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Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. 

Cenna i mqdra deklaracja 
Prof. Stroński, przemawiając imie- 

niem całego stronnictwa narodowego, 

ogłosił w ABC. warszawskim i Polo- 

nii katowickiej artykuł, którego zna- 

czenie jest ogromne. |eśli - piszemy 

ogromne to nie dlatego, abyśmy 

chcieli przesadzać znaczenie stronnic- 

twa narodowego, lecz dlatego, że stron 

nictwo narodowe było dotychczas bie- 

gunem anty-niemieckiej myśli politycz- 

nej w Polsce. I oto z tego skrajnie an- 

tyniemieckiego obozu usłyszało się 

mądre zdanie: „Polska nie może spe- 

kulować na nieporozumieniach pomię- 

dzy Francją a Niemcami“. Czy takie 

sforniułowanie rzeczywiście odpowia- 

da intencjom całego stronnictwa naro- 

dowego, czy też jest poglądem pry- 

watnym publicysty, który zbyt jest 

inteligentny, aby nie dostrzec całego 

nonsensu dotychczasowych zapatry- 

wań politycznych swego obozu i chce 

je przez tą znienacka wypowiedzianą 

deklarację zmienić? Nie  wnikaj- 

my w to. Skoro prof. Stroński powiada, 

że takie są zapatrywania wszystkich 

endeków uwierzmy mu  jaknajprędzej. 

Oby tylko sami endecy o tem jaknaj- 

prędzej się dowiedzieli. Oto co napisał 

prof. Stroński, co jest bardzo mądre i 

zasługuje na wytłuszczenie jaknajwięk 

szym garmontem: 

Wedle poglądów Stronnictwa Naro 
dowego i Klubu Narodowego zbliżenie 

francusko - niemieckie nie jest czemś, 

na co byśmy niechętnie patrzyli. Było- 

by ważną i niepozbawioną następstw 

wcale bliskich, gdyby ustaliło się mnie- 

manie, że Polska jest przeciwna poro- 

zumieniu Francji z Niemcami, lub jest 

na jego drodze zawadą. 

Dążność de porozumienia między 

Francją i Niemcami, celem utrwalenia 

pokojowego współżycia w Europie, 

jest i zrozumiałą i uzasadniona, a Pol- 

ska nie powinna i nie może temu prze- 

ciwdziałać. 

Dla zapewnienia pokoju w Europie 

walnym czynnikiem jest zapewnienie 

go między Francja i Niemcami. 

Polska nie może przeciwdziałać do- 

tremiu ułożeniu się stosunków między 

Francją i Niemcami, gdyż: 

1) dążenie do takiego uspokojenia 

jest, ze wzgledu na pokój ogólny, ko- 
nieczne, jest rozumne, jest uczciwe, a 

przeciwdziałanie temu, co jest rozutm- 

ne i uczciwe, jest zawsze i okaże się 

wcześniej czy później złą polityką. 

2) Polska sama najbardziej potrze- 

buje pokoju dla rzeczywistego odbudo- 
wania się państwowego po straszliwej 

wyrwie blisko 150 lat utraty niepodle- 

głości, a zatem musi wszystko, co na- 
prawdę wzmacnia podstawy pokoju w 
Europie, uważać dla siebie za korzyst- 
ne. 

3) Rachuba na korzyść dla Polski 
stąd, że Francja będzie w zwadzie z 
Niemcami, byłaby polityką bardzo krót 
kowzroczną i lekomyślną, bo nie moż- 

na, jak to stale powtarzam, żyć z nie- 
nawiści innych. 

Dlatego my, w obozie narodowym, 
szczerze i rzetelnie mówimy, że wcale- 

by nas straszyła porozumienie Francji 
z Niemcami. 

* 

To wszystko napisał prof. Stroński, 
najwybitniejszy publicysta  stronnic- 
twa narodowego. O ile nie będzie to 
przez to stronnictwo odwołane, czy 
sprostowane, będziemy mieli prawo to 
uważać za oficjalną tezę tego dotych- 
czas skrajnie antyniemieckiego obozu, 
który tyle naszej polityce zagranicznej 
złego wyrządził, stale podwyższając 
atmosferę anty-niemiecką w kraju. 

Po wyrażeniu naszego entuzjazmu, 
naszej wiary w to, że artykuł prof. 

Strońskiego uderzy nareszcie po móz- 
SoWnicach endeckich i nie endeckich, 
które tak bardzo tego uderzenia po- 
trzebują — pora na kilka uwag o cha- 
rakterze rączej pesymistycznym. 

to nie dość jest niądra tezę stor- 
mułować, trzeba także w praktyce jej 

przestrzegąć, ; 

Wytłómaczę jasno na przykładzie 

o co mi chodzi. 
Otóż w Polsce nikt nie protestuje 

przeciwko tezie tak sformułowanej: 

Niesnaski pamiędzy Niemcami a Pol- 

ską wynikają nie z naszej, lecz z nie- 

mieckiej winy. Oni, Niemcy, nas ata- 

kują, — my się tylko bronimy. Oni 

chcą nam zabrać naszą ziemię, my 

chcemy tylko, aby nas nie napadano, 

pozatem zgodnie z ogólnym  pokojo- 

wym nastrojem całej Europy, życzymy 

sobie z Nienicami pokojowo-sąsiedz- 

kich stosunków. 

Powtarzam, nikt przeciwko tej te- 

zie nie protestuje. A jednak ileż w 

praktyce mamy odstępstw od polity- 
ki, któraby była konsekwentnem wcie- 

laniem tej tezy w życie. Ileż pętaków 

grozi Niemcom nowym Grunwaldem, 

ileż tytułów po gazetach wypisuje się 

w sposób jawnie przynoszący  prze- 

ciwne polskiemu intersowi polityczne- 

mu rozjątrzenie polsko-niemieckich sto 

sunków, zamiast by prasa polska 

współdziałała z naszym prawdziwym 

interesem politycznym, to jest łago- 

dzeniem tych stosunków. 

