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Szkolnictwo białoruskie Polsce 7 
Dziś, gdy stoimy w obliczu nowe- 

go roku szkolnego, zagadnienie to 
jest zwłaszcza aktualne.. Celem lep- 
szego zorjentowania się w przedmio- 
cie, wcześniej niż przejść do stanu 
„obecnego tego szkolnictwa, rzućmy 
przez chwilę okiem na dotychczasowe 
fazy jego rozwoju w Polsce. 

Szkolnictwo białoruskie jest wogó- 
le bardzo młode. Niższe datuje się od 
r. 1915, czyli od czasów okupacji nie- 
.mieckiej, kiedy to powstało i rozwija- 
ło się przy wydatnej pomocy okupan- 
tów; średnie od roku 1917, czyli od 
wybuchu rewolucji marcowej w Ro- 
sji; wyższe zaś zapoczątkowane zosta 
4 ji bolszewików w Mińsku w r. 

Н 
Przejdźmy do czasów polskich te- 

go szkolnictwa. 
W r. 1919 przed 

wojsk polskich ilość białoruskich 
szkół niższych ma rzekomo wynosić 
aż 400 zgórą! Tak twierdzą działacze 
białoruscy.-Cyfra ta jednak nasuwa po 
ważne wątpliwości. Gdy się zważy na 
słabość uświadomienia (i to raczej ne 
gatywnego!) wśród ludności białoru- 
skiejj — na wybitną rolę, którą po 

| dziś dzień jeszcze odegrywa w ruchu 
| białoruskim napływowy element rosyj- 

wkroczeniem 

ski, starający się skierować go w do- 
godne dla rosyjskich tendencyj „jedi- 
noniedielimych** łożysko, gdy się zwa- 
ży wreszcie na chaotyczne Stosunki, 
które panowały na ziemiach litewsko- 
białoruskich w chwili _ wkroczenia 
wojsk polskich, powstaje mimowoli 

jma? zypuszczenie, że znaczny odsetek 
tych 400 szkół stanowiły lub szkółki, 
dopiero projektowane, a narazie ist- 
niejące tylko na papierze, lub też jed- 
no- czy dwu-klasowe zaczątki przy- 
szłych szkółek. 

Tak samo białoruskość ty szkółek 
Przedstawia się więcej, niż problema- 
tycznie. Gdy weźmiemy pod uwagę, że 
Spory procent wychowawców tych 
szkół stanowili byli rosyjscy nauczycie 
le ludowi, zaś nawet w gimnazjach 
białoruskich w ciągu szeregu lat dużo 
Przedmiotów wykładano po rosyjsku, 
Z braku podręczników i nauczycieli 
białoruskich, — ze znaczną dozą pew- 

„ mošci twierdzić. możemy, że nawet 
wśród realnie istniejących szkółek nie 
ledną raczej rosyjską, niż białoruską 
nazwačby należało! (Nota bene, chcie 
libyśmy wiedzieć ścisłe adresy każde- 
go z tych zakładów naukowych, bo- 
wiem mimo usilnych starań nie udało 
Się nam doszukać ani dopytać wyka- 
zów miejscowości, w których się mia- 
ły one znajdywać!). 
' ibnków eiowojskktóussśgęw oj 

Otóż legendarne te zakłady miały 
władze polskie zlikwidować w ciągu 
pierwszych ldt swych rządów, jednak 
działacze białoruscy plączą się, gdy 
mówią o poszczególnych etapach  li- 
kwidacji i wymieniają sprzeczne ze 
Sobą cyfry. Tyle co do legendy o 400 

_ szkołach białoruskich w Polsce. 
| Za czasów Litwy Środkowej po- 

eż 

wstaje 186 nowych szkółek biatoru- 
skich na jej terenie — jednak z chwi- 

_ lą likwidacji tego nowotworu politycz 
nego w roku 1922, funkcjonuje już tyl 
ko sad szkół. 

'ok 1923 poza dalszą redukcj 
| tych szkół do liczby 20 de śczyjoci 

Nic nowego i dopiero uchwalenie t. 
PZ w językowych* w dniu 31— 

"24 r., ztedagowanych przez ; 
Grabskiego į Thugutta. d tu hewa 
ne zmiany ji ożywienie. Rok rocznie, 
ponawiane składanie deklaracyj na 
szkoły białoruskie przez ludność, czyli 
t zw. „plebiscyty Szkolne, przepro- 
wadzane na mocy tej ustawy, dają 

Przy największem nasileniu tej akcji 
w r. 1926: 9407 deklaracyj na 13,807 
dzieci w 345 obwodach szkolnych (da 
NE T-wa Białor. Szkoły), uprawniają- 
6 ludność do 345 szkół białoruskich 

'w najbliższym od głosowania roku 
szkolnym. O ile ten rezultat głosowa- 
Ma jest zgodny z istotnemi Życzenia- 

/ mi naszej judności wiejskiej — orzec 
Bi dno, to jednak jest pewne, że T-wo 

| Bialor. Szkoły rozwijało wśród 1 
Sci energiczną propagandę na a. 
Szk bialoruskich. 

Ypuścić należy, że w szeregu 
S ludność głosowała za a 

| Aa iatoruską jedynie jako za namiast- 
xa rosyjskiej, dla której żywi pewn. 

. estymę st. ie bi jej l ludności SZ pokolenie białoruskiej 
| JUGNOŚCI prawosławnej. 

  

(.., Lata 1924, 1925 oraz 1926 także 
‚ Aie przynoszą zmian w stanie liczbo- 
‚ wym białoruskiego szkolnictwa niższe- 
| w i dopiero w roku szkolnym 1927— 
| władze szkolne, uwzględniając w 
pewnej mierze wyniki plebiscytu, 0- 

ają 39 szkół białoruskich i utra- 

  

  

„kwistycznych, w którą to liczbę wcho- 
dzą i poprzednio istniejące 20 szkół. 
Dyzlokacja tych szkół pod względem 
okręgów szkolnych, według danych 
kuratorjum wileńskiego i poleskiego, 
przedstawia się następująco: 

Okręg szkolny: Wileń.  Poleskie Razem 

Sz. bialorusk. 14 5 19 
Utrakwistycznych 
polsko-biołorusk. 10 10 20 

Razem 24 15 39 3 

Rozkład tych szkół podług powia- 
tów jest 'taki oto: 

Województwo Wilenskie 
Powiat szkół szkół Razem 

białorus- _ utrakwistycz- 
kich nych 

Postawski 2 — 2 
Dzišnienski 1 3 4 
Wilejski 11 5 16 

2 2 Molodeczanski 

Województwo Nowogródzkie: 

Powiat szkół szkół Razem 
białorus- _ utrakwistycz- 
kich nych 

Baranowicki 2 4 6 
Nieświeski i — 1 
Stołpecki — 3 3 
Prużański 2 3 5 

-. Razem: 19 20 39 

Zaznaczyć tu należy, że woj. No- 
wogródzkie narówni z woj. Poleskiem 
wchodziło podówczas w skład Połes- 
kiego Okręgu Szkolnego. 

W następnym 1928 — 29 r. szk. 
władze szkolne otwierają jeszcze pe- 
wną ilość szkół białoruskich, tak že 0- 
gólna ich ilość wzrastą do cyiry 65, 
w tem na terenie wój. Wil.: biał. szkół 
— 11; utrakw. — 18; na terenie woj. 
Nowogr.: biał. szkół — 10; utrakw. 

= © razem szkół biał, — 21: utrakw. 
— 44. 

Rozkład tych szkół podług powia- 
tów przedstawia się według dan. Wil. 
Kur. Szk. następująco: 

Województwo wileńskie 
Powiat szkół szkół Razem 

białorus- _ utrakwistycz 
kich nych 

m. Wilno 1 a 1 
Postawski 1 iu 1 
Dziśnieński 1 6 7 
Wilejski 8 9 17 
Brasławski — 3 3 
Mołodeczański — 8 8 

Województwo NowoSrodzkie 

Powiat „szkół || szkół Razem : bi T GiBkStyczĆ 

kic nych 
Baranowicki 2 4 6 
Niešwieski 1 — 1 
Nowogródzki 4 9 13 
Słonimski 3 — 3 
Stolpecki | — 4 = 
Wołożyński — 1 1 

Razem: 21 - 44 65 

Rok szk. 1929 — 30 nie przynosi 
zmian, w następnym zaś 1930 — 31 
liczba szkół zmniejsze się 0 3 szkół- 
ki, czyli wynosi 62 szkoły w jakowej 
postaci dotrwało do cwili obecnej. 

Białorusini, a raczej garstka ich 
działaczy, są niezadowoleni z tych 
szkół: utykają na niedostateczną ich 
ilość; kwestjonują białoruskość tych 

zakładó, zwlaszcza utrakwistycz- 
nych i t. p. 

Oprócz wspomnianego szkolnictwa 
rządowego istnieje jeszcze kilka pry- 
wadtnych białoruskich szkół początko- 
wych. Tyle co do białoruskiego szkol- 
nictwa. początkowego w Polsce. 

, Przejdźmy z kolei do białor. szkol 
nictwą średniego. Do lat ostatnich ist- 
niało ono w granicach Polski jedynie w 
postaci szkolnictwa prywatnego. Licz- 
ba tych zakładów raz kurczy się to 
znów wzrasta, nie przekroczyła jednak 
ilości 5 objektów, która to maksymalna 
ilość gimnazjów białoruskich w Polsce 
przypada na rok 1922 a mianowicie 
istniały wówczas gimnazja biał w 
Wilnie (założ. w r. 1919), Nieświeżu i 
Nowogródku (1921), w Gródku (pow. 
Mołodecz.) i Radoszkowiczach (pow. 
Wilejski) obą założone w 1922 r. 

W r. 1923 liczba ich redukuje się 
chwilowo do 3-ch ponieważ zostają 
zaimknięte — gimnazja białor. w Nie- 
świeżu i Gródku jednak w 1924 r. Bia- 
łorusini otwierają nowe gimnazjum w 
Klecku (pow. Nieświeski), mamy więc 
do czynienia już z 4-ma' gimnazjami 
białoruskiemi i dwoma w woj. Wileń- 
skiem (Wileńskie i Radoszkowickie) i 
dwomia w woj. Nowogródzkiem (Nó- 
wogródzkie i Kleckie). Ten stan rzeczy 
przetrwał w stanie niezmienionym 0d 
r. 1924 do 1928-go, kiedy to z nasta- 
niem r. szk. 1928—29 zamknięto opa- 
nowane wpływami bolszewickiemi gi- 

mnazjum. w Radoszkowiczach. 
Obecnie los ten, z tychże samych 
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HAGA. PAT. — Omawiając na po 
siedzeniu Najwyższego Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej 
sprawę niemiecko - austrjąckiej ппр 
celnej, rzecznik Włoch  Scialoia pod- 
krešlii m. in, že protokół genewski 
z roku 1922 ma na celu utrzymanie 
pokoju w Europie. Ponieważ zupełna 
gospodarcza katastrofa  Austrji mo- 
głaby być uważana przez pewne рай- 
stwa przeciwne wojnie jako casus bel 
li, Scialoia wskazał z naciskiem na to, 
że aczkolwiek decyzja Trybunału Ha- 
skiego ma być powzięta przy uwzglę- 
dnieniu punktów prawnych, to jednak 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
'BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
.BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. ; 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. R 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

    

     Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy    

przy jej formułowaniu należy pamię- 

tać o tem, że może ona wywołać na- 
stępstwa polityczne. | ; 

Nie chodzi tu o sprawy, — rzekł 

Scialoia — które można ujmować ja- 

ko grę słów, lecz chodzi o sprawy i 
poczynania, które mogą oznaczać woj 

nę, lub też pokój. Zwracając się do 
członków Trybunału, Scialoia opowie 
dział: Decyzja panów będzie ozna- 

cząć coś więcej, niż mogłaby  ozna- 

cząć w takich wypadkach. Jeżeli 0- 

świadczycie panowie, że Rada nie ma 
tu niec więcej do czynienia, to oświad- 
czenie to będzie mogło stać się jutro 
wypowiedzeniem wojny. 

Echa mowy profesora Šcialoi 
BERLIN. PAT. — Oświadczenie, złożo- 

ne wczoraj przez przedstawiciela Włoch 
prof. Sciałoję przed Trybunałem Haskim, iż 
korzystny dla Niemiec wyrók w * sprawie 
niemiecko - austrjackiej unji cełnej może e- 
wentualnie doprowadzić do wojny, wywo- 
łał w całych Nieraczech wielką sensację po 
lityczną, 

Chcąc uspokoić opinję publiczną, nie- 
mieckie kofa rządowe starają się zmniejszyć 
wagę słów Scialoi, nazywając je uchybie- 
niem, popełnionem przez mówcę w trybie 
retorycznym, a znajdującem swe wytłuma- 
czenie w tem, że przedstawiciel Włoch od- 
nośny ustęp swego przemówienia wygłosił 
nie z rękopisu. 

W kołach nacjonalistycznych, utrzymu- 
jących bliższy kontakt z ruchem. taszystow- 
skim włoskim, oświadczenie Scialoi wywo- 
łało wielkie zamieszanie. Chcąc uniknąć za- 
drażnienia w stosunkach niemiecko - wło- 
skich, nacjonalści niemieccy : skierowują swą 
krytykę nie przeciwko rządowi włoskiemu, 
jako przeciwnikowi nietniecko - austrjackiej 
unji celnej, lecz przeciwko rzekomym dąże- 
niom Sciałoi do poniżenia autorytetu Try: 
bunału, do lekceważenia go i mieszania się 

Głosy węgierskie na 
BUDAPESZT. PAT. W czasie dyskusji 

w lzbie deputowanych nad ustawą o pełno- 

mocinictwach poseł margr. Pallavicini, czło- 
nek chrześcijańskiej opozycji, poddał ostrej 

krytyce politykę finansową i zagraniczną 

rządu, która nie wykazała żadnego sukce- 

Su, jakkolwiek poruszona sprawa unji cel- 
nej niemiecko - austrjackiej i „Anszlussu“ 
postawiły Wegry w środku zainteresowania 

w jego kompetencje. Niemieckie koła nacjo 
nalistyczne nawolują kanclerza  Brueninga, 
by wyjechał do Rzymu z wizytą celem zli- 
kwidowania nieporozumienia, wywołanego 
wystąpieniem Scialoi. 

Powszechnie utrzymują nawet, że pół- 
urzędowy komunikat niemiecki, który został 
dziś ogłoszony w sprawie przyśpieszenia 
podróży kanclerza Brueninga i min. Cur- 
tiusa do Rzymu, pozostaje w zwązku z in- 
cydentem w Hadze. ь 

Wyjatkowo ostro atakują rząd włoski 
socjalni demokraci niemieccy, należący, jak 
wiadomo, do najzagorzalszych zwolenników 
unji celnej z Austrją. A 

„Vorwaerts* w  dzisiejszem wydaniu 
wieczornem z patosem zapytuję: „Cóż na 
to powiedzą nacjonaliści niemieccy? Czy po 

przemówieniu rzecznika polityki włoskiej 
dojdą wreszcie do zrozumienia, że dążenie 

narodu niemieckiego do stanowienia o So- 
bie jest silniej zwalczane przez Rzym, ani- 

żeli przez Paryż? Czy chcą jeszcze twier- 

dzić, że Niemcy w antagonizmie z Francja 

znaleźć mogą poparcie w faszyzmie wło- 
skim? 

temat polityki Węgier 
ogólnego, dając im wielkie możiiwości, 

Francja i jej kapitały nie będą popiera- 

ły Niemiec dopóty, dopók Niemcy nie zre- 
zygnują z „Ańschlussu*. Węgrom trzebaby 

kierować swą politykę według  orjentacji 

francuskiej, jednak bez utraty sympatyj Nie 

miec.* Również posei Szandel , („Jednošė“) 

wskazał na konieczność bezpośredniego 

kontaktu między Węgrami a Francją. 

Mussolini o bolszewizmie 
PARYŻ. PAT. — Tygodnik „Les 

Annales* drukuje dłuższy artykuł Mus 
soliniego, poświęcony niebezpieczeń- 
stwu bolszewickiemu. Zdaniem wo- 
dzą faszyzmu włoskiego, Europa 
chwieje się w swych posadach i nara- 
żona jest na poważne niebezpieczen- 
stwo. Agitacja i ogólna nędza są do- 
skonałym gruntem do hodowania la- 
seczników komunizmu. Gdy laseczni- 
ki te potrafią przeprawić się przez Wi 
słę i zawojować ziemie, leżące nad Re 
nem, zachoruje dalsza część Europy i 
cały świat. 

Niema czasu do stracenia. Niezbę 
dne jest natychmiastowe zastosowa- 
nie środków leczniczych, bez których 
wszelka interwencja może okazać się 
spóźniona wówczas, gdy pacjent bę- 
dzie już jedną nogą w grobie. 

W ostatnich dniach propozycja 
Hoovera otworzyła drogę ratunku. 
Gdy zostanie ona wprowadzona w ży 
cie, to naturalne środki polityczne, 
które trzeba będzie zastosować, pole- 
gać będą na zapewnieniu światu po- 

koju na okres 10-letni. Rosja wyprze- 
dziła wszystkich swą piatiletką, za- 
przęgając się do odbudowy gospo- 
darczej. Świat będzie mógł uczynić 
to samo, gdy 10-letni okres pokoju bę 
dzie zapewniony. . 

Z tego względu konierencja poko- 
jowa, która ma się odbyć dnia 2 lu- 
tego 1932 r. w Genewie, posiadać bę 
dzie doniosłość pierwszorzędną. Nie- 
tylko Liga Narodów wchodzi tu w 
grę, lecz los całej ludzkości. Należy 

połączyć dobre chęci ze szczerą Wwo- 

lą, ażeby konierencję tę nie spotkało 

niepowodzenie. Gdyby się tak stało, 

możnaby fakt taki uważać z katastro- 
fę dziejową. 
> Mussolini kończy swój artykuł 

twierdzeniem, że rok 1932 stanowić 

będzie o naszych dalszych losach, do- 
brych — albo złych. 

