukiwan przez 
policję? Czy nie prościej byłoby, pójść 
do Billy Carion i opowiedzieć mu 
wszystko: ` 

Ależ tego nie można było zrobić! 
Czyż mogła oddać tą sprawę  poli- 
cji rezygnując ze swego głównego w 
celu? 

Nie, ona sama rozpoczęła tą spra- 
wę i musi doprowadzić ją sama do 
końca. Zabije go własnoręcznie. bez- 
litośnie, bez żalu!... Ale wpierw rcz- 

mówi się z nim.... 
„Wpierw rozmówię się z nim!*.. Z 

rozkoszą powtarzała sobie te słowa. 
Tak, musiała z nim mówić! 

Usta jej uśmiechnęły się do tej 
myśli, ałe oczy stawały się zimne, nie- 
ubłagane 

Nareszcie nadeszła pewnego ana 
kartka, od Danny Brilla. Stawka hyla 
wygrana. 

Jenny wyczyściła 
biła starannie. : 

Wiedziała, że idzie spojrzeć w oczy - 
śmiertelnemu niebezpieczeństwu. Chwi 
lami męstwo opuszczało ją. Ale wiedy 
przypominała sobie odważną i spokoj- 
ną twarz Billy Carion i uspakajała się. 

Trzeba iść, trzeba doprowadzić 
tą sprawę do końca... Trzeba iść! 

nie wypusz- 

rewolwer i na- 

«