Boję się więc, że i teza prof. Stroń- 

skiego (jak czytelnicy widzą, w za- 

pale patrjotycznym gotów jestem ustą 
pić mu autorstwo tej tezy) zawiśnie w 

powieirzu. Byłoby to z wielką szkodą 

państwa polskiego. 
* 

Na zakończenie swego artykułu, 

prof. Stroński objaśnia mnie, że nie 
możemy się zgodzić, aby porozumienie 

francusko-niemieckie stanęło naszym 

kosztem. 

Rozumiem doskonale, 

piszący artykuły może sobie pozwolić 

na zaznaczenie tego wielkiego dystan- 

su, który dzieli jego zdoiności politycz- 

ne od moich i że oczywiście jego 

eksplikacje, że nie powinno to się od- 

być naszym kosztem powinienem przy- 

jać z wdzięcznością. Czynię to, — cho- 

ciaż właśnie w tym wypadku  popeł- 

nia prof. Stroński dużą wobec mojej 

osoby niesprawiedliwość. |a jestem bo- 

wiem tym pierwszym w Polsce publi- 

cystą, który w styczniu 1027 starał się 

alarmować nadchodzącem zbliżeniem 

franko - niemieckiem i pierwszy pró- 
bował zagłębić się w analizę niebez- 

pieczeństw dla Polski z tego zbliżenia 

wypływających. Do mnie niezaprze- 

czalnie należy autorstwo tezy, že im 

lepsze stają się francusko - niemie- 

ckie stosunki tem gorsze stają się sto- 

sunki niemiecko - polskie, że w ten 

sposób sojusz francusko-polski sta- 

ie się czynnikiem cementującym  zbli- 
żenie niemiecko - francuskie, tak czę- 

Cieszę się bardzo, że prof, Stroński 

zgodził się z moją tezą, że bronić się 

przeciw atakom niemieckim należy w 

sposób rozumny. Jest to wielki krok 

naprzód ze strory zwolennikow polity- 
ki dotychczasowej. Sposobem  obro- 

ny  rozumnej wcale nie są od- 
czyty wojewody Grażyńskiego w 
Paryżu. Przeciwnie, są One po- 

trzebne jak dziura w moście. In- 

stynkt narodowego interesu bynajmniej 

nie podsuwa Francuzom łagodzenia 
stosunków pomiędzy Niemcami a na- 
mi. Stąd płyną paryskie oklaski dla p. 

Grażyńskiego. Nie mogę nawet Fran- 

cuzom mieć za złe tego instynktu, bo 

doprawdy chciałbym, aby Polska by- 

ła w tem położeniu, w którem dziś jest 
Francja, to znaczy korzystała z dobro- 
dziejstwa sąsiedzko pokojowych  sto- 
sunków z Niemcami, a miała na zawo- 
łanie siłę, na którą można zawsze 
wskazać temu sąsiadowi, gdyby chciał 

być niesforny. 

To też tutaj jest najsłabsza strona 

artykułu prof. Strońskiego. Powiada 

on: „nie powinno to porozumienie sta- 
wać naszym kosztem* — nie wskazu- 

je jednak metody, jaką możemy na 

Francuzów wpłynąć, aby swego poko- 

ju i swej dobrej polityki nie okupywa- 

li pozostawianiem swego sojusznika 
agresji niemieckiej. Cat, 

że profesor 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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NIESWIEŻ — ш. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pak Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „R! 
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”. 

Каооего Brueniny į inter (ius jadą do Rzym 
Na drodze ku porozumieniu francusko - niemieckiemu 

Program wizyty 
we Włoszech 

BERLIN. PAT. Ministrowie niemiec- 

cy wyjeżdżają do Rzymu we środę wie 

czorem. Kanclerzowi Brueningowi to- 

warzyszyć będą w podróży nadradca 

Planck z kancelarji Rzeszy i radca le- 

gacyjny Phomson z urzędu spraw za- 

granicznych. Wizyta ministrów niemie- 

ckich trwać będzie krótko. 

Na sobotę zapowiedziana jest au- 

djencja u papieża. Sekretarz stanu kar- 

dynał Paccelli w imieniu Ojca św. bę- 

dzie rewizytował nieriieckich  mini- 

strów. Do Berlina powrócą w ponie- 

działek. ; 

W tutejszych kołach politycznych 
zapewniają, że kanclerz Bruening za- 

prosi Mussoliniego i Grandiego do 

Berlina. Przypuszczalnie zaproszenie 

przyjmie jedynie Grandi. 

Głównym przedmiotem 
rozmów w Rzymie ma być 

rozbrojenie, plan Hoovera 

i unja austrįacko-niemie- 

cka. Powzięcia jakichkolwiek uchwał 

nie oczekują. Rozmowy będą tylko in- 

formacyjne. Mussolini włada dobrze 

językiem niemieckim, porozumiewanie 

się więc nie będzie trudne. 

Wielki wiec socjal- 
demokratów 

BERLIN. PAT. Na wczorajszym wielkim 
meetingu niemieckiej partji  socjalno-demo- 
kratycznej urządzonym na jednym z tutej- 
szych stadjonów sportowych obecni byli m.i. 
przedstawiciele zagranicznych partyj socjal- 
10-demokratycznych Vanderwełde (Belgja), 

Deutsch (Austrja) i przedstawiciel partii 
trancuskiej. 

Dłuższe przemówienie wygłosił przedsta- 
wiciel lewego skrzydła partji s. d. Zygfryd 

Auihauser, oświadczając, że solidarność mię 

dzynarodowa może przynieść owoce „tylko 
wtedy, kiedy naród niemiecki będzie miał od 
wagę wykazać, że Nienicy powojenne zde- 
cydowane są zupeinie zerwać z duchem sta 
iych absolutystycznych Niemiec. : 

Wyjście Niemiec z obecnej depresji finan 
sowej jest nie do pomyślenia bez pomocy 
Francji, od której nie otrzymają żadnych 
kredytów jeżeli nadal pozwalać będą na pa- 
rady Stahihetfmu i na zjazdy kawalerzystów 
carskich. Mówca przestrzega przed dopro- 
wadzeniem do nowej izolacji Niemiec pod 
hasiem samowystarczalności narodu.  Zbli- 
żenie francusko - niemieckie nie może być 
traktowane z punktu widzenia pieniężnego, 
Jecz musi być oparte na fundamencie polity- 
cznym. Tylko w porozumieniu z Francją mo 
ga Niemcy osiągnąć zwoinienie od repara- 
cyj i skreślenie długów wojennych. 