Stoimy — oświadczył Mussolini— 

wobec dylematów — albo odrodzenia, 

albo całkowitej zagłady naszej cywi- 
lizacji. 

  

Jezuita - Iotnik 6. B. Hubbard 
DOKONAŁ ZDJĘĆ WYBUCHAJĄCEGO WULKANU 

NOWY YORK. PAT. — Z Alaski 
donoszą, że znany uczony i  misjo- 
narz, jezuita O. Bernard Hubbard do- 
konał pomyślnego lotu ponad  krate- 

rem wulkanu Aniakczak. Na wysoko- 

ści 10 tys. stóp O. Hubbard dokonał 
ciekawych zdjęć krateru podczas wy- 
buchu. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Bigo Jaźwińskiego. 
10. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi 

K. Malinowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątec 
drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

i ukochany 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

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

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

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 

T-wa „Ruch“. 

P. Macierzy Szkolnej. 

  

| Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
cznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

OSIEDZEŃ TRYBUNAŁU HASKIEGO Do Wielebnego Duchowieństwa 
Mocne słowa rzecznika Włoch ch diecezjan 

pozdrowienie w Panu 
Prastara katedra Wileńska, której 

początki istnienia sięgają do czasów 
Wielkiego Księcia Litewskiego i króla 
Polskiego Władysława Jagiełły, ma- 
cierz wszystkich kościołów w archidie- 
cezji Wileńskiej, obdarzona od Stolicy 
Apostolskiej w 1922 r. 15 stycznia ty- 
tułem i przywilejami Bazyliki Mniejszej 
znajduje się w poważnem niebezpie- 
czeństwie. Tegoroczna powódź wio- 
senna znacznie uszkodziła fundamenta, 
kaplicę św. Kazimierza królewicza i 
fronton tej świątyni. Rzeczoznawcy, in 
żynierowie orzekli, iż niezbędny jest 
natychmiastowy remont katedry dla za 
bezpieczenia jej przed zagrażającą rui- 
ną alena to potrzeba kila set tysięcy zło 
tych. Powołany został Komitet Wyko- 
nawczy zabezpieczenia katedry na cze 
le z J. E. Księdzem Biskupem Kazi- 
mierzem Michalkiewiczem jako preze- 
sem i pod kierunkiem pp. Inżynierów 
rzeczoznawców przystąpił do pracy. 

Ukochani Diecezjanie! podczas pię- 
cioletniego mego pobytu na stolicy ar- 
cybiskupiej Wileńskiej ani razu nie uda 
wałem się do Was o pomoc materjal- 
ną na utrzymanie katedry, seminarjum 
duchownego czy innych instytucyj ko- 
ścielnych, gdyż wiedziałem o wielkiem 
zniszczeniu 'terenu archidiecezji naszej 
w czasie wojny światowej i pamięta- 
łem o tej pięknej zasadzie, iż „lepiej 
(a przynajmniej przyjemniej) dawać 
niż brać'*. Wiem, iż teraz bardzo wielu 
Diecezjan naszych jest w trudnych wa- 
runkach pieniężnych, pomimo to na- 
glony koniecznością Śmiało zwracam 
się po raz pierwszy do Was, Ukochani 

POLACY WOB 

w Chrystusie, z prośbą o ofiarną po- 

moc na rzecz ratowania katedry. Nie 
nakładam obowiązkowego podatku, 
nie wyznaczam, kto ile ma dać. Na 
ogólną liczbę 1,300.000 katolików w 
naszej archidiecezji gdyby każdy dal 
po 25 czy 30 groszy, zebrałaby się wiel 
ka suma. Nie chcę nikogo krępować, 
Niech każdy da, co jego łaska, co 
może, ile mu szlachetność jego wska- 
że, za każdą ofiarę, jako pierwsze u 
nas „Cathedraticum*, z góry składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. 

Mam w Bogu nadzieję, że Wieleb- 
ne Duchowieństwo, chociaż też się 
zmajduje obecnie w trudnych  warun- 
kach materjalnych, chętnie weźmie 
udział w tej sprawie i według możności 
złoży hojną ofiarę i wśród swych para- 
fjan w pierwszej połowie sierpnia r. b. 
zbierze dobrowolne na ten cel składki. 

Aby ułatwić wszystkim złożenie ofia 
ry na rzecz katedry, w dniu uroczysto - 
ści Wniebowzięcia N. M. P. 15 sierp- 
nią we wszystkich kościołach archidie- 
cezji Wileńskiej tak parafjalnych, jak 
filjalnych, klasztornych i w kaplicach 
publicznych będzie urządzona zbiórka 
na tacę. 

Ofiary można nadsyłać pod adre- 
sem: Kurja Metropolitalna Wileńska (z 
zaznaczeniem na remont katedry). Zam 
kowa 6, Wilno, conto czekowe P. K. O. 
50.694. 

IPowyžsze pismo raczą  Wielebni 
Księża odczytać z ambon w najbliższą 
niedzielę, to jest 2 sierpnia r. b. 

Wilno, 26 lipca 1931 r. Nr. 3085. 
t Romuald abp. Wileński 

EC WYBORÓW 
do Sejmu łotewskiego 

W ubiegłą niedzielę 26 bm. odbyło 
się pierwsze zebranie komitetu wybor 
czego Związku Polaków w Łotwie. 

Komitet wyborczy, składający się 
z centralnego Zarządu, Rady Związku 
Polaków w Łotwie i delegatów z ko- 
mitetów obwodowych, na swem zebra 
niu wyłonił prezydjum, w skład któ- 
rego weszli: Jarosław Wiłpiszewski— 
prezes, St. Łasewicz —- viczprezes, B. 
Baużyk — skarbnik i j. Bryc — jako 
członek. Prezydjum komitetu wybor- 
czego ma kierować całą akcją przed- 
wyborczą. 

Następnie komitet wyborczy uchwa 
lił przystąpić do sejmowych wyborów 
w trzech okręgach wyborczych (Łat- 
galja, Zemgalja i Ryga) z jedyną 
„polsko-katolicką listą Zwiazku Pola- 
ków w Łotwie”. Lista ta dla okręgu 
łatgalskiego i zemgalskiego ułożona 
została w ten sposób, iż jest jelnako- 
wą dla obu okręgów, poniew.ż na 

skład imienny tej listy wchodzą kandy 
daci jednego i drugiego okręgu. Skład 
polsko-katolickiej listy Związku Pola- 
ków w Łotwie jest następujący: 1) 
Jarosław Wilpiszewski, 2) Jan Wiecz- 
bicki, 3) Edward Wilczyński, 4) Sta- 
nisław Łasewicz, 5) Władysław Łapiń 
ski, 6) Jan Borkowski, 7) Antoni 

Tałat - Kiełpsz, 8) Jerzy Bryc, 9) 
Bolesław Baużyk, 10) Władysław Kas 
perowicz, 11) Józef Kozłowski, 12) 
Bronisław Pietuszko, 13) Edward 
Grodź, 14) Aleksander Orup, 15) 
Piotr Jucewicz. 

Biorący energiczny udział w wy- 
borach do sejmu Polacy w obwodzie 
ryskim stwarzają  specjałną listę, do 
której, jako czołowi kandydaci, wcho- 
dzą obecni posłowie na sejm: p- |. 
Wilpiszewski i p. J. Wierzbicki, 1eszta 
kandydatów rekrutuje się z mieszkań- 
ców Rygi, którzy mają nadzieje w 
'tych wyborach zdobyć - samodzielnie 
jeden mandat poselski. ъ 

  

Słuszne uwagi o kryzysie niemieckim 
ZAGRZEB. PAT. Dzisiejsze 

„Nowosti“, omawiając niepowodze- 
nie konterencyj paryskiej i londyń- 
skiej piszą, że kryzys gospodarczy 
w Niemczech nie będzie dopóty zaże- 
gnany, dopóki będzie istniął kryzys 
braku zaufania zagranicy względem 
Niemiec. 

Do kryzysu tego przyczyniły się 
w ostatnim czasie tego rodzaju akty 
polityki niemieckiej, jak ogłoszenie 
unji celnej niemiecko - austrjackiej, 
demonstracje Stahlhelmu, agitacja na- 
rodowych socjalistów i nieprzyjazne 
ustosunkowanie się rządu niemieckie- 

powodów, ma podzielić gimnażjum w 
Kiecku, pozostałyby wówczas dwa tyl- 
ko gimnazja; jedno w Wilnie (humani- 
styczne) i jedno w Nowogródku (mate 
matyczno - przyrodnicze). 

Wszystkie wymienione wyżej 4 gim 
nazja białoruskie były prowadzone do 
r. 1928 przez T-stwo  Białor. Szkoły 
względnie przez jego filje prowincjonal 
ne odtąd, w związku z czasowem za- 
wieszeniem tego T-stwa za działalność 
antypaństwową, koncesje na dalsze 
prowadzenie tych zakładów przeszły 
w ręce poszczególnych Komitetów Ro- 
dzicielskich. 

Przez czas dłuższy gimnazja biało- 
ruskie w Polsce nie posiadały praw pu 
bliczności dzięki czemu maturzyści 
bialoruscy nie mogli wstępować do 
wyższych uczelni krajowych, jednak 

poczynając od roku szk. 1928—29 wła 
dze szkolne obdarzyły temi prawami 
gimnazja białoruskie w Wilnie i Nowo 
gródku. Przejęto także na koszt rządo- 
wy część etatów nauczycielskich w о- 
bu tych gimnazjach (po 7 etatów w 
każdem). 

W bieżącym roku szk. — jak słysze 

liśmy — udział Państwa w utrzyma- 
niu personelu nauczycielskiego wzmian 
kowanych zakładów redukuje się z 7-u 
do 3-ch tylko etatów nauczycielskich. 
Tyle co do gimnazjów białoruskich. 

Wspomnijmy tu jeszcze na zakoń- 
czenie o białoruskich seminarjach na- 
uczycielskich i kursach. Seminarja ta- 
kie istniały przy Niemcach w Swisło- 
czy; za czasów Litwy Środkowej w 
Borunach; obecnie zaś od roku mamy 

białoruskie państwowe seminarjum na 

uczycielskie w Wilnie. Co do białoru- 
skich kursów nauczycielskich to na 
przestrzeni ostatniego dziesięciolecia 
mamy ich do zanotowania coś około 
dziesięciu. Jakiejś celowości w ich orga 
nizowaniu dopatrzeć się trudno. Istnie- 
je wreszcie katedra białoruska przy U- 
niwersytecie Wileńskim. 

Jak widzimy z powyższych danych 
szkolnictwo białoruskie od kilku już 
lat zacieśnia się do ram województw 
Wileńskiego i Nowogródzkiego, obję- 
tych obecnie granicami Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego, zaś województwa 
Białostockie i Poleskie naszego regjo- 
nu wogóle szkół białoruskich nie ma- 

14. 
Na tem kończymy garšč iniormadji 

o szkolnictwie białoruskiem w. Polsce. 
—Ski, 

go do wszystkich spraw, dotyczących 
rancji lub Polski. Jako, charaktery- 

styczny przykład tych aktów, wpływa 
jących na utratę zaufania do Niemiec, 
„Nowosti* przypominają ostatnie de- 
monstracje Stahlhelmu nad granicą 
polską, oraz spekulacyjną akcję gieł- 
dową, wymierzoną przeciwko  złote- 
mu, na którą znaleziono środki, pomi- 
mo, że Niemcy znajdowały się na kra- 
ju przepaści. 

Zaufanie narodów mogą Niemcy 
odzyskać tylko przez stałe utrzymy- 
wanie lojalnego stosunku wobec na- 
rodów, 'a przedewszystkiem przez 0- 
kazanie dobrej woli. 1 

WALKA Z PRZEMYTNIKAMI 
W AMERYCE. 

WIASZYNGTON. PAT. Pomiędzy 
Stanami Zjednoczonemi a Kanadą wynikła 

sprawa, powodująca wymianę obszernej ko 

respondencji dyplomatycznej. Mianowicie 
na Wielkich Jeziorach motorówka rządu a- 
merykańskiego ścigała motorówkę kanadyj- 
skich przemytników (wódki. 

Nagle załoga przemytników. zapomocą 
specjalnych przyrządów skierowała chmurę 

gazów trujących na motorówkę amerykań- 

ską, uniemożliwając urzędnikom Stanów | 
Zjednoczonych dalszy pościg. Dwaj mary- 
narze patrolu rządowego Władysław Syliń- | 
ski i Artur Zeljaw ulegli zatruciu i zostali 
przewiezieni do szpitała. 
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ECHA KRAJOWE 
Zjazd prezesów Pow. Organizacyj i Kółek 

_Rolniczych w Baranowiczach 
Wczoraj odbył się w Baranowi- 

czach zjazd prezesów Tow. Org. i Kó 
łek Roln. z terenu województwa No- 
wogródzkiego. Obradom, w których 
wzięli udział m. in. Prezes Tow. Bara- 
nowickiego, senator Rdułtowski oraz 
Prezes Tow. Słonimskiego, poseł hr. 
Hutten-Czapski, przewodniczył Pre- 
zes Tow. Wojewódzkiego, senator Je- 
leński. 

Zjazd miał na celu omówienie no- 

W sprawie pogłosek 

wych warunków pracy wobec zapo- 
wiedzianego zmniejszenia subsydjów 
państwowych, asygnowanych Towa- 
rzystwu Woj. Nowogródzkiego. 

W toku ożywionej dyskusji zasta- 
nawiano się nad możliwościami pra- 
cy w przyszłości i nad reorganizacją 
systemu pracy, ze specjalnem uwzglę- 
dnieniem znaczenia tej pracy w naj- 
mniejszych ' ogniwach  organizacyj- 
nych. 

o przeniesieniu Okr. 
Kasy Chorych 

Przed kilku dniami wzmiankowaliśmy, z 
obowiązku  dzienikarskiego, 0 pogtoskach, 
iw. sprawie starań pewnych czynników usi- 
łujących spowodować przeniesienie Okr. 
Kasy Chorych do Lidy. 

Obecnie po zaznajomieniu się z cało- 
kształtem sprawy dochodzimy do przeko- 
nania, że wersje te nie mają, a raczej nie 
mogą mieć żadnych podstaw. 

Baranowicze, jak to dobrze jest wiado- 
me, stanowi punkt centralny województwa, 
z uwagi na swoje położenie, połączenie ko- 
munikacyjne (zarówno kolejowe jak i auto- 
busowe) i znaczenie handlowiego ośrodka. 

W tym centrze musi powstać Okręgowa 
centrala Kas Chorych, zwłaszcza, że ani No 
wogródek ani wysuwana sztucznie Lida nie 
mogą zapewnić pracom Kasy tych warun- 
ków, jakie mają Baranowicze. 

Podsumujmy te możliwości. Mamy w 
Baranowiczach 27 lekarzy, oraz trzy dosko- 
nale zaopatrzone gabinety  rentgenologicz- 
ne. Trzy szpitale samorządowe: miejski, sej 

mikowy i wspólny — zakaźny oraz prywat 
na żecznica dr. Felera, nie licząc nowej, bu- 
dującej się, są do usług chorych. 

Miejski ośrodek zdrowia, prowadzony 
przez wybitną siłę lekarską, autora wielu 
dzieł z dziedziny higieny i doświadczone- 
go praktyka dr. Kieziewicza, ma opinię naj- 
lepszego na całych kresach. 

Miasto ma przychodnie: ogólną, denty- 
styczną, weneryczno-skórną, chorób ucha, 
gardła i nosa oraz oczną (ze specjalnym u- 
względnieniem jaglicy, która jak wiadomo 
w wielu punktach okręgu panuje nagmin- 
nie, a w Baranowiczach szczęśliwie została 
niemal zupełnie w:ytępiona). 

Warunki więc, jak widzimy, wręcz 
pierwszorzędne, zarówno pod względem 
przygotowania do pracy jak i komunikacyj- 
nym. Takie, o jakich nie może nawet ma- 
rzyć odcięty od świata i skazany na zagła- 
dę Nowogródek, ani Lida, położona na skra 
ju niemal terenu działalności Okręgowej Ka 
Sy, to też wersje w tej materji uważać nale- 
ży za pozbawione podstaw. 

  

NADUŻYCIA NA KOLEI 
W BARANOWICZACH 

Z polecenia władz został zawieszony w 

czynnościach kasjer kasy bagażowej w Ba- 

ranowiczach Skoczylas. 

Zarządzenie to zostało wywołane ujaw- 

nieniem w kasie braku znacznych sum. 

RADNI DOMAGAJĄ SIĘ TAJNEGO PO: 
SIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ 

Dowiadujemy  sięę że Koła Pol. 

skich i Żydowskich Radnych m. Bara- 
nowicz postanowiły wystosować pismo do 

magistratu, domagając się zwołania tajnego 

posiedzenie Rady Miejskiej. 
Wiadomość ta rozeszła się żywo pe 

mieście i komentowana jest w ten sposób; 

że Rada, chcąc uniknąć niepotrzebnego roz 

głosu, postanowiła we własnym zakresie 2М 

' kwidowač szereg błędnych posunięć po- 
szczególnych członków zarządu miasta. 

MAGISTRAT CHCE OBNIŻYĆ POBORY 
Są pogłoski, że Magistrat nosi się z zamia- 
rem obniżenia pensyj  funkcjonarjuszom 

miejskim i w tym celu postanowił wymó- 

wić wszystkim, w trybie przewidzianym u- 

stawą, pracę. 

Jakoby obstalowane nawet zostały od. 

powiednie druki. 

OTWARLIE GOSPODY POLSKIEJ 
CZERWONEGO KRZYŻA 

” W BARANOWICZACH. 