Zwraca powszechną uwagę, że ani jeden 
z przywódców prawego skrzydła partji, jak 
np. Breitscheidt, Wells, Severing i Braun nie 
zabierali głosu. 

B. kombatanci 
w Berlinie 

BERLIN. PAT. — Naczelny zarząd 
Reichsbanneru _ podejmował dzisiaj 
przedstawicieli francuskich organizacyj 
byłych kombatantów. Na przyjęciu tem 
przewodniczący Reichsbanneru  Hoer- 
<ing w przemówieniu swem  zapew- 
niał gości francuskich o pokojowej wo- 
1i większości narodu niemieckiego. 

Delegat francuski profesor Cassin 
w odpowiedzi podkreśli, że zwycię- 
stwo stronnictw nacjonalistycznych w 
czasie ostatnich wyborów do Reich- 
stagu wzbudziło nie tylko we Francji 
i w innych krajach, lecz również w Li 
dze Narodów nieufność do Niemiec. 
Spowodowało to odpływ kredytów z 
Niemiec. 

Rząd francuski nie mógł 
wobec własnych obywateli 

przyjąć 
odpowie- 

  

Poprawa losu „Speców'' w Sowietach 
MOSKWA. PAT. — Centralny ko- 

mitet wykonawczy i rada komisarzy lu 
dowych ZSSR ogłosiły postanowienia, 
dotyczące poprawy warunków życia 
inżynierów i techników, którzy odtąd 
pod każdym względem znajdować się 
będą w tych samych warunkach, co i 
robotnicy, zatrudnieni w przemyśle. 

Dzieci inżynierów i techników do- 
puszczone będą do szkół na tych sa- 
mych warunkach, co dzieci robotników. 
Inżynierowie i technicy korzystać nad- 
to będą również z praw uzyskania 
miejsc w sanatorjach, w dziedzinie u- 
bezpieczenia społecznego, w kwestji 

mieszkaniowej i zaopatrzenia w Środki 
żywności i manufakturę. 

Obniżanie zarobków inżynierów i 
techników, przenoszonych z kierowni- 
czych stanowisk administracyjnych do 
pracy w fabrykach, jest zabronione. 
Progresywny podatek dochodowy od 
zarobków ponad 500 rubli miesięcznie 
zostaje zniesiony. 

Wprowadzony zostaje natomiast po 
datek t. zw. stosunkowy, wynoszący 
3 i pół proc. od całkowitej płacy. 

Powyższe postanowienia dotyczą 
zarówno inżynierów i techników, zatru 
dnionych w przedsiębiorstwach, jak i 
w instyucjach sowieckich. 

  

Po pierwszym sierpnia 
Zdemaskowanie przygotowań komunistyczn. 

BUKARESZT. PAT. Wiadze bezpieczeń- 
stwa przystępują obecnie do badania spraw 
osób aresztowanych w całym kraju przed 
dniem 1-go sierpnia w związku z zamie- 
rzonemi wystąpieniami komunistycznemi. Jak 
podaje prasa połowa aresztowanych będzie 
zatrzymana i przeciwko nim będzie wdrożo- 
ne postępowanie sądowe. Zarządzenia wy- 
jatkowe wydane w związku z dniem 1 b. m. 
utrzymane będą w mocy do końca docho- 
dzeń. 

* * * 
BERLIN. PAT. — W toku dochodzeń, 

prowadzonych przez policję polityczną w 
Berlinie w sprawie ostatnich krwawych ma- 

nifestacyj komunistycznych wykryto istnie- 
nie zorganizowanej na sposób wojskowy bo- 
jówki komunistycznej, która kierowana by- 

ła przez niewykrytą dotychczas centralę. A- 
resztowano 51 osób. W najbliższych dniach 
oczekiwane są dalsze sensacyjne aresztowa- 
nia. 

Z Halle donoszą, że podczas krwawych 
zaburzeń komunistycznych ubiegłej nocy by- 
ło rannych 17 policjantów oraz 64 komuni- 
stów. 

air ok 

WIEDEŃ. PAT — Dzień 1 sierpnia mi- 
nął w całej Austrji naogół spokojnie. Jedy- 
nie w Celowcu doszło w sobotę wieczorem 
do poważniejszych wystapień komunistycz- 
nych. W czasie zajść jeden z policjantów od 
niósł bardzo ciężkie rany, a dwaj Iżejsze. A- 
resztowano 32 osoby, przeważnie cudzoziem 
Br. Wczoraj w mieście tem panował spo- 
6j. 

dzialności, że oszczędności pragnących 
pokoju obywateli Francji, w razie u- 
dzielenia kredytów Niemcom nie będą 
użyte na poczynania 'sprzeczne z po- 
kojem, na cele akcji odwetowej Nie- 
miec. 

Deficyt budżetowy 
Rzeszy w czerwcu 
BERLIN. PAT. —. Według stanu z 

dnia 30 czerwca b. r. budżet zwyczaj- 
ny Rzeszy wykazuje deficyt w ogólnej 
sumie 1 miljarda 200 miljonów marek, 
zaś budżet nadzwyczajny deficyt .274 
miljony. Deficyt za czerwiec wynosi w 
budżecie zwyczajnym 121 miljonów, a 
w nadzwyczajnym 6,7 miljonów. 