5 Jednym z zadań, jakie postawił sobie 
zarząd baranowickiego oddziału Polsk. Czer 
wonego Krzyża jest uruchomienie gospody. 
Mimo niemałych trudności gospoda ta po- 
wstanie i prace przygotowawcze  posunęły 
się już tak daleko, że, przypuszczalnie w 
dniu 9 sierpnia, nastąpi uroczyste otwarci 
tej placówki. i 

BURSA DLA DZIEWCZĄT Z.P.O.K. 

W dniu I września uruchomiona zosta 
nie w Baranowiczach, staraniem Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, bursa żeńska. Nowa 
ta placówka niewątpliwie będzie się cieszy 
ła powodzeniem, gdyż nie wszystkie stan- 
cje uczniowskie w Baranowiczach dają gwa 
rancje, że dzieci umieszczone u nich będą 
miały należytą opiekę. 

Е WYBRYK KOMUNISTOW 
W BARANOWICZACH 

'Wczoraj rano nieznani sprawcy wywie- 

sili na nowobudującej się cerkwi  transpa- 
rent komunistyczny z napisem antipaństwo 

wym. jest to robota komunistów wi związ- 

ku z akcją dnia roboczego, który przypada 
na dz. 1 sierpnia. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWój OBO 
WOBEC Eu i 2 
TKNIETYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

  

POSTAWY. 
— Służącemu skradziono ostatnie ruble. 

W majątku jJasniawicze gminy  duniłowi- 
ckiej u Giniowca. Kajetana, służącego tegoż 
majątku, w czasie jego nieobecności w do- 
mu, skradziono skrzynkę, zawierającą 110 
rubli rosyjskich w złocie, 296 złotych, ksią- 
zeczkę wojskową na imię poszkodowanego, 
różne świadectwa i dokumenty, weksel na 
sumę 100 złotych, wystawiony przez Jana 
Ankudowicza. Dochodzenie w toku. (S) 

BRASŁAW. 
— Piorun przyczyną pożaru. W zaścian 

ku Wysoki Ostrów, gminy jodzkiej w cza- 
sie burzy od uderzenia pioruna spłonął dom 
i budynki gospodarcze, należące do Pietkie 
wicza Rafała. Straty sięgają ponad 5.000 
złotych. (S) : 

— Zabawa w strzelaninę. Do szpitala 
w Brastawiu zostali przywiezieni ciężko 
ranni Dubina Mikołaj i Macuk Aleksander, 
mieszkańcy wsi Poddzisienka, gminy bohiń 
skiej, którzy zostali postrzeleni w czasie za 
bawy przez Skurjata Ananiego, mieszkańca 
wsi Borowe. (S) 

Zawody pow. straży 
pożarnych 

Zgodnie z planem pracy Związku, zatwier 
dzonym przez Radę Związku w d. 17.5 rb., 
Inspektor Związku przeprowadził ostatnio in 
spekcję szeregu Straży powiatów: postaw- 
skiego, wilejskiego, święciańskiego i 'wileń- 
Sko-trockiego, konferując przy okazji z pp. 
starostami i inspektorami P.Z.U.W. oraz 
wydziałami powiatowemi i urzędami gmin- 
nemi, w sprawie wzmożenia  bezpieczeń- 
stwa przeciwpożarowego, badał jednocześ- 
nie przyczyny rozmiaru ostatnich pożarów 
w Brusach, Kurzeńcu, Olsiewiczach, Na- 
wrach, Wirżach oraz m. Wilna przy ul. Mi- 
ckiewicza Nr. 39. 

Zauważone spostrzeżenia i nasuwające 
się ztąd uwiagi i wnioski, będą podane za 
pośrednictwem prasy, oddzielnie do wiado- 
mości, w ceiu uzyskania wyników  wypły- 
wających z jak najszerszego uświadomienia 
społeczeństwa. 

W zbliżającym się okresie Zawodów, 
odbędą 'się Zawody Okręgowe w Święcia- 
nach dn. 2 sierpnia rb., do których staną 12 
drużyn strażackich, w czem 4 drużyny w 
grupie Rejonowych, oraz Zawody Okręgo- 
we w Brasławiu dnia 9 sierpnia rb. 

Okręgowe Zawody w Oszmianie, które 
miały się odbyć !6 sierpnia, zostały odłożo- 
ne na termin późniejszy. 

Zamiast Zawodów Okręgowych Straży 
pow. wileńsko-trockiego, które miały się 
odbyć 20 września rb., urządzone będą, z 
uwagi na trudności finansowe Straży — wy: 
nikające ze zbyt słabej opieki samorzadów, 
Zawody Rejonowe w Ornianach, w Nowo- 
Wilejce, Rudziszkach i Podbrzeziu. 

Przygotowania do Zawodów  Okręgo- 
wych, rozpoczęte w pow. dziśnieńskim, mo- 
łodeckim, postawskim i oszmiańskim, roku- 
ja terminowe odbycie się tychże. (S) 

  

LUDZIE MAŁO RYCERSCY 
Nie wszyscy szpiedzy, powieszeni 

podczas wojny, byli szpiegami. Nawie 
szali niemało Austrjacy, nawieszali 

_ Moskale ludzi całkiem niewinnych. Je- 
den z najgłośniejszych,  Miasojedow, 
miał być zupełnie niewinny. Zgubił 
go podobno donos, napisany przez 
własną jego mściwą małżonkę. Nie- 
dawno czytałem dzieło gen. J. Dani- 
łowa, poświęcone życiu i działalności 
Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołaje- 
wicza. I oto ten kwatermistrz gene- 
ralny Wielkiego Księcia, piszący o 
swoim Wodzu z czcią i entuzjazmem, 
powiada o sprawie Miasojedowa: „Wi 
na jego dotychczas nie została dowie- 
dziona“. 

Mata Hari, fascynująca tancerka 
hinduska, naprawdę Holenderka, któ- 
ra czas jakiś ze swoim mężem, kapi- 
tanem armji holenderskiej, mieszkała 
na Jawie. Mata Hari, która dowodzi- 
ła, że miała męża brutala i sadystę, i 
dlatego musiała go opuścić. Przyjacie 
le tego męża... 

Ale właśnie pierwszym  człowie- 
kiem nie-rycerskim, którego należy 
wymienić, jest ten mąż. Mac Leod, ze 
starej szlacheckiej rodziny szkockiej, 
od stu lat osiadłej w Holandji. Mac 
Leod był przystojny, nie robił jednak 
karjery wojskowej z zawrotną szyb- 

kością, gdyż kiedy się zaręcza, to ma 
już siedemnaście lat spędzonych w 
"wojskach kolonjalnych, pod zwrotni- 
kami, na Jawie, a jest tylko w randze 
kapitana. Miał on z Gretą Zelle 
takie było prawdziwe imię i nazwisko 
Mata Hari — synka i córkę. Synkowi 
podczas pobytu pod zwrotnikami na- 
sypała piastunka - malajka posieka- 
nych włosów ludzkich do jedzenia. 
Synek umarł w ciągu kilku dni. Wed- 
ług pojęć malajskich, włosy ludzkie, 
posiekane na drobno, powodują śmierć 
— sprawdziło się to na małym Mac 
Leodzie. Córka Mata Hari wyrosła na 
dużą i piękną pannę. Była podobno 
piękniejsza od matki, którą przeżyła o 
lat kilka. Mieszkała w Holandji, lecz 
dostała posadę w kolonjach. Właśnie 
miała wyjeżdżać, gdy pewnej nocy 
umarła Śmiercią tajemniczą. Nie było 
to samobójstwo, —- zresztą sekcja 
zwłok nie znalazła przyczyny Śmierci. 
Była 'to więc śmierć tajemnicza do- 
słownie. Może rozstrzelana matka а- 
wiła się jej i przestraszyła. 

Jeden z dziennikarzy holenderskich 
napisał książkę o Mata Hari, gdzie 
wymyśla jej, co się zmieści. Dzieani- 
karz ów kocha Francję, nie należy się 
więć dziwić, czy gorszyć, że wymyśla 
kobiecie, rozstrzelanej na podstawie 0- 

SŁ -0 w o 

Lot „Zeppelina“ 
MOSKWA. PAT. — Korespondent A- 

gencji Tass donosi z pokładu sterowca 
„Zeppelin*: Przez 24 godziny byliśmy bez 
połączenia  radjotelegratciznego. Pogoda 
sprzyja lotowi. Wszystko w całkowitym 
porządku. We wtorek rano przelecielišmy 
nad Ziemią Północną, nad którą wisiała gę- 
sta mgła, co uniemożliwiło nam  odnalezie- 
nie Uszakowa, przywódcę zimującej tam 

$rupy. 
Po przeleceniu nad Zieinią Północną ste 

rowiec skierował się na półwysep Taimir, a 
następnie nad wyspę Dicksona, gdzie przy 
pomocy spadochronu zrzucono paczki, prze 
znaczone dla Uszakowa. 

We środę 29 bm. Zeppelin doleciał do 
Nowej Ziemi, gdzie nakręcano filmy kinema 
tograticzne. Kierujemy się drogą na Archan- 

gielsk do Leningradu, dokąd przybędziemy 
prawdopodobnie we czwartek 30 bm. mię- 
dzy godz. 5 a 6 według czasu moskiewskie- 
go. 

„ „BERLIN. PAT. — Sterowiec „Hr. Zeppe- 
lin“, nie dotartszy do celu swego lotu, ja- 
kim były wyspy Nowo-Syberyjskie, zawró 
cił z drogi nad Ziemią Północną i nie lądu- 
jąc nigdzie, przybył do Berlina dzisiaj o go 
dzinie 19. Na spotkanie ekspedycji na lotni- 
sko berlińskie w Tempelionie przybyli mi- 
nister komunkacji Guerard, jako przedsta- 
wiciel rządu Rzeszy, nadmurmistrz  Sah:n, 
dyrekcja towarzystwa Aeronautik, przedsta- 
wiciel rządu Rzeszy, nadburmistrz Sahm, 
biletów, wejścia na lotnisko obliczony na 
25 tys. marek, na żądanie komendanta ste- 
rowca dr. Eckenera, przenaczony został na 
pokrycie kosztów ekspedycji. 

Bernard Shaw w Moskwie 
MOSKWA. PAT. Stalin przyjął Bernat- 

da Shawa i odbył z nim rozmowę, która 

trwała dwie i pół godziny. Przy rozmowie 

obecni byli łord Astor z żoną, lord Lothian 

i komisarz spraw zagranicznych Litwinow. 

Okrętem powietrznym na biegun 
WRAŻENIE NAOCZNE UCZESTNIKA ŚMIAŁEJ; WYPRAWY 

Warunki w jakich odbywa się lot 
sterowca „Hr. Zeppelina“ do bieguna 
północnego charakteryzuje interesują- 
co poniższa depesza, nadana przez 
przedstawiciela koncernu wydawnicze- 
go Ullsteina, który należy do załogi ste 
rowca, w dniu 27 lipca z pokładu dro- 
ga radjową. Depesza ta brzmi: 
„Pół godziny przed północą, o której 
nic tutaj niemal nie wiemy.  ujrzeliś- 
my pierwszy śnieg. W. pojedyńczych 
grudkach minimalnej objętości prezen- 
tuje nam się kolor, który w najbliż- 
szych dniach stale nam towarzyszyć 
będzie, poczynając od zachodniego wy 
brzeża półwyspu Kanin. 

© godz. 23 min. 45 czasu środkowo 
europejskiego nasz sterowiec znajduje 
się pod 68'40* północnej szerokości i 
4320" wschodniej długości. Po upły- 

; wie pięciu minut minęliśmy przylądek 

  

"2 mennic hiszpańskich do Ameryki 
Czem jest dolar dla Amerykanina? 

Amuletem dobrobytu? Talizmanem po 
wodzenia? Krzesłem elektrycznem dla 
zabicia wszystkich trosk materjalnych? 
Tak, — ale to wszystko mało. 

Dolar jest — bożkiem. Amerykanin 
cieszy się, chlubi jego autentyczną 
„boskością”, stawia mu banki pyszne, 
jak świątynie i giełdy, wspanialsze od 
cesarskich pałaców. 

Światło dzienne ujrzał dolar ame - 
rykański w pierwszych latach szesna- 
stego wieku w jednej z mennic Hisz- 
panji. Przeżywała wówczas Hiszpanja 
zalew złota z Południowej Ameryki, 
była więc zmuszona puścić w obieg 
nową jednostkę monetarną. Nie zacho 
wała się jednak hiszpańska nazwa do- 
lara. Nowy pieniądz spodobał się bo- 
wiem ogromnie amerykańskim Angli- 
kom i oni to właśnie nadali mu imię 
i przezwisko — „Pillar - dollar". 

Pod tą nazwą wychodził z pod men 
niczego stempla dzisiejszy dolar ame- 
rykański przez parę wieków. Nazwa 
jego jest zasadniczo pochodzenia nie- 
mieckiego, wywodzi się bowiem od 
monet srebrnych, bitych w swoim cza 
sie w Joachims - Thal, a zwanych z 
tego powodu „,tałarami* (,Thaler“). 
Natomiast nazwa „Pillar* (po angiel- 
sku: „słup”*) pochodzi od słynnych 
słupów Heraklesa, których podobiznę 
wyciskano na wzorze hiszpańskiego 

dolara. Słupy takie były na owym wzo 
rze dwa, powiązane girlandą w kształ 
cie litery „S“. Stąd właśnie wzięty zo- 
stał znak, którym się dzisiaj oznacza 
dolara. 

Pod słupami widniał ponadto na- 
pis: „plus ultra". Ponieważ „plus“ 
wyryte było pod jednym słupem, a „ul- 
tra“ pod drugim — przeto z biegiem 
lat utarło się żarobliwe powiedzenie, 
że ojcem dolara był „Plus* („więcej *) 
— a matką „Ultra“ („nadto*). Ów 
„Pillar - Dollar", młodzieńcem będąc 
jeszcze, powędrował w daleki świat i 
osiadł na pewien czas w złotodajnych 
krainach, amerykańskich kolonjach hi- 
szpańskich nad Rio de la Plata. Zwa- 
no go tutaj „Don Juanem, albo po- 
prostu hiszpańskim dolarem. 

Po utworzeniu się Stanów Zjedno- 
czonych, kongres ich zdecydował w 
r. 1792 oprzeć swą jednostkę monetar 
ną na dolarze hiszpańskim, i tak oto 
dolar przebrał się ostatecznie w cylin- 
der i sztywny kołnierzyk Mr. Dollara, 
a słupy Heraklesa, otoczone wieńcem 
w kształcie litey „S*, stały się synoni 
mem „niewzruszonych zasad pirytań- 
skiego materjalizmu.* Obok „wujasz- 
ka Sama“ i ogromnego posągu „Wol- 
ności”, zasiadł wreszcie do'ar pod 
gwiaździstym sztandarem Stanów Zjed 
noczonych, jako jedyny bożek mitolo- 
gji amerykańskiej. 

  

Dyrekcja dotychczasowych kursów im, ks, Piotra Skargi, podaje do wiadomoś- 

humanistyczne 
| ci, iż uczelnia ta została przekształcona na 

Gimnazjum koedukacyjne dla dorosłych 
im. ks. PIOTRA SKARGI w Wilnie 

Wykłady przystosowane do programu gimnazjum państwowego z oddziałem 
matem.-przyrodniczym. Do gimnazjum przyjmowana jest młodzież od lat 18-tu 
do klas od 4—8-ej włącznie, Lekcje odbywać się będą w godz. popołudnio- 
wych. Wszelkich informacyj udziela kancelarja gimnazjum (ul. Mickiewicza 

22 lokal gimn. E. Dzięcielskiej) w godz. Od 17 do 19-ej. 
  

WALKA NA SOWIECKIEM POGRANICZU 
Na odcinku granicznym koło Rakowa 

straże KOP słyszały w ciągu ubiegłej nocy 
gęstą strzelaninę na  terytorjum  sowiec- 
kiem, lecz nie mogły zrozumieć co jest jej 
przyczyną. 

Dopiero nad ranem dojrzały 4-ch zbie- 
gów, prześladowanych przez strażników so 
wieckich. Zbiegom udało się szczęśliwie 
przekroczyć granicę i wstąpić na terytorjum 
polskie. 

Zbiegów zatrzymano, odprowadzono na 
strażnicę i poddano badaniu. Okazało się, 
iż są to włościanie sowieccy, zamieszkali w 
okolicach Zasławia. 

Przed paru dniami udali się oni w towa 
rzystwie kilku sasiadów do zasławskich la- 
sów, aby zaopatrzyć się w opał. 

W lasach natrafił na rabiących las pa- 
trol straży leśnej, który chciał włościan are- 
sztować, lecz ci stawili z siekierami opór i 
straż leśną rozbroili, odbierając im karabi- 
ny į rewolwery. 

Wkrótce potem został zaalarmowany 
przez strażników oddział wojskowy, który 
urządził w lesie obławę, chcąc włościan, © 
których mowa, ująć. 

Lecz ci, widząc, że sprawa stała się na- 
raz bardzo poważną, skorzystali z odebra- 
nej u leśników broni i wydali oddziałowi 
wojskowemu walkę. W walce tej miało zgi- 
ma 6 osób włościan i 3 żołnierzy sowiec- 

ch. 
Czterem włościanom udało się zbiec w 

stronę granicy polskiej, którą zyli, 
oddając się pod opiekę władz polskich. (S) 

Pożar spowodowany przez dzieci 
32 gospodarstwa 

We wsi Niewiery gminy  miadziolskiej 
wybuchł pożar spowodowany zabawa z za 
pałkami przez pozostawione bez dozoru 
dzieci mieszkańca tej wsi Zamiezionka Ka- 
rola. Ogień wskutek panującego w tym 
dniu wiatru bardzo szybko objął sąsiednie 

skarżenia o szpiegostwo. Ale gorszy 
nas ex-mąż Mata Hari, ów szlachetny 
kawaler Mac Leod, który autora książ 
ki inspirował i zasilał wiadomościami. 
Przedstawił siebie, jako Anioła, cho- 
ciaż tam, gdzie trzeba, to anielstwo 
podeprzeć dokumerttami  sądowemi, 
tam opadają nas grube powątpiewania. 
Po rozwodzie z Gretą, miał jeszcze 
Mac Leod dwie żony. Oskarża on żo- 
nę swoją o złe serce, rozrzutność i 
lekki tryb życia, a na poparcie tych 0- 
skarżeń wydaje dziennikarzowi listy 
Mata Hari, Które ta do niego pisała, 
będąc jego narzeczoną. Diennikarz te 
listy ogłasza drukiem. Siedemnastolet- 
nia Greta pisze do starszego już Iowe- 
lasa, swego narzeczonego, o majtecz- 
kach i koszulce, z listów jawnie widać, 
że istniały między parą narzeczonych 
bardzo bliskie stosunki, ale widać tak- 
że, że Greta oddała się po raz pierw-- 
szy w życiu. Major - Holender po 
śmierci swojej byłej żony i matki 
swoich dzieci uważa za stosowne о- 
głaszać dla cełów  pohańbienia listy 
jej z czasów narzeczeńskich, kiedy go 
niewątpliwie kochała. 

Świnia. 
Coprawda i Mata Hari nie pozosta 

wiła swemu byłemu mężowi samych 
komplementów na pamiątkę. Fascynu- 
jąca swoją urodą, swojem ciałem -prze- 
ślicznem, swoja zgrabnością, Mata Ha- 
ri tańczyła nago. W ten sposób wy- 

poszły z dymem 
zabudowania wobec czego spaliły się 32 
domy mieszkalne i 68 budynków gospodar 
czych. 

Straty narazie nie zostały ustalone  jed- 
nak według przypuszczeń wynoszą  prze- 
szło 150,000 złotych. Dochodzenie trwa. 

konywała rzekomo hinduskie tańce 
święte. Ale piersi miała zawsze w puk 
lerzach. Wtajemniczała najbliższych, 
że 'tak musi być, gdyż mąż jej kiedyś 
w porywie miłości odgryzł jej najdeli- 
katniejszy kawałek piersi i zjadł. Ma- 
my tu więc wizerunek zacnego maja- 
ra, jako rodzaju ludojada z namiętno- 
ści. Nieprzyjaciel Mata Hari, ów dzien- 
nikarz holenderski, powołuje się na 
świadectwo jakiegoś . malarza francu- 
skiego, któremu Mata Hari chciała po- 
zować, kiedy nie była jeszcze Matą 
Hari, lecz rozwiedzioną majorową Mac 
Leod, znajdującą się w Paryżu na 
skraju nędzy. Ten malarz miał stwier- 
dzić, że Mata Hari miała śliczną po- 

stać, lecz piersi zwiędłe. 
Przejdziemy teraz do drugiego ry- 

cerza, związanego ze sprawą Mata 
Hari. Wielka tancerka podobno, a na- 
wet nie podobno, tylko napewno pro- 
wadziła życie wrozpustne. Na sądzie 
przecież broniła się, twierdząc, że pie- 
niądze, które otrzymywała od ofice- 
rów niemieckich, otrzymała od nich 
nie za informacje wojskowe, lecz za co 
innego. Była tak Śliczna, że otaczał ją 
zawsze rój wielbicieli. Salony jej by- 
ły przepełnione przyjaciółmi. Kiedy 
podczas wojny mrojalista Leon Daudet 
(ten sam, któremu później policja fran 
cuską zabiła syna), prowadzi swoją 
antyszpiegowską kampanję i kiedy pod 
ciosami jego pióra padają głowy szpie 

na najbardziej wysuniętym punkcie pół 
wyspu Kanin i znajdującą się tam la- 
tarnię morską, w której 8 ludzi załogi 
na najdalszym posterunku cywilizacji 
prowadzi niewypowiedzianie trudny ży 
wot. Następnie opuszczamy ląd euro- 
pejski i lecimy przez ijezioro Berenta 
na północ wi kierunku Ziemi Franciszka 
Józefa, by się tam spotkać z łama- 
czem lodów „Małyginem'*. 

Nasza podróż odbywa się ze zmniej 
szoną szybkością. Pracują tylko 'trzy 

z pośród pięciu motorów, ponieważ 
chcemy wyczekać , aż znajdujący się 
przed nami niż barometryczny  prze- 
sunie się na wschód. 
‚ O śnie nikt nie myśli; odbywamy 
jeszcze małą ucztę na cześć przelece- 
nia koła biegunowego. W salonie ogrze 
wanie funkcjonuje doskonale  nato- 
miast kabiny przypominają lodownie. 
Podszyte futrem worki do spania, któ- 
re jeszcze wczoraj wyglądały na grote- 
skowe sprzęty, staną już niebawem ist- 
nem błogosławieństwem. 

Noc daje się we znaki 
przez łagodny półmrok. O ciemno- 

ściach niema mowy. Nieco nas to 
wytrąciło z równowagi, a pozatem pa- 
nuje na; statku zupełny chaos pod 
względem czasu. Zegarek każdego z 
nas wskazuje inną godzinę; środkowo- 
europejską, Greenwich Mean Time, a 
wreszcie lokalny czas południka, "ua 
którym się znajdujemy. 

Obecnie według czasu lokalnego, 
jest godzina pierwsza po północy. Pod 
nami Białe Morze, nieskończona płasz- 
czyzna wśród mlecznej widmowej no- 
cy biegunowej. Silny wiatr północno 
zachodni wyje dokoła mostku kapi- 
tańskiego. Białe kłęby mgły i ochłapy 
chmur nadają całemu krajobrazowi ja- 
kiś charakter sennego widziadła. A 
w dodatku szwedzki badacz magnetyz 
mu ziemi, Ljungdahl, śpiewa  mono- 
ionne szwedzkie pieśni ludowe. 
Jesteśmy wszyscy nieco oszołomie- 

ni przeczuciem pełnej przygód podró- 
ży polarnej i zapomnieliśmy już daw- 
no, że z Leningradu wyjechaliśmy wła 
ściwie w atmosierze przykrego dyso- 
nansu: Przy starcie nie było ani jed- 
nego przedstawiciela _ tamtejszych 

jedynie 

urzędów: niemieckich, aczkolwiek spe- 
cjalnie w tym celu przybyło z Moskwy 
trzech panów z poselstwa z samym po 
słem na czele. Nie była im widocznie 

  

Roman Hernicz. Mózg i krtań. 
Opowieść o Janie Kiepurze. Nakł. „Gaze 

ty Wiedenskiej“., Wiedeń, 1931, str. 112. 
Autor — poeta i powieściopisarz (jw do 

robku ma 19 dzieł!) sądząc z jego własnej 
o sobie opinji — człowiek utalentowany 1 
ustosunkowany, był, niemal pierwszym „od- 
krywcą“ Kiepury, za co niezawodnie należy 
mu się szczera wdzięczność od wiełkiego ar 
tysty. х 

Czy jednak ten artysta będzie wdzięcz 
ny za opowieść o nim, należy wątpić. 

Przygodny czytelnik „Mózgu i krtani" 
nie może nie doznać słodkiej ulgi, że nie 
jest Janem Kiepurą i nie masz szczęścia znać 
p. Romana Hernicza. 

gów, aresztowaną i oskarżoną jest 
śliczna, ponętna czarodziejka tańca 
Mata Hari. Znajdują u niej na oficjal- 
nie firmowanym papierze list miłosny 
jednego ministra. — Kto jest ten mi- 
nister? Publiczność dowiaduje się tyl- 
ko, że nazwisko jego zaczyna się na 
M. a kończy się na y. — Malvy. —ry- 
czy Daudet — to Malvy, radykał jest 
tym zdrajcą, który w czasie strasznej 
wojny romansuje ze szpiegówkami. 

Ale Malvy, za czasów Clemanceau, 
skazany na pięcioletnią banicję za po 
rozumienie się z wrogiem, — w r. 1926 
jest znowu ministrem. I wtedy z trybu- 
ny parlamentarnej woła: 

— „Znam tę podłą kalumnję o 
swojej osobie, którą rozpowszechnia- 
ją gazety prawicy! 

Markiz de la Ferronnays z miejsca: 
„To było w Journal Officiel". 

—,..że byłem kochankiem Mata 
Hari. Ach, czyż mam mówić przed tą 
wysoką Izbą, czyż mam powiedzieć, 
že to byl kto inny“...- 

Chodzi o to, že w gabinecie Vivia- 
niego, który: kierowaf Francją w r. 
1914 w chwili wybuchu wojny, było 
dwóch ministrów, nazwiska których za 
czynały się na M., a kończyły się na 
igrek. Jeden był to ten Malvy, przewa- 
żnie przez Daudeta kanalją nazywa- 
ny, a drugim był Messimy, ra- 
dykalny minister wojny, który 
tak przygotowywał Francję do woj- 

znana godzina wyjazdu i spóźnili się 
na lotnisko. 

Stacja radjowa sterowca właśnie na 
chwilę przerwała swoją odpowiedzial- 
ną pracę i gawędzi z rozmaitymi rosyj 
skimi amatorami. Trzeba sobie jakoś 
uprzyjemnić podróż”. 

W _WIRZE STOLICY 
Z DNIA... 

Czytuje się dziś w dawnych pamiętnikach 
pod'otkėw na wydaniu: „.„Iiestety rodzice 
odnoszą się całkiem nieprzychylnie do pana 
Zbigniewa uważając, że jego sytuacja finan-- 
sowa nie jest dość ugruntowana..." 

Dawniej było w: złym tonie mówić: „nie- 
mam pieniędzy....*, albo cóż za shoking jeśli 
zaryzykował: „zostaję na lato w Warszawie 
bo nie stać mnie na Biaritz” fe! 

Dziś trzeba być gołym (w. przenośni 
oczywiście — przynajmniej co do mężczyzn) 
nie wolno, mówiąc o pieniądzach, nie we- 
stchnąć i nie wznieść oczu ku niebu. 

— Gdzie pani wyjeżdża: na lato? 
— Oh, siedzę kamieniem — za cóżbym 

wyjechała... 

Ci co nawet mają za co i ci co napraw-- 
dę gdzieś jadą — wstydzą się tego. Jedna 
iwielce zamożna młoda: para  repetowała 

wszystkim naokoło: „na podróż poślubną je- 
dziemy samowarkiem do Kaczego Dotu“. 

„Bidulki, užalano się, dwoje z tak majęt- 
nych rodzin*. Trzebaż trafu, że jeden zna- 
jomy jadąc do Pruszkowa. ujrzał ich: w 
przedziale sleepengu Warszawa — Paryż — 
Ostende. „He, he, zawołał, nie wiedziałem 
że ten kurjer staje w Kaczym Dole* 
wołał, 

Zarumienili się: strasznie. 

W kawiarniach — owszem, pełno. Ale 

pożal się Boże co za konsumenci: syfon 

wody sodowej i pieć wykataczek! Jeśli 

kto przypadkiem zamówił całą maszynkę od 

kawy, dwie pomarańcze, kieliszek likieru i 

pół ciastka zaraz słyszy jezgotliwe szepty 

sąsiadów: „to pewnie jakiś złodziej — skąd 

on może mieć tyle pieniędzy”... 

Dwaj panowie poznali się na ławce w 

parku i wyczerpawszy temat o pogodzie 

naturalnie przeszli do 

jest przesady z tym kryzysem, mówił jeden 

ja np. mam sklep i stoję teraz lepiej niż kie-. 

dykolwiek.,..* 

— Nie mój panie, wrzasnął drugi. ja t:ż 

mam sklep i (widzę się u progu ruiny, ale 

jestem uczciwy! 

Ha, skoro tak, to i ja ze smutkiem mogę 

zaręczyć, że jestem uczciwy. Zresztą jeśli ta: 

cechą charakteru towarzyszy niecdmiennie 

ubóstwu to można gratuować warszawia-- 

kom: co: za cnotliwe miasto. 

Swoją drogą, pewien kmiotek miai wręcz 

pirzeciwne pojęcie o stołeczniakach. Kiedy 
żona urodziła mu óśme z kolei dziecke zbun- 

tował się i postanowił go wyzbyć. Zawiózł 

je tedy furmanka do Warszawy i porzucił na 

pieńwszym rogu. Nie ujechał stu kroków, do-. 

goniła go baba: 

— Gospodarzu, gospodarzu, dziecko uro- 

niliście. 

Djabli babę nadali. 

Nie udało się również. ze schodami, ław- 

ką w ogrodzie i budą złego psa. Nielitościwi 

ludzie zwracali mu zgubę natychmiast. Wziął 
się tedy na dowcip. 

Opatulił tak dziecko, iż nic go nie byto 
widać, wsadził w kobiałkę, tę z tyłu wozu 

wygojdnie, naocznie. umieścił — ino ręką 

było poń sięgnąć. Usiadł sam na przedzie — 

eni się obejrzy, jedzie stępa po przez targ... 

Wychynął na ulicę — patrzy — ani śła-- 
du koszyka, zwędził go już ktoś. Chwała 
Bogu! Kmiotek zaciął konia i hajda do do- 

mu. Trudno się potem dziwić złodziejom, że 

i oni narzekają na złe czasy. Karol. 

zda 

      
Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unjł Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—Szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— 

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

  

    

          
    
            
     

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
plesklego w Wlinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Plerwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy . „‚ 0.80 

  

ny, jak Suchomlinow Rosję. Po kilku 
miesiącach wojny, Vivianiemu przy po 
mocy Poincarego udało się wylać te- 
go Messimy z gabinetu. Ale Messimy 
nie zgadzał się ustąpić sam, trzeba 
było z jego powodu inscenizować ca- 
łe przesilenie ministerjalne. 

Po oświadczeniu Malvy'ego: „to 
był kto inny", pani Severine napisała 
list otwarty, wzywając byłego mini- 
stra wojny p. Messimy, aby raz wre- 
szcie przyznał się do tego, © czem 
wszyscy oddawna zresztą wiedzą, że 
list miłosny do Mata Hari napisał on. 

I Messimy przyznaje się do tego. 
Ale w jakich słowach. 

Pisze do Pani Severine: 
—,„Trudność, z którą wałczę, barjera, 

którą mam przeskoczyć, nie ma bynajmniej 
na imię: przyznanie się. Raczej przeciwnie. 
Pisze pani, że Francuzi wszystkich czasów 
byli wyrozumiali na słabostki, które stwo- 
rzyły Franciszkowi I-szemu dużą część jego 
popularności.., 

— Pozwoli pani oświadczyć, że jestem, 

dalibóg, o tem dobrze poinformowany. Ale 

wiem również dobrze, że Francuzi, a tem- 
bardziej Francuzki są wyzbyte z cienia wy 
rozumiałości dla człowieka, który się uchy- 
la i wymyka od ofert miłosnych, składanych 
mu przez kobietę, zwłaszcza jeśli ta kobieta 
jest sławna i piękna. 4 

— Ale jednak to jest historja najpraw- 

dziwsza mego stosunku do Mata Hari. Przez 
długie miesiące używała ona wszystkich 

interesów. „Dużo: — 

ч
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SYTUACJA GOSPODARCZA W 1930 R. 
WEDŁUG SPRAWOZDANIA IZBY PRZEMYSŁ. - HANDL. 

„Sprawozdanie Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie za rok 1930° 
(Wilno 1931). Stwierdza, że sytuacja 
gospodarcza okręgu Izby (woj. wileń- 
skie, białostockie, nowogródzkie), i po 
leskie) w roku 1930 uległa „dalszemu 
i to bardzo wybitnemu pogorszeniu w 
stosunku do roku poprzedniego, któ- 
cy już był rokiem złej konjunktury''. 

W oświetleniu Izby, popartem ze 
stawieniami statystycznemi i innych 
bardzo cennych materjałów, sytuacja 
przedstawia się następująco: 
— Dane z poszczególnych  dzie- 

dzin wykazują, że przesilenie dotkęło 
je wszystkie, szczególnie silnie jednak 
uderzając w te właśnie które dla gospo 
darki okręgu Izby posiadają najwięk- 
szą wagę., We wszystkich dziedzi- 

nach produkcji notuje się jej zmniej- 
szenie, w ogromnej większości gałęzi 
handlu — zwężenie zakresu tranzak- 
cji, wszędzie absolutnie — zniżkę cen 
i zysków, w całych dziedzinach — po- 
ważne straty. Temu przeciwstawia się 
niezmniejszony a nawet lekko powięk- 
szony ciężar podatkowy i bardzo wy- 
bitny wzrost ciężarów socjalnych. Nie- 
wątpliwie, pogorszenie sytuacji jest 
tylko częścią ogólno - światowego i + 
przesilenia gospodarczego, — szereg 
okoliczności sprawił jednak, że na na- 
szym terenie dało sie ono odczuć zna- 
cznie boleśniejj i przejawiło w znacznie 
silniejszem obniżeniu poziomu życia 
gospodarczego niż gdzieindziej. 

Rozwój sytuacji gospodarczej w ro- 
ku 1930 był jaskrawem  potwierdze- 
niem dwuch tez: że zmiana struktu- 
ry gospodarczej terenu nie jest możli- 
wa bez urzeczywistnienia pewnych wa 
runków i że bez zmiany tej struktury 
niemożliwa jest żadna istotna popra- 
wa sytuacji. 