Poselstwo niemieckie 
nie wypłaca pensji 
PRAGA. PAT. —. Tutejsze posel- 

stwo niemieckie nie wypłaciło w dniu 
1 b. m. swoim urzędnikom pełnych na- 
leżnych im pensyj, a tylko zależnie od 
kategorji udzieliło im większych lub 
mniejszych zaliczek. Fakt ten wywołał 
tu silne wrażenie. 

Ratuszowa — ka na Jaźwińskiego. 
go. 

CH“. 

  

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

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

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI 
OBJĄŁ URZĘDOWANIE 

WARSZAWA. 3.8 (tel. wł. „Slowa“) 
Marszałek Piłsudski, który powrócił 
z Pikieliszek w sobotę, dn. 1.8, objął 
w dn. 3.8 urzędowanie w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych. 

POWRÓT PREMJERA 
PRYSTORA DO WARSZAWY 
WARSZAWA. 3.8. (tel. wł. „Sło- 

wa“). W dn. 3 bm., o godz. 6 m. 30 ra 
no powrócił do Warszawy z Borek po 
kilkudniowym wypoczynku premier A- 
leksander Prystor. 

Na dworcu powracającego Premje- 
ra Rady Ministrów spotkali przedsta- 
wiciele władz z ministrem  Pierackim, 
wiceministrem komunikacji, inż. Czap- 
skim i wicewojewodą Ołpińskim na cze 
le. 

W godzinach porannych Premier 
Prystor rozpoczął normalne urzędowa- 
nie. 

0 UŁASKAWIENIE KOWERDY 
Jak dowiadujemy się, w lutym rb. 

JE. ks. metropolita Djonizy wystoso- 
wał dłuższy list do p. ministra spra- 

wiedliwości, zawierający prośbę © 
przedłożenie p. Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej wniosku o ulżenie losu Bo- 
rysa Kowerdy, skazanego na doży- 
wotnie więzienie za zabójstwo posła 
sowieckiego Wojkowa. 

  

NAPRĘŻONA SYTUACJA NA WĘGRZECH 
Sytuacja na Węgrzech jest stale na 

pięta, a opinja publiczna zajmuje sta- 
nowisko wyczekujące. Plenum sejmu 
zajmuje się ustawą 0 pełnomocnict- 
wach dla rządu, które zarazem dodat- 
kowo ma zatwierdzić zarządzenia fi- 
nansowe, jakie rząd w ostatnim czasie 
poczynił. Ustawa ta ma upoważniać 
rząd do poczynienia dalszych kroków 
według własnego uznania, bez po- 
przedniej uchwały parlamentu. Rząd 
węgierski bowiem, ściśle powiedziaw- 
szy, według ustawy nie był uprawnio- 
ny do wydania zarządzeń wyjątko- 
wych, jak to miało miejsce np. w 
Niemczech lub Austrji. 

W komisji finansowej 
wskazał na to przedstawiciel socjal- 
nych demokratów, który domagał się 
odwołania zarządzeń doraźnych. Nie 
ulega wątpliwości, że wobec znanego 
składu parlamentu węgierskiego usta- 
wa o pełnomocnictwach zostanie przy 
jęta, a poprzednie zarządzenia zostaną 
zatwierdzone. Stronnictwa opozycyjne 
porozumiewają się co do jednolitego 
postępowania na plenum sejmu w cza 
sie dyskusji. Spodziewać się należy, 
że przywódcy poszczególnych stron- 
nictw opozycyjnych odczytają krótkie 
oświadczenia, w których zarządzenia 
rządu przyjmą do wiadomości, ale 
wskażą jednakowoż na konieczność 
współpracy z parlamentem. Socjalna 
demokracja prawdopodobnie zajmie 
stanowisko bezwzględnie przeciwne. 

Również prowadzone są pertrakta- 
cje w sprawie utworzenia ciała dorad- 
czego, które w kwestjach  gospodar- 
czych ma służyć rządowi radą i wska- 
zówkami. Doradcze to ciało liczyć bę- 
dzie 33 członków, a mianowicie 11 
członków sejmu, 11 członków lzby Pa 
nów i 11 specjalistów pozaparlamen- 
tarnych Chodzi właściwie o wznowie- 
nie komisji, jaka istniała w czasie od- 
budowy gospodarczej po okresie in- 
flacyjnym. Członkowie dotychczas nie 
zostali zamianowani, ale już teraz moż 
na przypuszczać, że do ciała tego 
wchodzić będą: hrabia Apponyi, b. mi 
nister handlu, baron Szterenyi, b. mi- 
nister skarbu hrabia Teleszky, rzeczo- 
znawca gospodarczy Mutschenbacher, 
dalej kierownicze osobistości z życia 
gospodarcezgo: hrabia Hadik, Fr. Cho 
rin i in. Ciało to stoi przed rozwiąza- 

parlamentu 

  

  

Luttwały rabunek w urzędzie pocztowym w Warszawie 
WARSZAWA. 3.8 (tel. wł. „Sło- dujesię w t. zw. opancerzonym pokoi- Są pewne dane, które przemawiają 

wa'). Dziś wczesnym rankiem urząd ku. Włamywacze weszli od małego po za tem, że kradzież popełniono w no- 
śledczy został zawiadomiony przez Dy 
rekcję Urzędu Pocztowego  Warsza- 
wa I przy placu Napoleona o niezwy- 
kle zuchwałem włamaniu, jakiego do- 
konano do magazynu znaczków pocz- 
towych. 

W  zameldowaniu powiadomiona 
urząd śledczy, że według prowizorycz 
nych obliczeń wartość skradzionych 
znaczków wynosi ponad 600,000 zł. 

Niezwłocznie na miejsce kradzieży 
udali się przedstawicele władz urzędu 
śledczego. 

Skład znaczków pocztowych znaj- 

dwórka od strony placu Napoleona, 
otworzyli drzwi od korytarza podrobio 
nym kluczem, nastepnie w drzwiach 
od magazynu, które były należycie za- 
bezpieczone, wycięli otwór i tą drogą 
dostali się do wnętrza. 