Związek pomiędzy naszą strukturą 
gospodarczą — czytamy, dajej w „Spra 
wozdaniu'* — a wyjątkowo ciężkim u 
nas przebiegiem przesilenia, jest w 

wielu wypadkach zupełnie bezpośred- 
ni i oczywisty. W związku ze struk- 
iurą gospodarczą terenu, spadek cen 
na produkty rolne i wogóle surowce 
szczególnie silnie uderza w interesy go 
spodarcze naszego właśnie terenu. Po 
pierwsze kraj nasz, w większym zna- 
cznie stopniu rolniczy i leśny, niż inne 
tereny Rzeczypospolitej przez to samo 
znacznie więcej cierpi na zniżce cen 
odnośnych produktów. Powtóre — na 
skutek niepomyślnej sytuacji geografi- 
cznej, oddalenie od rynków zbytu, nie- 
dostateczności środków komunikacji, 
wysokości taryf i t. p., koszty transpor 
tu stanowią u nas poważniejszą niż 
gdzieindziej pozycję, a przy  zniżce 
ceny produktów pochłaniają coraz wię 
kszą część jego wartości: strata pro- 
ducenta jest więc znacznie większa niż 
spadek ceny rynkowej. To wszystko 
spowodowało większe niż gdzieindziej 
osłabienie siły nabywczej ludności 
rolnej, stanowiący u nas stosunkowo 
największy odsetek ludności ogólnej. 
To znowu odbiło się bardzo silnie na 
handlu rozdzielczym, odegrywującym 

u nas, na skutek zupełnego uniemo- 
żliwienia handlu tranzytowego i zna- 
cznego zwężenia handlu eksportowego, 
stosunkowo bardzo ważną rolę. Mało 
tego, ponieważ brak kapitału i słaby 
rozwój przemysłu zmuszają do wy- 
wozu surowców, i to w stanie zupeł- 
nie nieprzerobionym, osłabienie po- 
pytu i zniżka cen na rynkach między- 
narodowych zdały naszych eksporte- 

rów na łaskę i niełaskę zagranicznych 
odbiorców. 

Swoista struktura gospodarcza te- 
renu sprawia, że szereg zjawisk pocią- 
ga za sobą, poza bezpośredniemi je- 
szcze i pośrednie, często bardziej da- 
łeko idące skutki ujemne. Ciężar po- 
datkowy i socjalny nie jest dostoso- 
wany do: poziomu życia gospodarcze- 

go, do wysokości rzeczywistych zarob 

W WILNIE 

ków i zysków, do rozmiarów i inten- 
sywności obrotu pieniężnego. Bezpo- 
średnim ujemnym skutkiem jest to, że 
w formie podatków i świadczeń  za- 
bierą się naszej gospodarce zbyt wiel- 
ką stosunkowo część jej dochodów bez 
możności rekompensaty w postaci in- 
westycyj gospodarczych, dalej utrud 
nia się lub uniemożliwia gromadzenie 
a czasami nawet utrzymanie kapita- 
łu, inwestycje, modernizację urządzeń 
i t. p, — jednym słowem  zahamo- 
wany zostaje postęp gospodarczy. 
Obok tych bezpośrednich skutków jed- 
nak, przeciążenie wywołuje w naszych 
warunkach i ten skutek pośredni, że 
przyczynia się do nadmiernego naprę 
żenia kredytowego ze wszystkimi jego 
konsekwencjami, co znowu  szczegól- 
nie silnie daje się odczuć 'w okresach 
przesileń i ze swej strony przyczynia 
się do ich pogłębienia. 

Jeżeli chodzi o poszczególne dzie- 
dziny produkcji, najbardziej ucierpia- 
ły w roku 1930 — te, które najściślej 
są związane ze swoistą strukturą go- 
spodarczą terenu, — a więc eksploata- 
oje leśne, handel drzewny, przemysł 
tartaczny, handel lnem i eksport Inu, 
dalej — szereg gałęzi handlu rozdziel- 
czego jak handel kolonjalny, galanteryj 
ny, handel maszynami rolniczemi i na- 
wozami sztucznemi, w: końcu roku rów 
nież handel żelazem, wreszcie gałęzie 
wytwórczości, pracujące na rynek lokal 
ny, jak fabrykacja skór, obuwia, więk- 
szość gałęzi przemysłu mineralnego, 
przemysł żelazny i t. p. Natomiast w 
lepszej sytuacji znalazły się — aczkol- 
wiek i one były doknięte przez nieuch 
ronne skutki powszechnego przesilenia 
— te gałęzie przemysły i zakłady, któ- 
re część przynajmniej swych fabryka- 
tów lokują na rynku ogólno - polskim 
lub zagranicznym, a więc przemysł ga 
lanterji szklanej, olejarstwo, przemysł 
dyktowy wreszcie poszczególne za- 
kłady przemysłu garbarskiego, mine- 
ralnego i włókienniczego. (—) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Odroczenie terminu płatności 

zaliczek na podatek przemysłowy. W 
dniu 29 bm. delegacja Żydowskiej 
Rzeszy gospodarczej w osobach pp: 
inž. S. Trockiego, B. Epsztejna i W. 
Kryńskiego złożyła w lzbie Przemy- 
słowo - Handlowej w Wilnie na ręce 
Dyrektora profesora Wł. Zawadzkie- 
go memorjał w sprawie przeprowadza 
mej obecnie ną terenie m. Wilna akcji 
ściągania zaległych podatków za la- 
ta ubiegłe. Profesor Zawadzki w cza- 
sie odbytej konferencji zakomuniko- 
wał delegacji, że Izba Przemysłowo- 
Handlowa już się porozumiewała w 
tej sprawie z Izbą Skarbową w wyni- 
ku czego ustalono co następuje: 

Ministertwo Skarbu już wydało 0- 
kólnik o odroczeniu terminów płatno- 
ści zaliczek z tytułu podaku przemy- 
słowego za rok 1931: I zaliczki do 
dnia -15 sierpnia, II zaliczki do 
dnia 15 września, wobec czego Izba 
Skarbowa w Wilnie wstrzymała prze 
prowadzenie dalszych egzekucyj z te- | 
go tytułu, jednocześnie anulując już 
dokonanej egzekucji. Izba Przemysło- 
wo - Handlowa będzie się starała, a- 
by płatnicy, którzy już wpłacili należ- 
ności z tego tytułu wraz z karami za 
zwłokę mogli uzyskać na zasadzie po 
dań indywidualnych do Izby Skarbo- 
wej zaliczenie pobranych kar na po- 
czet zaległych podatków. 

Płatnicy, towary których zostały 
zajęte przez Władze Skarbowe na za- 
bezpieczenie zaległych podatków, mo 
gą indywidualnie zwracać się do Na- 
czelników Urzędów Skarbowych z u- 
motywowanemi podaniami o rozłoże- 
niu zaległości na raty z obowiązko- 
wem jednocześnem wpłaceniem  czę- 
ści zaległości, ustalonej w porozumie- 

SŁU OEWSSO 

Sprawa wiecu akademickiego 
W DN. 30.V 1931 R. 

Zgodnie z zapowiedzą we wczorajszym 
numerze podajemy list otwarty kol. )ейту- 
chowskiego, jako dokończenie rubryki Nie- 
zależnej Trybuny Akademickiej. 

LIST OTWARTY DO OGÓŁU 
POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
AKADEMICKIEJ U. S. B. 

W każdym normalnym człowieku jest 
pewna granica, gdzie się kończy „homo po- 
liticus“ a zaczyna jednostka ludzka z jej 
codziennemi cierpieniami i uczuciami. Poza 
tą granicą możliwe jest zawsze porozumie- 
nie ludzi o różnych poglądach politycznych 
w imię wspólnych interesów gospodarczych, 
albo zawodowych, na gruncie toiwarzyskim, 
czy społecznym. Pewne sprawy powinny ka- 
zać zapomnieć o pieniactwie partyjnem, po- 
czucie solidarności musi w pewnych wypad- 
kach przezwiyciężyć sztuczne różnice. Taką 
sprawą w życiu młodzieży akademickiej jest 
podniesienie opłat uniwersyteckich. Niebez- 
pieczeństwo grożące pustej kieszeni wszyst- 
kich studentów, powinno skupić ogół polskiej 
młodzieży akademickiej w jednym wspólnym 
obozie. Hasłem tego obozu nie może być 
endecja, ani sanacja, ale poprostu zwykłe: 
„Nie możemy płacić!" W! tej myśli, mówię 
to w imieniu wszystkich  solidaryzujących 
się ze mną, przyszliśmy na wiec w dn. 30.5. 
1931 r., mimo, że zwołany był przez niezna- 
ny „Komitet Organizacyjny", mimo, że, jak 
się potem okazało, w , Komitecie Organiza- 
cyjnym* zasiada'i ludzie, dobrani wyłącznie 
pod kątem 'widzenia przynależności partyj- 
nej. Wierzyliśmy jeszcze w resztki objekty- 
wizmu, drzemiące w każdym, w resztki 
poczucia solidarności ogólno - akademickiej. 
Nie chcieliśmy rozbijać akcji, ani przeciwsta- 
wiać się protestowi. Głosowaliśmy wszyscy 
za rezolucją, mimo, iż nie podobała się nam 
częściowo, jako gołosłowny protest i ukry- 
ta groźba polityczna pod adresem rządu. 
2 głosy przeciw rezolucji były to głosy przy 
padkowych malkontentów, a nie nasze. Na- 
stępnie konsekwentnie dążąc do skoncentro- 
wania całej akcji protestacyjno-zapobiegaw- 
czej młodzieży akademickiej, do nadania jej 
mocy i powiagi, postawiłem wniosek o prze- 
słanie rezolucyj Zarządowi Bratniej Pomocy 
celem skoordynowania akcji. Nie będę szcze 
gółowo wymieniał wszystkich argumentów. 
„Bratnia Pomoc” , jako organizacja skupia- 
jąca ogół P.M.A. ma za sobą ogromny mo- 
ralny autorytet i powagę wobec władz, do 
których „Komitetowi Organizacyjnemu”* da- 
leko. „Bratnia Pomoc* jest organizacją sta- 
łą i w przeciwieństwie do nietrwałego „Ko- 
mitetu Organizacyjnego" może prowadzić 
planową akcję wykonania uchwiał młodzieży, 
nie ograniczy się do samego protestu, ale bę 
dzie walczyła o skutek; „Bratnia Pomoc* 
ma możność i wolę poparcia akcji danemi 
i cyframi, które niezbicie przekonywują o 
tem, że młodzież akademicka nie może pła- 
cić wysokich opłat. Wreszcie poprostu d'a- 
tego, że „Bratnia Pomoc” organizuje wiec, 
aby nie było podwójnej akcji i niepotrzebnie 
rozstrzelonych protestów. We wszystkich 
wystąpieniach na wiecu, kierowaliśmy się za 
sadą celowości. Nie zależy nam na gołosłow 
nym proteście z grożbą pod adresem rządu. 
Zależy nam na tem, żeby nie potrzeba było 
płacić podwyższonych opłat. Wierzyliśmy, że 
tą samą zasadą kieruje się „Komitet Organi- 
zacyjny“ wiecu. Niestety, tak nie było. Istot- 
nie oblicze tych ludzi ujawniło się w czasie 
obrad i później w akcji sprawozdawczo-pra- 
sowej. Okazało się, że nie chodziło im bynaj 
miej o los niezamożnego akademika, w któ- 
rym osobiście nie są zainteresowani. Ci lu- 
dzie chcieli upiec własną pieczeń przy ogniu 
opłat akademickich. Cały tałsz ich inicjatywy” 
ujawnił się w czasie obrad. Wszystkiemi si- 
łami dążono do tego, aby nie dopuścić do 
skoordynowania akcji, do przesłania rezolu- 
cyj ,Bratniej Pomocy”. Dążono do tego środ 
kami nieetycznemi i nielegalnemi. Tak prze- 
cież nie robi ten, komu chodzi o skuteczność 

  

Japoński proszek | 

/ KATOL | 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

jj inne robactwo. KATOL sprze- 
„53 daje się w Skład. Aptecz. i Apt. 

- | %a'_ „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 
tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*,   

niu płatnika z naczelnikiem Urzędu. W 
ten sposób, zdaniem delegacji, uda się 
przetrwać obecny ciężki stan płatników 

— Memorjał Izby Przemystowo- 
Handlowej. Izba Przemysłowo - Han- 
dlowa w Wilnie wysłała do Minister- 
stwa Skarbu w Warszawie memorjał, 
dotyczący sytuacji przemysłu  |niar- 
skiego na ziemiach wschodnich. 

Z memorjału tego wynika, że stan 
tego przemysłu w stosunku do lat u- 
biegłych znacznie się pogorszył wsku 
tek redukcji zasiewów, prawdziwej 
plagi w postaci pchły ziemnej oraz 
wskutek spadku cen na rynkach za- 
granicznych. Ten ostatni wywołany 
został dumpingiem sowieckim. (S) 

i celowość akcji. Tak może postępować tyl- 
ko partja, której zależy na gotostownym 
bezskutecznym proteście, zależy na podnie- 
sieniu opłat, dłatego, że wtedy będzie moż- 
na wyzyskać na swoje partyjne konto stan 
słusznego iwrzenia młodzieży akademickiej. 
W czasie przemówień i odczytywania wnio- 
sku ustawiona na podjum bojówka ryczała 
prawie bez przerwy. Podkreślam, nie sala, 
ale bojówka, usiłująca sali narzucić zachowa 
nie. W międzyczasie usiłowano zwykłą me- 
todą oczernić prezesa  „Bratniej Pomocy” 
kol. Henryka Dembińskiego. Wreszcie, kie- 
dy okazało się, że jednak mimo wszystko, w 
przekonaniu zgromadzonych mogą przewa- 
żyć momenty objektywne, że słuszność sta- 
wianych wniosków może przechylić szalę, 
został zastosowany środek wręcz nielegalny 
— zamknięcie iwiecu przez p. prof. dziekana 
Glixellego przed przystąpieniem do głosowa- 
nia nad wnioskiem — z powodu rzekomej 
sprzeczności wniosku z uchwaloną rezolucją. 
Wniosek nie był jednak sprzeczny z rezolu- 
cja, ponieważ odesłanie rezolucji „Bratniej 
Pomocy* nie przesądza jeszcze o przesła- 
niu jej do Senatu U. S. B. Wyrazem tego 
zapatrywania była nawet pierwotna decyzja 
prezydjum, które zarządziło już ii częścio- 
wło przeprowadziło dyskusję nad wnioskiem. 
Nadto, nawet, gdyby sprzeczność istotnie za 
chmodziła, wniosek, jako poprawka do rezo- 
lucji, powinien być głosowany przed jej u- 
chwaleniem, ponieważ był poprzednio zgło- 
szony. Gdyby to były zwykłe nieforma!ności, 
wynikłe z pospiechu czy nieumiejętności pro 
wadzenia obrad, nie byłoby o czem mówić. 
Ale na wszystkiem zaciążyła ta sama tenden 
cja do zmonopolizowania na swoją rzecz za- 
sługi protestu, korzyści partyjno - politycz 
ne przesłoniły organizatorom interes mło- 
dzieży akademickiej. Mimo tego chciałem za 
niechać uprawnionego i słusznego odwoła- 
nia, żeby nie wywołaywać niepotrzebnego 
jątrzenia, żeby własnem warcholstwem nie 
przyczyniać się jeszcze bardziej do pogłębie- 
nia rozłamu wśród akademików. Myślałem, 
że wspólny interes ostatecznie zwycięży po 
ustaniu podniecenia powiecowego. Kłamliwa 
akcja sprawozdawcza w prasie rozwiała te 
złudzenia. Istotn e oblicze organizatorów: wie 
cu odsłoniło się wyraźnie. Uchwalenie rezo- 
lucji, za którą głosowaliśmy i którą popiera- 
liśmy w przemówieniach wszyscy, przedsta- 
wiono, jako partyjne zwycięstwo młodzieży 
endeckiej. Przy pomocy wybiegów stylistycz 
nych podsunięto fałszywą insynuację, że to 
właśnie my przeciwstawialiśmy się rezołucji, 
i protestowi. Nie chodzi tu o polemikę, ani 
o prostowanie, bo każdy myślący czytelnik 
z łatwością zdoła uchwycić sprzeczności, w 
których wikłaja się sprawozdawcy. Chodzi o 
moment ważniejszy — o mentalność i pod- 
stawy etyczne obozu, który usiłuje gwałtem 
narzucić swoje pośrednictwo młodzieży aka- 
demickiej. Grupa, która karmi ogół młodzie- 
ży obłudą i zwyktem kłamstwem, a w wal- 
ce posługuje się oszczerstwem i bezpraiwiem 
nie ma moralnego prawa do reprezentowania 
interesów akademickich, do monopolizowa- 
nia akcji protestacyjnej w swych rękach, do 
duchowego przywództwa. 

Właśnie dlatego i tylko dłatego mimo 
ciężkiego okresu przedegzaminacyjnego, od- 
wołuję się do decyzji p. prof. dziekana Gli- 
xellego do Senatu U. S. B., a od opinji pro- 
wodyrów wiecu z dn. 30 maja (ponieważ 
do wyrażenia swobodnej opinii zebranych 
nie dopuszczono) do opinji ogółu polskiej 
młodzieży akademickiej, zgromadzonej na 
wiecu Bratniej Pomocy w dniu 6 czerwca. 

Stefan Jędrychowski. 

Pamiętając szczere intencje kol.  Jędry- 
'chowskiego i jego usprawiedliwione oburze- 
nie, chętnie zamieszczamy powyższy list. Nie 
możemy jedynie podpisać się pod słowami 
listu charakteryzującemi działalność organi- 
zatorów wiecu z dn. 30.5 1931 r. (przedo- 
statnie zdanie listu). Nie kwestjonujemy 
przez to słuszności tych słów, ale docenia- 
my znaczenie słowa pisanego, które obec- 
*nie jest b. często nadużywane i chcemy mieć 
ne przesłoniły organizatorom -interes m-40- 
ną odpowiedziałność za każde swoje zdanie. 

(Red.) 
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Kazimierz Dąmbrowski 
Wice Prezes Wileńskiego Towarzystwa Okulistów Polskich 

zmarł dnia 30 lipca 1931 r. 

wileńskie 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI 
Towarzystwo Okulistów Polskich. 

Ś. t P. 

D-r KAZIMIERZ DĄMBROWSKI 
naczelny lekarz szpitala Sawicz Filister Konwentu 

zmarł dnia 30 lipca 1931 roku w wieku lat 68. 

O czem zawiadamiają 
Konwent Polonia i Filistrzy. 

Wystąpienia komunistów nie udadzą się 
Jak w minienym roku tak i w bie- 

żącym z kominternu wyszedł do wszy- 
stkich placówek nakaz przeprowadze- 
nia w dniu 1 sierpnia r. b. kampanii 
pod mianem „międzynarodowego czer 
wonego dnia antywojennego*. 