W magazynie bywają przechowy- 
wane znaczki pocztowe na sumy wie- 
lomiljonowe. To, że włamywacze za- 
brali tak mało znaczków świadczyłoby, 
że albo zostali spłoszeni, albo też nie 
przynieśli ze sobą potrzebnych  wali- 
zek, w którychby mogli wynieść łup. 

cy z soboty na niedzielę. 
Wyniki śledztwa oczywiście trzyma 

ne są w tajemnicy. Zadziwiającą wy- 
daje się jedna rzecz: jak mogli złodzie 
je dostać się do gmachu, którego dzień 
i noc strzeże kilku wartowników, uzbro 
jonych w karabiny. 

Piac Napoleona, położony w cen- 
trum miasta, pozostaje ruchliwym i w 
godzinach nocnych. Jest więc niemo- 
żliwe, aby wychodzących z łupem zło- 
dziei ktoś nie zauważył. Nie jest więc 
wykłuczonem, że bandyci dla niepozna 
nia włożyli mundury pocztowe. 

niem doniosłych kwestyj gospodar- 
czych, aby życie gospodarcze Węgier 
wprowadzić na normalne tory. 

Chodzi przedewszystkiem o reduk- 
cję budżetu państwowego z 1000 miljo 
nów pengó na 750 miljonów  pengo, 
czyli do poziomu, na jakim znajdował 
się w czasie, kiedy finanse węgierskie 
znajdowały się pod kontrolą Ligi Na- 
rodów, kiedy z ramienia tejże urzędo- 
wał na Węgrzech Amerykanin Smith. 
Skreślenia w budżecie mają przeto 
wielkie znaczenie i zależy od ciała do 
radczego, czy przeprowadzone zostaną 
tak, aby, nie były w sprzeczności z wy 
maganiami życia praktycznego. 

Dalszym palącym problemem jest 
sprawą redukcji urzędników państwo- 
wych. Budżet węgierski obciążony jest 
obecnie znacznemi wydatkami osobo- 
wemi, bowiem 54 proc. wydatków -— 
to płace urzędników państwowych. 
Rząd swego czasu opracował plan, we 
dług którego stan urzędników w prze- 
ciągu sześciu lat miał zostać obniżony. 
W tym czasie nie mieli być przyjmo- 
wani nowi urzędnicy, a starszych mia 
no pensjonować. Proces ten ma być о- 
becnie przyśpieszony, tak, aby w prze 
ciągu trzech lat osiągnięto przepisany: 
stan. 

(Zredukowane mają być również do 
chody pensonistów (emerytów), ale 
to tylko tych, którzy odejdą na emery- 
turę po uchwaleniu nowej ustawy. W 
związku z tem zamierzają przesunąć 
granice czasu służby z 35 na 40 lat. 
Płace urzędników mają pozostać na 
dotychczasowym poziomie. Redukcja 
przeprowadzona zostanie tylko na dru 
gim i trzecim stopniu służbowym, czy- 
П, że obniżone zostaną płace mini- 
strów i podsekretarzy stanu. Wiado- 
mość tę należy jednakowoż przyjąć z 
pewną rezerwą. Wreszcie zredukowa- 
ne mają być diety poselskie, ale i to 
traktować trzeba z rezerwą, gdyż nioże 
tu chodzić tylko o wywołanie korzyst- 
nego nastroju wśród wyborców. 

Natomiast więcej wierzyć można 
wiadomościom o zamiarach podwyż- 
szenia podatków. Że do tego dojdzie, 
to zaznaczył sam prezydent ministrów, 
reagując na siłowa opozycyjnego po- 
sła Gaala, któremi tenże przerywał je 
go expose. Mówi się o podwyżce po- 
datku obrotowego z 2 na 3proc. Przez 
zarządzenie to rząd uzyskałby 40 miljo 
nów nowych dochodów. Oprócz tego 
podwyższone mają być podatki czyn- 
szowe. Ludność jednakowoż najbar- 
dziej zaniepokojona została wiadomo- 
ścią, że podniesione mają być podat- 
ki zarobkowe, a to o 100 proc. Oczy- 
wiście, zarządzenie takie miałoby cha- 
rakter antyspołeczny, gdyż ucierpiały- 
by najbiedniejsze warstwy społeczne, 
tembardziej, że inne podatki, jak: czyn 
szowy, obrotowy i t. p. podniesione 
mają być tylko o jeden lub dwa pro- 
cent 

Trzeba jednakowoż zaznaczyć, że 
zamierzenia rządu nie są jeszcze usta- 
lone, wobec czego nie można mówić o 
konkretnym planie. Ciało doradcze zej 
dzie się dopiero w najbliższych dniach. 
Rząd spodziewa się, że sejm załatwi 
sprawę o pełnomocnictwach pod ko- 
niec b. tygodnia, tak, że ustawa ta we 
szłaby w życie w przeciągu dziesięciu 
dni. 
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Т Lao Gocgaiara Zen ichi 
Sprawozdanie z dziatalnošci T-wa Lniarskiego 

W WILNIE 

za I kwartal roku sprawozdawczego —od 1 kwietnia do 30 czerwca 1931 r. 

Działalność Towarzystwa Lniarskie 
go w okresie sprawozdawczym była 
nastawiona w kierunku: 1) pozyskania 
dla akcji Iniarskiej przychylnego usto- 
sunkowania się Członków Rządu i 
Władz Centralnych w Warszawie, 2) 
popularyzacji hasła walki o len i prze- 
mysł lniany przędzalno - tkacki w Pol- 
sce i 3) zorganizowanie skupu na 
szerszą skalę tkanin lnianych wyrobu 
chałupniczego. 

Poczynaniom Towarzystwa Lniar- 
skiego łaskawą pomoc ofiarowali i 
wybitnie się przyczynili do ugruntowa- 
nia i rozszerzenia akcji Iniarskiej w 
Polsce p. gen. Żeligowski, p. poseł Per- 
kowicz, prezes Komisji Sejmowej dla 
Obrony Krajowych surowców włókni- 
Stych i oleistych, i p poseł Malski, wi- 
ceprezes CTO i KR. 

Dla należytego poinformowania 
Członków Rządu o dezyderatach Iniar- 
stwa polskiego i o postępach akcji 
Iniarskiej w Polsce przedstawiciele То- 
warzystwa Lniarskiego uzyskali audjen 
cję i mieli możność osobistego refe- 
rowania sprawy lniarskiej p. Premje- 
rowi Prystorowi, w czasie gdy był Un 
Ministrem Przemysłu i Handlu, p. Mi- 
nistrowi Skarbu Janowi Piłsudskiemu, 
obecnemu Ministrowi Przemysłu i tian 
dlu p. Zarzycikiemu, Ministrowi Rol- 
nictwa p. Janta - Połczyńskiemu, Mar- 
szałkowi Senatu p. Raczkiewiczowi, 
Prezesowi Р. В. К. р. 5. Ludkiewiczowi 
Dyrektorowi Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów p. Jastrzębskiemu. Dy 
rektorowi Departamentu Ministerstwa 
Rolnictwa p. A. Rosemu i innym. Po- 
nadto przedstawiciele Towarzystwa 
Lniarskiego brali udział w szeregu kon- 
ierencyj, na których były omawiane 
sprawy, z.akcją Iniarską związane, a 
mianowicie: w wielkiej konferencji, 
zwołanej przez Ministerstwo  Rolni- 
ctwa w dniach 16 — 18 czerwca r. b. 
w Warszawie dla ustalenia wytycz- 
nych polskiej polityki rolnej, w szeregu 
konierencyj w Związku Organizacyj 
Rolniczych Rzplitej Polskiej w Warsza- 
wie, w zjeździe Polskiej Ligi gospo- 
darczej w dniu 31 maja oraz w konte- 
rencji w Prezydjum Rady Ministrów 
w dniu 11 lipca r. b. 

W związku 4 wystąpieniami na 
konferencjach i omawianiem przez 
przedstawicieli Towarzystwa  Lniar- 
skiego z przedstawicielami czynników 
miarodajnych całokształtu akcji Iniar- 
skiej, zaszła potrzeba opracowania tre 
ściwych dezyderatów Iniarstwa polskie 
go, które to dezyderaty miały służyć 
wykładnikiem dążeń Towarzystwa 
Lniarskiego i stanowiły przedmiot dy- 
skusji na konferencjach i audjencjach. 

laryzacja hasła walki 0 len 
odbywa się w drodze agitacji prasowej 
Pogadanek, wygłaszanych przy każdej 
okazji przez orędowników  lniarstwa 
Polskiego oraz przedstawicieli Towa- 
Tzystwą Lniarskiego i, wreszcie, celo- 
wa temu miała służyć Czarna Kawa 
Klubu Społeczno - Politycznego w Wil 
nie, zorganizowana w dniu 1-go czerw 
ca r. b. przy łaskawem poparciu p. 
Wojewodziny Kirtiklisowej. Przy oma 
wianiu sprawy lniarskiej, podczas wy- 
mienionej wyżej Czarnej Kawy, wy- 
głosił, stojący na wysokim poziomie, re 
ferat o lniarstwie, prezes Izby Prze- 
mysłowo - Handlowej w Wilnie p. Ro- 
man Ruciński. ' 

Z pism, w ktėrych ukazaly się ar- 
tykuły, traktujące w, sposób wyczerpu- 
jący i rzeczowy sprawę Iniarską, wy- 
mienić należy pisma wileńskie: „Tygod 
nik Rolniczy”, „Słowo”, „Kurjer Wileń 
ski*; z pism warszawskich: „Polska 
Gospodarcza”, . „Rolnik Ekonomista”, 
„Gazeta Rolnicza”, „Rolnictwo*, „Prze 
wodnik Kółek Rolniczych", „Gazeta 

Polska“, „Kurjer Warszawski“, „Ga- 
zeta Warszawska“, „Rzeczpospolita“, 
„Gazeta Handlowa“ i inne. Część tych 
artykułów była Opracowana przez 
członków Towarzystwa lniarskiego w 
Wilnie, zaś inne były wywołane po- 
wyższemi artykułami i albo powtarzały 
tezy Towarzystwa Lniarskiego, albo 
też zawierały krytykę tych tez. 

Utrudnienie eksportu włókna _pol- 
skiego zagranicę spowodowało zwięk- 
szenie chałupniczego przerobu włókna 
na przędzę i tkaniny. Ułatwienie zbytu 
wyprodukowanych sposobem chałupni 
czym tkanin Inianych stanowiło i sta- 
nowi poważną troskę Towarzystwa 
Lniarskiego. Dla zapoczątkowania or- 
ganizacji skupu tkanin Inianych na szer 
szą skalę Towarzystwo Lniarskie za- 
inicjowało wspólną konferencję z To- 
warzystwem Popierania Przemysłu 
domowego w Wilnie i przedstawicie- 
lami Bazaru przemysłu ludowego w 
Nowogródku. W wyniku tych konieren- 
cyj rozpoczęły się dostawy przez Ba- 
zar przemysłu ludowego w Wilnie i 
Bazar przemysłu ludowego w Nowo- 
gródku worków Inianych, których do 
dnia 1-g0 lipca dostarczono do Cen- 
trali Spółdzielni Roiniczo - Handlo- 
wych w Wilnie przeszło 1.000 sztuk i 
do Syndykatu Rolniczego w Wilnie 300 
sztuk. Należy podkreślić, że niezależ- 
nie od dostaw worków do Wilna, Ba- 
zar przemysłu ludowego w Nowogród- 
ku z inicjatywy i przy wydatnem po- 
parciu p. Wojewody Beczkowicza, u- 
zyskał szereg dostaw do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w Warszawie. Dła 
osiągnięcia możliwej jednolitości tka- 
nin chałupniczych i ułatwienia w ten 
sposób zbytu tych tkanin, Towarzy- 
stwo Lniarskie w Wilnie rozesłało do 
szeregu organizacyj lokalnych na te- 
renie województw wleńskiego i nowo- 
rgódzkiego przeszło 250 wzorów paku 
lanej tkaniny workowej, wraz z instruk 
cjami, jakim wymaganiom tkanina ta 
ma odpowiadać. 