Komunistom chodzi o zamącenie 
w jakikolwiek sposób normalnego 
przebiegu dnia 1 sierpnia. 

Możliwem jest, że nasi domorośli 
wileńscy komuniści, rekrutujący się 
głównie z pośród nieletniej młodzieży, 
również pójdą na tep haseł komuni- 

stycznych, na co wskazują fakty po- 
dane wczoraj w prasie, o przytrzyma 
niu kilku wyrostków z płachtami ko- ist » a 

Zwróciliśmy się o informacje w 
tej sprawie do władz, które nam wy- 
jaśniły, że w warunkach wileńskich 
nie należy spodziewać się jakichkol- 
wiek poważniejszych wystąpień, zre- 
sztą jakiekolwiek próby zakłócenia 
normalnego toku życia w mieście zo- 
stałyby z całą stanowczością przez 
policję stłumione. (S) 

„Arbon* przygotowuje autobusy dla Wilna 
Jak nas informują firma  Arbon, 

która otrzymała koncesję na ruch au- 
tobusowy w Wilnie, uruchomi w dniu 
1 stycznia 65 maszyn. Maszyny te 
już montują się i na termin będą za- 
kończone. 

Następnie w przeciągu  pierwsze- 
go miesiąca Arbon ma uruchomić do- 

datkowo tyle maszyn, aby czas pomię 
dzy odejściem jednego autobusu a 
drugiego nie wynosił większej przer- 
wy niż to ma miejsce obecnie. 

Pozatem postanowiono  przyjmo- 
wać na służbę tylko takich szoferów, 
którzy mogą wykazać się praktyką w 
ciągu sześciu lat. (S) 

Za złamanie głodówki wykluczony z partji 
Okręgowy komitet KPZB. wyklu- 

czył z partji sekretarza dzielnicowego 
komitetu Łosiówka za złamanie gło- 

Wracając do wczorajszego pożaru w 
sklepie Węcewicza przy ul. Mickiewicza 7, 
otrzymaliśmy dodatkowe informacje, że po- 
żar powstał wskutek zaprószenia ognia. 

Otóż ogień został rzucony na śmiecie w 
pobliżu miejsca, na którem był rozlany spi- 
rytus drzewny. Gdy śmiecie roztliło się, za 
paliła się podłoga a od niej zapaliły się 
skrzynki od makaronu, mydła itd. 

Niebawem buchnął silny płomień, który 
wytworzył tak silną temperaturę, że poczę- 
ły pękać flaszki z alkoholami i zapalony al- 
kohol byt największą przyczyną tych strat, 
które poczynił ogień. Pozatem informacje 
podane przez nas we wczorajszym numerze 
tworzą całkowity obraz pożaru. 

Należałoby dla uzupełnienia dodać tylko, 
że już po odjechaniu straży pożarnej do 
swej siedziby przy ul. Dominikańskiej za- 
słabł nagle strażak Grochowski, u którego 

ZAWODY KONNE © MISTRZOSTWO ARMII 
TRZECI DZIEŃ. 

Trzeci dzień zawodów konnych © 
mistrzostwo armji zaliczyć należy do 
najbardziej trudnych o ile chodzi o 
wysiłek konia. W dniu tym odbyła się 
próba wytrzymałości, składająca się 
z 4 odrębnych części, a więc 6 klm. 
bieg bez przeszkód w 25 minut, 3 i 
pół bieg z przeszkodami w 7 minut, 
następnie 18 klm. bieg drogami polne 
mi w czasie 1 godz. 15 minut i na za- 
kończenie cross contry na dystansie 
5000 mtr. w czasie 11 minut i 7 sek. 
Ogółem każdy z jeźdźców musiał wy 
konać bieg 32 i pół klm. w czasie 1 
godzina 57 minut i 7 sek., wysiłek za- 
tem konia był bardzo intensywny. Po- 
goda upalna w dniach poprzednich, 
dopisała znakomicie, skwar słoneczny 

środków, któremi rozporządza kokieterja i 

spryt kobięcy, aby zdobyć sobie prawo po- 

wiedzenia sobie, że jest moją kochanką. A 

przecież temi środkami władała cudownie. 

Uważałem ją za prześliczną, ale tajemniczą, 
io tyle ponętną, o ile niepokojącą. Popełni- 

łem tę nieostrożność, że nietylko jej to mó- 
wiłem, lecz także napisałem. 

Jaka była treść tego listu, który 
przechowywała tak starannie? 

Teraz już nie pamiętam, bo od tego cza 

su płynie już trzecie pięciolecie, a nie mia- 
łem nigdy zwyczaju zostawiać sobie kopji, 
z bilecików tego rodzaju, kiedy mi się zda- 

rzało je wysyłać. Napewno liścik ten był na 

pisany w sposób bardzo szarmancki, gdyż 

pisząc go, sam sobie czyniłem wyrzuty, że 
zbyt jestem rozsądny i zbyt przypominam 
historję Józefa w stosunku do pani Putyfa- 

rowej. : 
Niech ta historja posłuży  odstraszają- 

“ym przykładem dla młodych deputowanych, 
ubiegających się © teki ministerjalne, których 
by kusiły piękne, lecz niepokojące niewiasty. 

Co zaś mnie dotyczy, to zechce pani 

Przyjąć na zakończenie wyrazy podzięko- 
Wanią za okazję, którą mi pani dała do spro 
Wadzenia do właściwych proporcyj tego 
incydentu, który nie przysparza mi nic 
»POchlebnego* w sensie tego słowa, używa 
ym w rozmowach pomiędzy kawalerąmi, 

ale nie pozostanie mi przynajmniej żadnego 
wyrzutu sumienia, a chyba tylko żal”. 

Czy może być coś ohydniejszego 
od tego listu? od tego wstrętnego wy- 

ona 

łgiwania się starego błazna w sposób 
figlarnie-zalotny? Chciałbym widzieć, 
tego, ktoby uwierzył choć jednemu 
słowu z tego, co ten były minister 
wojny wypisuję. 

Łyk obrzydliwy. Rekordowy  bła- 
zen. Drapichróst. 

Przejdźmy teraz do trzeciego czło 
wieka, nad którym chcemy dzisiaj znę 
cać się. Nie jest on tak obrzydliwy, 
jak dwaj pierwsi.... no, ale to trudno. 

Clunet nazywał się ten adwokat, 
który bronił Matę Hari przed doraź- 
nym sądem wojennym. 

W sądzie zasiadało kilku oficerów. 
Marta Hari była spokojna. Całą sprawę 
uważała za głupie nieporozumienie. 
Sąd wojenny miał tylko jakieś trzecio- 
rzędne poszlaki, żadnych dowodów. 
Osłupiała, gdy usłyszała wyrok śnier- 
ci. Jej adwokat zdumiał się także. 

Nastąpiła rewizja procesu. Wystę- 
pował także adwokat Clunet. Rewizja 
orzekła, że nie znalazła żadnego błę- 
du w procedurze sądu wojennego, a 
więc wyrok jest ważny. Merytorycz- 
nie sprawy nie badano. Odwołano się 
do kasacji. Odpowiedź ta Sama. Po- 
wodów do kasacji nie znaleziono. 

Adwokat Clunet jest 'to starzec 
przeszło 70-letni. Mimo swego wieku, 
kocha się on w czarodziejskiei Mata 
Hari z całą pasją. Pędzi do Prezyden- 
ta Republiki Poincarć sam jest adwoka 
tem, udziela mu audjencji jako koledze 

Clunet błaga go o ułaskawienie. Ale 
Poincarć wie, coby powiedziała 
ną to ulica. Ulica, którą wę- 
szy wszędzie szpiegów i woła: „śmierć 
im!*, gdyby on, Prezydertt Republiki, 
ułaskawił tę tancerkę. Adwokat Clunet 
jest przekonany, że ona jest niewinna. 
Prezydent odmawia. Adwokat Clunet 
obejmuje go za kolana. Prezydent chce 
podnieść staruszka. Adwokat Clunet ca 

łuje jego stopy. 
A Mata Hari ciągle jest piękna, 

straszliwie piękna, wiotka, jak dobra 
wróżka, jak rusałka. Mówią, że Kron- 
prinz kochał się w niej. Mówią, że ona 
kochała się w Kronprinzu. W więzie- 
niu opiekuje się nią zakonnica siostra 
Leonida, która obiecuje jej modlić się 
za nią do końca życia. Siostra Leoni- 
da również jest przekonana o niewin- 
ności Mata Hari. Ale Mata Hari posta- 
nowiła odważnie spotkać śmierć. W 
wigilję dają jej narkotyk na sen i bu- 
dzą o 5-ej rano. Mata Hari ubiera się 
jaknajładniej. Kładzie śliczne dessous, 
ładne pantofelki, puszyste boa i pła- 
szczyk jedwabny. Uśmiecha się do 
wszystkich i mówi: 

— „Wyjeżdżam na dużą stację, z 
której już się nie wraca”. 

Na placu stracenia automobil, w 
którym ją wiozą, zatrzymuje się przed 
szubienicą. Z tyłu jedzie jeszcze jeden 
automobil, a potem furgon, zaprzęg- 
nięty w dwa konie. Trumna. 

Witają Matę Hari donośne bębny i 
trąbki wojskowe. Takie są przepisy. 
Przechodzi pomiędzy dwoma rzędami 
żołnierzy. Bębny biją, trąbki grają. 

Przed szubienicą Mata Hari wyry- 
wa swe ramię siostrze Leonidzie. Sprę 
żystym, młodym krokiem staje twa- 
rzą do plutonu żołnierzy, który ma ją 
rozstrzelać. Wyprostowuje po raz о- 
statni swą śliczną, wiotką postać. 

Salwa. Dowódca plutonu, zgodnie 
z regulaminem, daje po salwie strzał 
z rewolweru w głowę. Adwokat Clunet 
rzuca się na okrwawionego trupa w 
jedwabiach, zaczyna go całować. Pła- 
cze. łka, szlocha. Trzęsie go histerja. 
Woła: „To straszne, ona była niewin- 
na“, 

Odzywa się głos pisarza sądowe- 
go: 

— Czy zgłasza się ktoś po ciało? 
Nie, nikt się nie zgłasza po ciało 

dla pogrzebu. Nikt z kochanków, któ- 
rzy ciało to za życia pieścili i całowa- 
li. Zostało ono odesłane do prosekto- 
rjum. Nie zgłasza się po nie ani sio- 
stra Leonida, ani nawet... « adwokat 

Clunet. 

Oszczędny stary Francuz cofnął się 
przed... wydatkiem. q. ft. 

PORĘ, 

  

i kurz, który poważnie utrudniać mógł 
wykonanie warunków, tym razem nie 
dokuczał ani jeżdźcom ani koniom. 

Wilno spało jeszcze smacznym 
snem porannym, gdy na torze w Po- 
spieszce zaroiło się od barwnych oto- 
ków rogatywek ułańskich większości 
pułków kawaleryjskich. Na trybunie 
sędziowskiej zasiedli zastępca dowód 
cy korpusu gen. Frank, gen. Grzmot- 
Skotnicki, płk.  Brochwicz-Lewiński, 
płk. Przewłocki, płk. Kmicic, dowódcy 
pułków biorących udział w zawodach, 
płk. Orlicz-Dreszer, płk. Kozierowski, 
płk. Konstanty ks. Drucki-Lubecki i 
inni. Lęk 

Punktualnie o 5-ej rozpoczął się 
start co trzy minuty jeźdźców do 
pierwszego biegu. Podkreślić należy 
niezwykłą sprawność organizacji za- 
wodów, która śmiało może posłużyć 
za wzór. Wszystko szło jak w precy- 
zyjnym zegarku, stanowiska sędziow- 
skie połączone telefonicznie z główną 
trybuną umożliwiały w każdej chwili 
orjęntację co do przebiegu zawodów. 
Trasa biegów starannie wytyczona, 
przeszkody masywne. Ta doskonała 
organizacja zawodów jest zasługą kie 
rownika „próby wytrzymałości” płk. 
Plisowskiego, zastępcy D-cy 13 puł- 
ku ułanów. Dzięki temu właśnie za- 
wody odbyły się w rekordowym cza- 
sie 4 godzin i 30 minut, co ze wzglę- 
du na udział z górą 50 jeźdźców i 
cztery rodzaje biegów najlepiej  ilu- 
struje sprawność organizacji. 

Dokładne wyniki zawodów w dniu 
wczorajszym będą znane dopiero ju- 
tro po rannym przeglądzie koni przed 
ostatnia próbą: konkursem  hippicz- 
nym. Narazie wycofała się wskutek 
zdekompletowania ekipa 15 pułku u- 
łanów. Zespół strzelców konnych, któ 
ry w półfinale uzyskał pierwsze miej- 
sce, utrzymał zdaje się swoje stano- 
wisko, ekipa 4-go pułku ułanów znaj- 
dująca się na trzeciem miejscu przesu- 
nęła się na drugie, a zespół 5-go puł- 
ku ułanów znalazł się na trzeciem. In- 
dywidualnie nadal prowadzi rtm. Ku- 
lik z 4 pułku ułanów. 

Są to przypuszczalne wyniki pro- 
wizoryczne nia wczorajszego, które 0- 
czywista po dzisiejszym przeglądzie 

Epilog pożaru w sklepie Węcewicza | 

dówki, prowadzonej przez komuni- 
stów w jednem z więzień wileńskich. 

Sekretarz ów był znany pod pseu- 
donimem Marjan. (S) 

  

wystąpiły objawy takiegoż zatrucia gazami, 
jak i u jego poszkodowanych kolegów. 
z o paso do szpita- 

żyd skiego, gdzie pozostawiono go na 
kuracji. (S) 

FILM i KINO 
„CUDZA NARZECZONA* 

(Kino „Hollywood“) 
Jeśli się nie mylimy, obraz ten przed pa- 

ru miesiącami przesunął się przez ekran 
jednego z pomniejszych kin przy ul. Wiel- 
kiej, jednak ponieważ mało kto go tam o- 
glądał, — więc prawie, że premjera. 

„ Tym razem mamy do czynienia z filmem 
niemieckim wytwórni „Hegewald - Film“. 
Wabikiem filmu jest stawna wsp6izawodnicz- 
ka Grety Garbo — Marlena Dietrich. 

„ Film — jak to zaznaczyliśmy wyżej — 
nie amerykański, więc źle się kończy. Tak, 
jak w życiu. 

Treść wcale niebanalna. 
się interesująco. 

Wątek zasadniczy „Cudzej narzeczonej” 
polega na tem, że gdy piewien ruchliwy hra | 
bia, po szeregu tanich miłostek, zakochał się | 
po raz pierwszy na serjo, złe jakieś Fatum 
zrządziło, że przez tę właśnie wielką swą 
miłość włazł — jak się to mówi — w para 
dę swemu najlepszemu druhowi. o 

Po szeregu perypetyj dramatyczny ten 
konflikt doprowadza do tragicznego finału. 

Obsada ról męskich — nieszczególna; 
zwłaszcza hrabia: mydłkowaty; o twarzy i 
ruchach pospolitego lowelasa i to lowelasa 
w złym guście. 

O wiele sympatyczniejszy jest jego przy 
jaciel, Amerykanin — poczciwy pijaczyna, 
a razem z tem wcale solidne chłopisko! 

Braki w obsadzie męskiej wynagradza 
widzowi korowód pięknych Postal niiewie- 
ścich — kochanek hrabiego.  Gruntownie 
roznegliżowane te damy mogłyby swą pi- 
kanterją wytrącić z równowagi największe 
go nawet stoika! Już to wogóle niekoniecz- 
nie zdrowego erotyzmu, w tym filmie nie 
brak! 

Marlena Dietrich, jak zawsze czarująca, 
po wyuzdaniu w „Niebieskim Motylu" przy 
jemnie zadziwia w tym filmie powściąglii- | 
'wością swej gry, kreując tytułową rolę na- 
rzeczonej. Wypływa to zresztą z charakte- 
ru tej roli. к 

Nad program rewja „cudownych dzieci“ 
p. Meglin, oraz tygodnik „„Paramountu* (ten 
sam, co i w poprzednim programie!!) i kra- 
jowe „aktualnošci“, przedstawiające między 
innemi tak „świeże* wypadki, jak naprzy- 
kład powrót p. Marszałka z Madery!! 

Sądzimy, że nawet jak na „sezon ogór- 
kowy“, jest to jednak troszkę  zadaleko 
posunięta bezceremonjalność dyrekcji kina 
w stosunku do potulnej publiczności wileń- 

skiej! „Ałrs*. 

mogą ulec zmianie. Wśród uwag ogół 
nych nasuwa się w pierwszym rzędzie 
to, że wszystkie konie doskonale prze 
szły próbę wytrzymałości, wykazując 
staranne przygotowanie do tak for- 
sownych biegów. Przekroczenia cza- 
su były nielicznym wyjątkiem, nato- 
miast znakomita większość jeźdźców 
miała czas w poszczególnych biegach 
znacznie. nadrobiony aczkolwiek była 
to tylko satysiakoja platoniczna, po- 
nieważ przepisy zawodów punktów 
dodatnich nie przewidują. 

Dzień dzisiejszy i ostatni zawo- 
dów będzie decydujący dla ustalenia 
ostatecznego wyniku. Konkursa hip- 
piczne rozpoczną się o godzinie 15.30 
i niewątpliwie ściągną: na tor w Po- 
śpieszce publiczność  wileńską, która 
zawsze darzy zainteresowaniem Szla- 
chetny sport konny. 

  

Akcja rozwija



Samobójstwo plutonowego 
NĄ PLACU ŚW. PIOTRA I PAWŁA. 

Wczoraj w godzinach nocnych spóźnie- 
ni przechodnie zostali zaałarmowani wy- 

strzałem, który się rozległ na placu św. Pio- 
tra i Pawła. 