Dla zorjentowania się na miejscu 
w obecnym stanie akcji lniarskiej w 
państwach Europy zachodniej, wyje- 
żdżał w czerwcu rb. do Czechosłowa- 
cji, Francji, Belgji prezes Towarzys- 
stwa Lniarskiego p. L. Maculewicz; 
dla zapoznania się z organizacją Lniar- 
skiej Stacji Doświadczalnej w Doma- 
ninku koło Brna wyjeżdżał w czerwcu 
do Czechosłowacji dyrektor Lniarskiej 
Centralnej Stacji Doświadczalnej i dy- 
rektor Towarzystwa Lniarskiego, w 
jednej osobie, p. prof. Jagmin. 

Nowe książki 
Nowy przewodnik po uzdrowiskach. W 

nakładzie Towarzystwa _ Wydawniczego 
„Książnica - Atlas" we Lwowie ukazał się 
ostatnio nowy „Przawodnik po "zdrowi - 
skach polskich" w opracowaniu d-ra Ka- 
zimierza Saysse - Tobiczyka, obejmujący 
przeszło 60 mejscowości klimatycznych i 
zdrojowych Małopolski zachodniej, šrodku- 
wej, jakoteż Śląska. 

` Największą zaletą powyższegu przewod 
nika jest przedewszystkiem jego cbjektyw- 
ność. Podaje informacje ścisłe, sk-tpulatnie 
skontrolowane, niejednokrotnie nawet rie- 
korzystne w ocenie urządzeń oraz warun- 
ków klimatycznych i leczniczych poszczegól 
nych miejscowości. Układ jasny i przejrzy- 
sty, dzięki podziałowi uzdrowisk na grupy 
terytorjalne, co bardzo ułatwia czytelniko- 

  

wi orjentację i upraszcza informacje komu- ' 
nikacyjne. W odróżnieniu od istniejących 
przewodników uzdrowiskowych przeprowa- 
dzony jest tu również ścisły rozdział między 
większemi nowocześnie urządzonemi ruiej- 
scowościami, a letniskami. Styl ŻNiĘZ nie 
zwykle trafny w określeniąch  krajobrazo- 
wych i klimatycznych. Format praktyczny, 
szata zewnętrzna bardzo staranna. Tom za 
wiera poza częścią szczegółową szereg wy 
kazów orjentacyjnych, kilkadziesiąt ilustra- 
cyj oraz cztery mapki. 
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lecz wkrótce zwrócono na południe. 
Dnia dziewiętnastego ze zdobytego 
sprzętu saperskiego zbudowano most 
na Wilji i przebyto ją. Tymczasem po- 
ścigowa kolumna rosyjska straciła 
Ślad, można więc było dać znużonym 
ludzi om i zwierzętom odpoczynek w 
dodatku, że dalsza droga zapowiadała 
się trudniejsza, teren był bardziej od- 
kryty, należało więc nabrać sił. To 
też za Daniszewem następuje 20 go- 
dzinny odpoczynek, 

Marsze teraz są forsowniejsze, to 
też cała piechota zostaje umieszczona 
na wozach. Dwudziestego doszedł Dem 
biński do Smoigoń, następnego dnia 

słonimskich. Tymczasem po jego przej 
ściu nieudolność dowódców rosyjskich 
pomogła mu, gdyż niemal przed samym 
oddziałem pościgowym zniszczono mo- 
sty na Szczarze, uniemożliwiając w 
ten sposób akcję Savoiniemu. Dwu- 
dziestego szóstego oddział polski sta- 
nął w Zelwie istąd przez Izabelin ru- 
Szył do puszczy białowieskiej. Sytua- 
cja była teraz trudniejsza, gdyż teren 
obsadzony siłnie przez załogę nieprzy- 
jaciela z Brześcia i Białegostoku, a 
rówinocześnie Savoini przedostał się 
na tę stronę Szczary i wspólnie z za- 

łogą Słonima nie ustawał w pogoni. 
Szczęście i tutaj nie opuszcza Dem jest w Krewie, dwudziestego drugiego 

prowadzi forsowny marsz do _ Iwja. 
Stąd wyprawia saperów na Niemį*n 

bińskiego. W Narewce złączył się z 
a, mały liczebnie, lecz rozgłoszony 

Zboiskami dlą zbudowania prze- 1R%O przednia straż głównych sił pol- 
paai L Akto się | yć. bo esa oddziałek pułk. Różyckiego. Uda 
już od Oszmiany dążył w pościgu ge- 1 A Szczęśliwie przerwać otacza- 
nerał Savoini. W nocy na dwudziesty A R Anima rosyjski i przez Orlę, 
trzeci przeprawiono się za Niemen; оё й iechanowic, Mystobėr, gdzie 
pościg gen. Savoiniego z powodu bra PIZ“ yto Bug, wkroczono na ziemię 
ku mostów na rzecze Bózostawat w Królestwa. Droga do Warszawy była 

tyle i już nie był groźny. Niebezpie- "olna, dokąd też dnia trzeciego sierp- czeństwo groziło teraz ze strony wojsk ia o godz. Siódmej wieczorem po 
rosyjskich, będących na przedzie. Je- PO przebyciu 150 mil forsownym mar- 
dnak i ty szczęście służyło: załoga Sło SZem wkroczono, przyjmując powita- 
nima, która mogła być niebezpieczną, "ia tłumów ludności i władz. || 
a z którą zetknięto się nazajutrz (d i: Nieprzyjaciel na Litwie już nie na- 
24), cofnęła sę sama.  Dwudziestego potykał oporu i szedł do Królestwa. 

piatego przebyto Szczarę i groble w 
Dereczynie, zdobywając równocześnie 

zapasy amunicji, płótna, skóry oraz ko- 
ni._ Siły Dembińskiego zostały wzmo- 
cniotie tutaj przez 250 powstańców 

Stefan Rosiak. 