Kilka osób pośpieszyło na odgłos strza- 
łu i wkrótce znalazło leżącego w: kałuży 

krwi wojskowego. Popełnił on samobójstwo. 
Zaalarmowano niezwłocznie Pogotowie 

Aresztowanie sp 
W Olkienikach aresztowano oszusta Pio 

tra Bechtera, za którym dawno już czyniła 

poszukiwania policja śledcza. 
Bechter, jeżdżąc po prowincji, namawiał 

kmiotków do zapisywania się do włościań- 
skiej spółdzielni pożyczkowo - oszczędno- 
ściowej. Od każdego reflektanta wyłudzał 

10 zł. na wpis oraz 50 złotych na udział, о- 
biecując przytem, że udziałowcy z wielką 

łatwością będą mogli uzyskać pożyczki w 

ratunkowe, które niebawem przybyło, lecz 

samobójcę uratować nie udało się i w pa- 

rę chwil potem  skonał, nie przychodząc 

do przytomności. 
Jak się okazało samobójcą był plutono- 

wy 3-go baonu saperów wileńskich, Jozef 

Miszczak. 
Żandarmerja wszczęła w sprawie tego 

samobójstwa dochodzenie. (S) 

rytnego oszusta 
sumie 500 złotych na długoterminowe spła-- 

ty. 
Wiele osób poszło na 

kombinacji oszusta i 

straty. 

Bechterowi udało się w ten sposób wy- 

łudzić kilkanaście tysięcy złotych. 

Pomysłowego oszusta osadzono w wię- 

zieniu. (S) 

lep pomysłowej 

oczywiście poniosło 
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PIĄTEK, 

bzś 31 W. s. g. 3 m. 27 
Ignacego 
Śl д оЛОЬ 2 

Piotra w ok. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 30 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 757 
Temperatura średnia --17 

Temperatura najwyższa 4-23 

„Temperatura najnižsza +-15 

«Opad w mm. 25 

Wiatr: północno-zachodni. 

: Tendencja: słaby wzrost. 

* Uwagi: pochmurno, mgła; 
* deszcz, burza. 

KOŚCIELNA. 
,. — Akcja katolicka. Dnia 1-go 
sierpnia, w sobotę, jako w święto Św. 
„Piotra w Okowach, odbędzie się w 
kościele Św. jakóba, o godzinie 6-ej 
rano Msza Św. ze wspólną Komunją 
Św. na intencję wynagrodzenia za 
zniewagi wyrządzone Kościołowi 1 о- 
sobie Ojca Św. W łączności z Między 
narodową Unją Katolickich  Związ- 
ków Kobiet, prosi o jak nailicznieiszy 
udział w tem nabożeństwie 

MIEJSKA 
— Skutki wczorajszej burzy. Wczoraj 

w godzinach popołudniowych przeszła nad 
miastem burza z piorunami, połączona jed- 
noczenie z ogromną ulewą. 

Ulice, położone na niższych miejscach, 
zamieniły się w Durzliwe rzeki, które zata- 
mowały zupełnie ruch w tych dzielnicach. 

Ale niebawem i gorsze skutki wystąpiły 
na jaw, bo oto została zaalarmowana straż 
ogniowa tem, że na ulicach Stefańskiej, Jat- 
kowej i Krupniczym Zaułku woda  pozale- 
wała suteryny. 

Wysłano ratowniczą brygadę stacji 
pomp, która pracowała do późnej nocv, ra- 
tując zalane lokale. (S) 

‚ — Nowy most przez Wilenkę. Przed pa- 
" ru dniami odbyło się poświęcenie mostu 

przez rz. Wilenke w Nowej Wilejce. 
„Most ten został wybudowany gratisowo 

'" przez oddział pionerów wojskowych, stacjo- 
nujących w Nowej Wilejce. 

Materjały budowlane dostarczył 
strat N. Wilejki. (S) 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
; — Uwaga bezrobotni! Otrzymaliśmy z 
‚ РОРР informację pomyślną dla bezrobot- 

nych o zwiększeniu zapotrzebowania sił ro- 
boczych. Mianowicie Okręgowy Urząd 
Ziemski zgłosił zapotrzebowanie na zatrud- 
nienie kilkudziesięciu robotników od ponie- 

_ działku przy robotach  meljoracyjnych w 
_ Pikieliszkach. Również nadleśnictwo Inkla- 

_ ryskie zażądało 50 robotników do robót w 
_ nadleśnictwie. (S) Ž 

WOJSKOWA 
|. — Poborowi z cenzusem wcieleni 
_ do szeregów w sierpniu, Przez reterat woj- 
_ skowy magistratu zostały rozesłane karty po 

przełotny 

magi- 
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| Powiedziałem im, w policji, że je- 
żeli tak chcą robić, to trzeba pozamy- 

_ kać wszystkie knajpy. Cóż to za żarty? 
' Pić pozwalają, a kiedy wypijesz — 
 aresztują i wsadzają do ula! Powiedzia 
łem to im odrazu! 

__ Wiliński uspokoił się. Ostatecznie 
| Brill miał rację. Taki areszt, za uży- 

cie nadmiaru alkoholu nie ściąga podej 
| rzeń policji i nie jest niebezpieczny! 
' .  — No, dobrze. Niech pan słucha 

uważnie. Pójdzie pan do garażu May- 
| banka (Wiliński podyktował dokładny 
| adres) i kupi pan bilet do Staines i 
- zpowrotem. 

Trzydziestego rano wyjedzie pan 
autobusem z miasta. Rozumie pan? Ku 

' pując bilet powie pan swoje nazwisko 
— Brill. Kazałem zostawić dla pana 
eden bilet. W Staines zapyta pan szo- 
era, o której autobus wraca i przyje- 

dzie pan do Londynu. W Staines, mo- 
że pan robić, co się panu podoba... 
Może się pan znów upić, jeżeli to panu 

_ tak dogadza! 
— Ależ ja nie mam ochoty tam je- 

chać! — zaprotestował Danny Brill. 

— Poco miałbym jechać! Nie wiem 

nawet gdzie to jest? 
—— Muszę pana wyrzucić na jeden 

| dzień z Londynu. Rozumie pan? Pro- 
szę się nie sprzeciwiać! 

—_ Wiliński powiesił słuchawkę. 
Brill zamyślił się nad tym nowym 

_ rozkazem. 
Czy należało donieść o tem „Mary 

 Smith*, czy nie? Wycieczka do Stai- 

Wydawca Stamisław Mackiewicz. 
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NIKA 
wołania wszystkim poborowym  posiadają- 
cym cenzus naukowy. Poborowi ci zostaną 
wciełeni do szeregów w połowie sierpnia. 

Ci, którzy dotychczas nie otrzymali kart 
powołania, winni zgłosić się do reieratu woj 
skowego magistratu m. Wilna dla rejestra- 
cji. (S) 

RÓŻNE. 
— Szybowce w wileńskim aeroklubie. 

Wileński aeroklub organizuje w najbiiższym 
czasie kurs szybownictwa. 

Kurs będzie posiadał oddział teoretycz- 
ny i praktyczny. 

W krótkim czasie kurs otrzyma dwa szy- 
bowce, które zamówił wie Lwowie i któr! 
niebawem mają nadejść do Wilna. 

Z wielkiem uznaniem powitać należy ini- 
cjatywę aeroklubu na polu propagandy idei 
lotnictwa bezmotorowego, które posiada już 
świetne wyniki zagranicą i nawet w niektó- 
rych miastach naszego kraju. (S) 
— Poświęcenie kamienia węgielnego pod 

gmach izby Przemysłowo - Handlowej. Do- 
„wiadujemy się, że w poświęceniu kamienia 
węgielnego pod gmach Izby Handlowo- 
Przemysłowej w dniu 2 sierpnia wezmą u- 
dział władze, saraorząd, organizacje kupie- 
ckie i przemysłowe. (S) 

— Wstrzymanie robot drogowych na 
prowincji. W zwiazku z krvzysem i ogra- 
niczeniem kredytów na wszelkiego rodza- 
ju roboty budowlane, dowiadujemy się, że 
na wielu odcinkach wstrzymane zostały ro- 
boty drogowe. (S) 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś ukaże 

się po raz ostatni pełna wzruszających mo- 
mentów fascynująca sztuka Athertona „A 
Zuzanna nie chce”, która odniosła sukces 
artystyczny dzięki znakomitej grze całego 
zespołu z Eichlerówną, Wasilewskim i Wyr 
wiczem na czele. Większość artystów bio- 
rących udział w tej sztuce pożegna dziś 
Wilno, udając się na urlop wypoczynkowy 
do końca sezonu, i prawdopodobnie. nie 
ujrzymy ich więcej na terenie teatrów  wi- 
leńskich. 

— Įutrzejįsza premjera, Jutro, w sobotę 
odbędzie się premjera najnowszej sztuki re- 
pertuaru scen zagranicznych Boisa i Han- 
sena „jedynaczka króla mydła”. W nowo- 
ści tej wystąpią Niwińska, Sawicka, ]asiń- 
ska-Detkowska, Małyniczówna, Żurowski, 
Łubiakowski, Balcerzak i inni. Reżyserja R. 
Wasilewskiego. Nowe dekoracje według 
projektów ]. Hawrylkiewicza. Premjera wy 
wołała ogólne zaintersowanie. 

— Teatr Letni. Dzisiejsza premiera Re- 
wji. Występy Janiny Sokołowskiej. Dziś 
premjera nowej, aktualnej rewji ujętej w 17 
barwnych obrazów  „Eulalja z Portugalji“. 
W rewji tej wystąpi urocza primadonna 
Teatrów warszawskich Janina Sokołowska, 
która roztoczy czar swego  niepospolitego 
talentu. Również zaprezentuje się Wilnu u- 
lubieniec Warszawy Jerzy Sulima-Jaszczolt, 
jako niezrównany piosenkarz. Pozatem w 
wykonaniu bogatego i ofektownego progra 
mu biorą udział: |. Kozłowska, E. Wierzyń- 
ska, L. Sempoliński, A. Balcerzak, H. Wie- 
rzyński i zespół girls. Początek o godzinie 
8 m. 48 wiecz. 

— Rewja na przedstawieniu popołudnio- 
wem. W niedzielę nadchodzącą o godzinie 
4 m. 30 pp. ukaże się w Teatrze Letnim po 
cenach zniżonych wielka rewja „Tylko wal- 
czyk jest najsłodszy* w wykonaniu całego 
zespołu artystów warszawskich z gościn- 
nym występem znakomitej artystki Janiny 

  

nes, nie miała pozornie żadnej stycz- 
ności ze sprawą, która tak bardzo in- 
teresowała tą damę i inspektora. 

Brill do ostatniego dnia nie mógł się 
na nic zdecydować. 8 

Bilet do Staines leżał już w jego 
kieszeni. Nie domyślał się jednak, że 

miał odegrać rolę „statysty”, w krwa- 
wym i tragicznym „filmie*, którego 
scenarjusz był obmyślony z drobiazgo- 
wą ścisłością przez Wodza Bandytów 
i wykonany przez jego wiernych pod- 
władnych. 

Brill czuł niepokój, 
sobie wytłomaczyć jego 
milczał więc ciągle. 

Wieczorem dwudziestego dziewią- 
tego zakończone zostały ostatnie „оре- 
racje* przygotowawcze. 

CZARNA MGŁA 

Przez całą noc Brill nie mógł zmru- 
żyć oka, rozmyślając o oczekującej go 
podróży. 

Nie miał wcale ochoty jechać do Sta 
ines i nie móg zrozumieć, w jakim celu 
Wiliński wysyłał go tam tak katego- 
rycznie: ' 

Czy. należało zawiadomić 
„Mary 5а 

Wątpliwem było, by ta wiadomość 
mogła ją wi istocie zainteresować! 

Rozkaz Wilińskiego, by spędził idyl- 
licznie dzień nie mógł mieć żadnego 
związku z krwawemi poczynaniami 
bandytów. Bril rozumował, że gdyby 
w drodze zaszło coś niezwykłego, bę- 
dzie miał zawsze dosyć czasu, by o 
tem napisać. 

Narazie nie mógł donieść nic cie- 

ale nie mógł 
powodów, 

0 tem 

SŁ OWO 

Z SĄDÓW 
„CEKAWISTA* NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH 
Wczoraj Sąd Powiatowy w. Baranowi- 

czach rozpoznawał sprawę emerytowanego 
kapitana WP. Franciszka Guchomela, czyn 
nego działacza ji agitatora przedwyborcze 
go PPS. — CKW., oskarżonego o obrazę 
osoby urzędowej. 

Ponieważ sprawa toczyła się przy 
drzwiach zamkniętych, nie wolno jest nam 
podawać przebiegu —-— ograniczamy się 
więc do podania wyroku 

Sąd uniewinnił Suchomeła dła braku do 
wodów winy. 

Sokołowskiej. Ceny miejsc zniżone, od 50 
gr. do 3,50 gr. 

— Występ taneczny zespołu Rejzer- 
Kapłan w ogrodzie po-bernardyńskim. Jutro 
w sobotę wystąpi w muszli koncertowej w 
ogrodzie po-bernardyńskim zespół 50 ucze- 
nic A. Rejzer-Kapłan. 

Bogaty program zawiera szereg  efek- 
townych produkcji tanecznych do muzyki 
wybitnych kompozytorów, oraz bajki egzo- 
tycznej: „Szecherezada* i „Królewicz i kot 
w butach'. Wejście do ogrodu 40 gr. Po- 
czątek o godzinie 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Trędowata. 
Helios — Rapsodja węgierska. 
Hollywood — Cudza narzeczona. 
Casino — Współczesny korsarz. 
Stylowy — Kobieta nie do małżeństwa. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— Nagły zgon Ordynata szpitala 

Sawicz. Nocy wczorajszej zmarł na- 
gle ordynator szpitala Sawicz dr. Ka- 
zimierž Dąmbrowski. (S) 

— Śmierć od pioruna. Podczas 
wczorajszej burzy piorun zabił siedzącego 
przy oknie Alekszgo Szerszkiewa (ul. Wą- 
wozy). 

— Drobne kradzieże. 29 bm. Jankiewi- 
czowa Tekla, zamieszkała przy ul. Tyzen- 
hauzowskiej w domu Stulpina, zameldowa- 
ła, że z piwnicy w tymże domu skradziono 
cały zapas konfitur, przygotowany przez 
nią. Kradzieży dokonała Ždanowiczowa El- 
žbieta, od której konfitury odebrano i zwró 
cono poszkodowanej. Zdanowiczową zatrzy 
mano, 

— 20 bm. Kalt Aron (Połocka 4) zamel 
dował, że na górze Zamkowej. Ławrynowi- 
czówna Jadwiga skradła mu. 10 złotych i 
zbiegła. 

— 29 bm. Walentynowicz Bronisław 
(Suhocz 17) zameldował, że skradziono 
mu kajak, znajdujący się na Wilence koło 
mostu Antokolskiego, Kradzieży kajaka do- 
konał irwusz (Przyjaźń 6), u któ- 
rego skradziony znaleziono i zwró- 
cono właścicielowi. Sprawca kradzieży zo- 
stał zatrzymany. 

— 20 b. m. na rynku Łukiskim Kazimie 

    

      

  

   rzowi Barszukow:  (Popł ka 14) skra- 

dziona została portmonetka, zawierająca 8 
złotych. Kradzieży dokonała Kurkowska 
Anna, która zbiegła. 

— Zamach samobójczy. 20 bm. Raches 
Roza (Zarzecze 13) wypiła esencji octowej. 
Pogotowie ratunkowe odwiozło desperatkę 
do szpitala Sawicz w stanie niezagrażają- 
cym życiu. 

— Zatrzymanie przemytnika. 29 bm. zo 
stał zatrzymany przy ul. Orzeszkowej Wili- 
kin Bejnacz, zamieszkały w Barsławiu. Wi- 
fikin przywiózł ze sobą przemycone rodzyn 
ki w celu sprzedania ich w Wiłnie. Rodzyn- 
ki odesłano do Urzędu Celnego. 

TROKI. 
— Pożary. W kolonji Świętniki, gminy 

trockiej spalił się dom mieszkalny, należą- 
cy do Buchowieckiego Stanisława. Przyczy 
ną pożaru była wadliwa budowa komina. 

We wsi Dojnie, gminy  rudziskiej na 
szkodę Sawickiego lana spalił się dom mie- 
szkalny. Przyczyny pożaru nie udało się 
narazie ustalić. 

Straty w tych obu wypadkach wynoszą 
około 3,000 złotych. (S) 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DN. 31 LIPCA 

11,58 czas. 
12,05 muzyka popularna (płyty). 
13,10 kom. meteor. z Warsz, 
16,45 kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.50 pog, literacka w języku francu- 

skim_ z Warsz. 
17,10 koncert popularny (płyty). 
17,35 „Wrażliwość kwiatów i jego czę- 

ści — odczyt z Krakowa wygłosi prof. 
Rupert. 

18,00 muzyka lekka z Warsz. 
19,00 kom. LOPP-u. 
19,15 gramofon. 
20,15 koncert z Warsz. 
22,00 „Sztuka uwodzenia atomūw“ 

feljeton z Warszawy wygłosi inż. Tadeusz 
Zamojski. 

22,15 kom. i muzyka taneczna z War- 
szawy. 

kawego. Musiał mieć coś ważniejsze- 
go do zakomunikowania, gdyż taki list 
bez treści mógłby wzbudzić w detek- 
tywie podejrzenie, że Brill ma zamiar 
zbywać ich chytrością. Danny zdecy- 
dował nie mówić nic narazie. Uspo- 
kojony spróbował usnąć... 

Ranek był piękny i słoneczny, to 
też Brill nie bez przyjemności przy- 
gotowywał się do wycieczki. W tak 
piękny, wiosenny dzień przyjemnie by- 
ło użyć spaceru... 

Tymczasem w porcie praca wrzała. 
Przy okręcie, który przybył w nocy 

i przybił do brzegu, kręcili się śpiesz 
nie ludzie, skrzypiały dźwigi, wydo- 
bywające z jego wnętrza beczki, któ- 
re składano na ciężarowych samocho- 
dach, strzeżonych pilnie przez policję. 

Na boku czekało piętnaście cięża- 
rowych samochodów. Każdy z nich 
mógł wywieźć trzy tonny. 

Bramy do portu były pozamykane 
i strzeżone przez silne patrole policji. 
Praca przy wyładowywaniu beczek z 
okrętu szła sprawnie i szybko. Zała- 
dowane już samochody ustawiały się 
kolejno przed bramą. 

Równie metodycznie i zręcznie pra- 
cowano za granicami portu. 
W brudnej, na wpół rozwalonej szo- 

pie, w podwórzu niezamieszkałego do- 
mu, stały cztery wspaniałe silne ma- 
szyny prowadzone przez doskonałych 
szoferów. Auta te były ukradzione w 
nocy przed arystokratycznemi klubami 
'West - Endu. Były to odkryte samo- 
chody, na tylnem siedzeniu każdego 
były przymocowane karabiny maszy- 
nowe. 

  

  

KINO 

KBIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

„TRĘDOWATA* 
W rolach głównych: Jądwiga Smosarska, B. Mierżejewski. 

Od dnia 29 do 31 lipca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
(Pieśń miłości). współczesny dramat sałonowy 

Aktów 10. 

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 
Od dnia 1 sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. 

  

Dźwiękowe kino Dzišt 

„HOLLYWCOD' 
Mszklewicza 22. 

tel. 15-28 

Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski Motyl* 

„„GUDBDZA NARZECZONA: 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. 

Marlena Dietrich W wielkiem arcydziele 
dramatycznem p. t. 

Film jakiego Wilno nie 
widziało. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Dawno niewidziany 

ulubieniec wszystkich 

Dzis! 

Rod la Rocque 

Po raz pierwszy w Wilniel Przebój dźwiękowy! 

« Współczesny korsarz 

  

  

w emocjonującem arcydziele, z udziałem pięknej RITY LA ROY. Nad program: Przegląd 
WIELKA 47. tel. 15-41 filmowy „Foxa*. Ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 .W dnie świąt. og. 2-ej. 

Następny program: „WIELKA PARADA*. 

Dźwiękowy Dziś! Dźwiękowe arcydzieło 1931 r. Poemat zakazanej miłości p. t. 

sca, | KOBIETA NIE DO MAŁŻEŃSTWA 
„STYLOWY Potężny dramat w 10 akt. ilustrujący Dantejskie życie dzisiejszej młodzieży. W rol. gł. fascynujący zespół 

Wielka 36 Anita Page.„Nils Asther, Joan Grawford, Dorota Sebastjan. Nad progrem: Godzina huraganowego Śmiechu! 

Najnowsza 

  

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 
wilny ogłasza, iż na żądanie Anny i Zofji 
Grygorowiczówien oraz Tatjany Awtomo- 
nówny decyzją Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie z dnia 5/13 stycznia 1026 r. zostały 
wzbronione wszelkie wypłaty z 4 i pół proc. 
zastawnych listów Wileńskiego Banku Ziem 
skiego po 1000 rb. nominalnie każdy, w ilo- 
ści 12 sztuk następujących serji i Nr Nr: se- 
rji 7 Nr Nr 36420 i 36477 i serji 8 Nr Nr od 
87752 do 87761 włącznie, razem na sumę 
nominalnie 12,000 rb., jak również dokony- 
wania z temiż listami jakichkolwiek tranzak- 
cji; odpis niniejszej decyzji zakomunikować 
Dyrekcji Wileńskiego Banku Ziemskiego; 
zarządzić ogłoszenie tejże decyzji trzykrot- 
nie w dwumiesięcznych odstępach w „Mo- 
nitorze Polskim" i w gazecie miejscowej „Sło 
wo* na koszt Anny i Zofji Grygorowiczów 
i Tatjany Awtomonówny, wzywając wszyst- 
kich, roszczących prawa do wymienionych 
tytułów, aby złożyli je lub zgłosili sprze- 
ciw w Sądzie Okręgowym w) Wilnie w ter- 
minie nie dalej dwóch lat od dnia pierwsze 
go ogłoszenia. — Akt Nr Z—%601/25 r. 

Ża St. Sekretarza: (podpis nieczytelnv) 

  

     

   
    

   
   

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wy y 
wilny ogłasza, iż na żądanie Aleksandra 
Grygorowicza decyzją z dnia 12 p 

      

nika 1926 r. postanowił:  wzbronić 
kich wypłat z listów zastawnych Wi 
skiego Banku Ziemskiego, a miano 
serji 8 N. 87762, 63, 87764, 877 

  

87766. 87767, 87768, 87769, 87770, 87 
87772 nominalnej wartości po 1000 rb. k. 
dy, serji 9 Nr 109913 nominalnej wa 
1000 rb., tudzież iwzbronić  dokony: 
ze wszystkiemi powyższemi tytułami 
kichkolwiek tranzakcji. 

iz łoszenie, wzywając V 
prawo do powyžszyc y 

łów, aby w ciągu 2 lat, licząc od dnia pierw 
szego ogłoszenia złożyli w Sądzie Okręgo- 
wym tytuły lub zgłosili sprzeciwy. Odpis 
decyzji niniejszej przesłać Zarządowi Wi- 
Jeńskiego Banku Ziemskiego do wiadonio- 
ści. 

Za St. Sekretarza: (podpis nieczytelny) 

  

ania 
ja- 

  

ch      

    

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 
wilny ogłasza, iż na żądanie Michała Gry- 
corowicza Sąd Apelacyjny w Wilnie de- 
cyzją z dnia 27 stycznia 1926 г. posta- 

nowił: zabronić wszelkich wypłat z 4 i pół 

proc. zastawnych listów Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego w ilości 13 sztuk, po 1000 
rb. nominalnie każdy, następujących serji i 
Nr Nr: serji 2 Nr 2505, serji 3 Nr Nr 7359. 
8321, 8322, 8323, 8324, 10071 & 10074, s 
rji 5 Nr 19376, serji 8 Nr Nr 44970 i 44971, 
serji 16 Nr 149190 i serji 17 Nr 152633, ra- 
zem nominalnie 13.000 rb., jak również do- 
konywania z temiż listami jakichkolwiek 

tranzakcji; odpis niniejszej decyzji zakomu- 
nikować Dyrekcji Wileńskiego Banku Ziem- 

skiego i zarządzić ogłoszenie tej decyzji 

trzykrotnie w. dwumiesiecznych odstępach 
w Monitorze Polskim i w gazecie miejsco- 

wej „Słowo* na koszt kuratora „ Michała 

Grygorowicza, wzywając wszystkich, то- 

szczących prawa do wymienionych  tytu- 

łów, aby złożyli je lub zgłosili sprzeciw w 

Sadzie Okręgowym w Wilnie nie dalej 
dwóch lat od dnia pierwszego ogłoszenia. 
Akt Nr. 7—509/25 r. к 

7а St. Sekretarza: (podpis nieczytelny) 

a 

Radjoamatorzy! 
Niedościgniona jakość. 

Pierwszorzędny odbiór. 
Maximum wykorzystania, 

Trwałość dają Wam jedynie baterje 

anodowe „BAL T A“ 
Żądać we wszystkich sklepach radjowych 

  

    

    

    
  

  
      

  

       
PA 
i mó- 

anei ml oO (D 
Hogan stał na środku szopy 

wił cichym głosem: 
— rzeba „zdjąć” szpiclów z trzech 

pierwszych maszyn . Jak tylko Billy 

Tretana posłyszy. kulomiot zaraz rzu- 
ci bomby z gazami. Wy, — zwrócił 
się do czterech ludzi, siedzących obok 
szoferów, — siądziecie przy kierow- 
nicach czterech pierwszych maszyn. 
Rozumiecie? Pierwsze trzy maszyny 
wyjadą przez bramę, a czwarta zagro- 
dzi sobą przejazd. Rozumiecie? Ty 
Pray, będziesz pilnować porządku i 
śledzić za tem, aby inne samochody 
nie przeszkadzały. Rozumiecie? 

Podwładni skinęli głowami w mil- 
czeniu. Rozumieli doskonale. W tej 
chwili policjanci otworzyli duże wrota. 
Stojący na warcie bandyta wpadł za- 
dyszany wołając: 

— Otwierają! 
Jednocześnie auta ruszyły. Cztery 

samochody wyjechały z szopy i z szyb 
kością strzały wpadły w otwarte wro- 
ta, dusząc policjantów i stróży. W 
szalonym biegu cztery samochody za- 
wróciły i jeden z nich wjechał pomię- 
dzy czwartą a piątą ciężarówką. Po- 
zostałe powtórzyły za nim ten manewr. 

Tymczasem patrole policyjne oprzy- 

tomniały i ludzie rzucili się ku samo- 

chodom. Rozległy się przeraźliwe gwi- 

zdki... 
Policjant, stojący na warcie przy 

bramie, biegł, z rewolwerem w ręku. 
Stał się pierwszą ofiarą tego krwawe- 
go poranku. Zaledwie zrobił kilka kro- 
ków, gdy człowiek, ubrany po cywilne 
mu, którego wziął za. sprzymierzeńca, 
— agenta policji tajnej, podniósł nie- 

PROBE 

WWYTNNĘ Drukarnia Wydawnicza „Słowo* Zamkowa 2. 
ę 

Br" ode AC CH Ń # 

O powyższem za-. 

  

dżwiękowa komedja w 4 aktach p. t. „Mała Ksantypa* Dżwiękowy tygodnik „Paramountu”. 

  

Nowy transport 
Polska 

najmodniejszej i praktycznej Delizny damskiej już otrzymaliśmy 

Składnica Galanteryjna 

Franciszek Frliczka 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

  

Pensjonat 
Werki 

zmiżył cemy w stosun- 
ku do zeszłorocznych 
6 15 proc. Idealna ko- 
munikacja z Wilnem. 
Nowocześnie urządzo- 
ny, kuchnia wyśmie- 
nita. Na żądanie dje- 

  

tyczne. Telefon i pocz- 
  

podaje do ogólnej 1931 
wiadomości, że 10, 11 i 12 Sjerpala 

Uwagał W dniu licytacji prolongat N-rów 

LICYTACJA 

Wileński Lombard „Kresowia” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722 

się w lokału lombardu 

licytacja niewykupionych i nieprolongowanych 
zastawów od Ne 50.000 do Ne 100.000 i od Ne 1 do X 2100. 

nie będzie przyjmować. 

ta na miejscu. Światło 
elektryczne, łazienki. 
Intormacyj adzieła li- 
stownie i telefouicznie 

Wilno 12 Haberowa 
pensjonat. 1. g. 4-ej p.p, odbędzie 

  

licytacyjnych lombard   
  

  

Podręczniki Szkolne 
nowe i używane 

zawczasu nabyć można według naj- 
nowszych spisów w księgarni 

W. Mikulskiego 
Wileńska 25, Tel, 664. 

Ponadto przyjmuje na zamianę     podręczniki używane. 
  

DOKTÓR 
AAAA zer nowiczowa 
OBWIESZCZENIE 

Zarząd Powiatowej Kasy Chorych wRYCZNE NARZĄDÓW 
iż w dniu Wilnie podaje do wiadomości, 

L.VIII b. r. odbędzie się licytacja ruchomości 
należących do T-wa Eksploatacji 
Przemysłowych w Grzegorzewie, 
cych się z następujących objektów: 

- 60.000 kig. tektury, oszacowanej 

Komisarz Zarządzający 

(—) E. Kątkowski. 

(Ki A KO 

Zakladėw *9 

na 

15.000 zł., 1.000 mtr. jodły papierówki, osza- 
cowanej na 7.000 zł. oraz samochód 6-cylin- | 
drowy macki „Buick* oszacowany na 3.000 zł. 

p SABNET, 
JLEKARZEJ kirai 

WILNO, MICKIRA!- 
DOKTOR CZA m pał 

Zeldowicz Urodęz:c: 
chor. skórne, wene- az. nałi, odświeża, za xa 

jej skazy i braki, Masaż 
3 iwarzy i ciała (prate. 
Sztrczae opalanie cry) 
Wypadanie włośe 
łupież. e. 
bycze kosme Miłe err 

atr. 

ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1 

5—8 wiecz. 

    

  

powróciła nalnėj, 
KOBIECE, WENE- Codziennie od g. I0-- 5. 

W. Z. P. 4* 
MOCZOWYCH poz 
12—2 1 od 4—6 ROŻNE; 

a składają uk Miekłowicza 24. Uazos: 
161:2747 ‚ 

—- Krėliki- 
Szynszyle 

z klatkami i skórki, b. 
tanio do sprzedania. 
UL  Zarzeczna — 5-а 
m. 9-2. 

  

  

Przygotowuje Duży pokój 
do wynajęcia Ad. Mic- 

  

Pomorskich Za- 

Dreny kładów Cerami- 

Dachówkę cznych Sp. Akc. 

Listwy do stopni 

ochronne , ,,...., 
Krawežniki peso 
Izolacyjne * 
Filc 
bitumowy . 
Płytk cementowe 

własnej produkcji 
ei 

HL. Kun, A. Jadktyeti | feta 
Wilno," WlleAska 23 tel 432. 

  

wilgoci 

do krycia @а- 

chów fabryki 

„Gudronit" 

  
       

    

znacznie rękę i nieszczęśliwy  poli- 
cjant padł martwy na ziemię. 

Drugi policjant, usłyszawszy gwizd 
ki i wystrzał, rzucił się ,do telefonu. 
Ale wszystkie telefony portowe były 
zajęte przez bandytów. Policjant padł 
zanim dotkął słuchawki. Nawet po- 
sterunek najbliżej położony, był w 
rękach przebranych bandytów. 

Rozpoczęły: się szybkie, gęste sal- 
wy. Na pierwszych trzech ciężarów- 
kach zamordowanych szoferów zamie- 
mienili trzej przybyli bandyci. Celne- 
mi strzałami zabito kolejno  szoferów 
na czwartym, piątym, szóstym i następ 
nych samochodach ciężarowych. Od 
strony bramy strzelano bez przerwy i 
kule padały, jak deszcz na wybrzeże. 
Wywrócony samochód zagrodził prze 
jazd. Pierwsze 3 ciężarówki, prowadzo 
ne przez szoferów — bandytów, zdą- 
żyły już wymknąć się. 

Port otuliła czarna mgła. Bomby 
Billy Tretano działały doskonale. Za- 
słona z mgły, taka sama, jaką się ota- 
czają okręty wojenne, podnosiła się 
szybko, aż do najwyższych pięter do- 
mów, osłaniając wszystko nieprzenik- 
nionym mrokiem. Wystrzały umilkły i 
tylko przy bramie rozlegał się suchy 
trzask kulomiotu. 

Na środku ulicy stał mężczyzna z 
reflektorem w ręku. Promienie reilek- 
tora walczyły z ciemnościami i cho- 
ciaż światło było słabe, wystarczało 

jednak, by wskazać drogę trzem ucie- 
kającym ciężarówkom. Trochę dajej 
stał drugi bandyta z takim samym re- 
flektorem, dalej trzeci, czwarty... Z 
łatwością znaleźli szoferzy drogę do 

się uczniów do wszy- 
stkich klas gimnazjal- 
nych do egzam. je- 
siennych pod kierown. 
rutynowanego pedago- 
ga z długoł. prakt. Z. 

kiewicza 15 m. 20. 

  

Grabinera w lokalu 
Druskieniki gimn. C. Kluczowej 

Pensjonat „Aspazja“ Biskupia 4—5. Przyję- 
Piłsudskiego 15. Pokoje cia od godz. 4—5 
z utrzymaniem od 6zł, 
Pierwszorzędny punkt. 

Okazylnie i tanio 
przy minimalnej gotówce jeca do 
sprzedaży piękne majątki 

ośrodki, działki, place, ietniska. 
Kamienice Aotbodovs, domy mu- 
rowane i rewniane z egrėdkami, 

Mieszkania wolne, 
Dom H.-Komisowy „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

["NAJTANIEJ | 

kupuje się dobre towary u Gtowif- 
skiego. Polecamy wełny, jedwabie, 
jedwabie sztuczne, jedwabie bieližnia- 
ne perkale w pięknych deseniach, mar- 
kizety deseniowe oraz jedwabie płasz- 
czowe. 

PP. 
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garażu Maybanka skąd codziennie wy 
jeżdżały wspaniałe autobusy na dale- 
kie wycieczki w kierunku zachodnim. 

Wewnątrz garażu 'wrzała praca. 
Wyładowywano gwałtownie cenne be- 
czki i ustawiano na asialtowych pły- 
tach garażu. Momentalnie rozbijano 
beczki, wyjmowano bryły złota i odno 
szono na bok, posłusznie wykonując 
rozkaz jednego ze starszych bandy- 
tów. 

Ludzie pracowali 
pośpiechem. 

W odległości stu yardów od garażu 
pełno było mzbrojonych bandytów. 
Gdy ciężarowe auta zostały pozba- 
wione cennego ładunku, « wywieziono 
je w kierunku rzeki, przyczem szofe- 
rzy znów kierowali się światłem re- 
flektorów. 

Auta miały zniknąć w ciemnych nur 
tach rzeki. 

(Za chwilę zniknęły samochody, 
szoferzy, ludzie z reflektorami, — wszy 
stko rozwiało się w mgle i przepadło 
bez śladu! 

Tymczasem w garażu Maybanka 
kończono robotę. Układano w tajem- 
niczych skrytkach ostatnie bryły złota. 

Czarna mgła zaczęła rzednąć dzię- 
ki wiaterkowi, który wiał z Tamizy. 
Jak widma wyrastały nagle z za mgły 
kontury domów. ' 

ZŁOTO I KREW 

Punktualnie o dziewiątej rano sześć 
dużych autobusów wyjechało z garażu 
Maybanka i skierowało się po przez 
cały Londyn na zachód. 

(PZCZN) 

z gorączkowym / 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