DIE 

SŁ "0 wo 

Kopja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
jako dar Wilna 

Wczoraj Komisja Magistratu przy- 
jęła kopję obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej (wykonaną przez art. mal. 
M. Kuleszę), przeznaczoną jako dar 
Wilna dla nowobudującego się kościo- 
ła w Dalmacji. 

Wkrótce odbędzie się uroczystość 
poświęcenia tego obrazu. Przybyć ma 
na nią przedstawiciel komitetu budowy 
kościoła. 

Obraz jest doskonale wykonaną ko- 
pją cudownego obrazu. 

Młodzież litewska prowokuje 
W pobliżu Oran na odcinku granicznym 

zaszedł kolejny fakt prowokacyjnego zacho młodzież podszczuta została do tego przez poświęcenia kamienia węgielnego gma 

wania się szowinistów litewskich. Grupa pewne czynniki, w interesie których leży, chu Izby Przemysłowo - Handłowej. 

młodzieży litewskiej, znajdującej się na gra aby stosunki sąsiedzkie były jaknajgorsze. Akt ten zgromadził liczną grupę osób 

nicy (była to podobno wycieczka uczniów 
7-klasowego gimnazjum z Kowna), obrzu- Litwinów, zachowali się zupełnie spokojnie ministrem A. Meysztowiczem, е 
cała kamieniami i lżyła słownie kilku rolni i odeszli wgłąb terytorjum, oczekując tam sem Sądu Apelacyjnego W. Wyszyń- 
ków Polaków, pracujących na swych dział 

kach po polskiej stronie. 

Rn a x 

(dział В. V. roznoci na szablach modlących sę 
Siedem osób zabitych, czternastu rannych 

Z pogranicza sowieckiego w rejo- 

nie Dzisny donoszą o strasznej rzezi ka blami bezbronnych modlących się, ze- świadczył następnego dnia, że otrzy- 

tolików modlących się w prowizorycz- 

nej kapliczce, zorganizowanej w sto- 

dole na skraju miasteczka Wietryno. 

Lotny oddział GPU, pod dowódz- 

twem znanego polakożercy Jurgensa 

Niewątpliwie  szowinistycznie nastrojona 

Włościanie — Polacy, zaatakowani przez 

na odejście napastników. 

wpadł do stodoły i począł rąbać sza- 

branych w liczbie około 200 osób. 

Żołnierze zamordowali 7 osób, zra- 

nili ciężko 14 i aresztowali 145. 

Krwawy ten napad wywołał panikę 

wśród ludności katolickiej. 

  

KRONIKA 
    
   
      

WTOREK 

bziś 4 W. s. g. 3 m. 33 

Dagia 25507 M01 
M. B. Sn. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 1 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 758 

Temperatura średnia --19 

Temperatura najwyższa +22 

Temperatura najniższa --15 

Opad w mm. 5,3 

Wiatr: północny 

Tendencja: słaby wzrost. 

  

"KOŚCIELNA 
Św. Synod Kościoła Prawosławne- 

go w Polsce na swej sesji 23 — 25 

— Nię będzie turnieju zapaśniczego. Do 
Magistratu wpłynęło podanie grupy zapaśni- 
ków ubiegających się o zezwolenie na uru- 
chomienie w Wilnie cyrku na okres 40 dni. 

Magistrat uznając tego rodzaju imprezę 
za zbędną i podrywającą w znacznym stop- 
niu frekwencję w kinach i teatrach dał odpo- 
wiedź odmowną zaznaczając, że w wypadku 
uzyskania przez  impresarja zezwołenia 
władz administracyjnych obłoży widowiska 
te najwyższym podatkiem. 

UNIWERSYTECKA 
— Rozbudowa Uaiwersytctu 

Stefana Batorego w Wi.n'e. 
Program budowlany Ministerstwa Wyznań 
Rel. i Ośw. Publ., opracowany na rajhiż 
sze 10-lecie przez Ministerstwo Rotrót Publ. 
przewiduje wydatną rozbudowę Uniwer: y- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Według tego programa, wykonane t;ć 
mają: budowa zakładu medycyny sądowej, 
budowa klinik: chorób wewnętrznych, chi. 
rtrgicznej, pedjatrycznej, ginekologicznej, 0- 
tolaryngologicznej, okudstycznej, psychjat- 
rycznej i dermatologiczaej, oraz — budewa 

skiej, naukowej badania puszczy Biaiowie- 

  

lipca br. uchwalił, wobec choroby ar- skiej 
cybiskupa wileńskiego Teodozjusza. po 
wierzyć tymczasowy zarząd diecezją 
wileńską do dn. 1 września rb. arcybi- 
skupowi Aleksandrowi Poleskiemu. 

URZĘDOWA 
— Prezes Rady Ministrów wyjechał W 

W  niedtżielę wieczorem wyjechał z. Wilna, 
bawiący od kilku dni Prezes Rady Ministrów 
p. Aleksander Prystor. Ч 

— Wyjazd p. Wojewody. P. Wojewoda 
Beczkowicz wyjechał w dniu wczorajszym 
na kilkudniową inspekcję do powiatów świę- 
ciańskiego i brasławskiego. k 

W czasie nieobecności p. Wojewody za- 
stępstwo sprawuje naczelnik wydziału ogół- 
nego p. Włodzimierz Hryhorowicz. P. wo- 
jewodzie towarzysztą w podróży MEL 
nej nacześnik wydziału bezpieczeństwa p. Ta 
deusz Bruniewski i inspektor samorządowy 
Aleksander Żyłko, 

— Osobiste. — Naczelnik wydz, przemy- 
słowego Urzędu Wojewódzkiego p. inż. Sła- 
wiński opuszcza zajmowane stanowisko, 
przechodząc w stan spoczynku. 

— Spór Magistratu ze Skarbem. Przyby 
li do Wilna delegaci Min. Spr. Wewn. w 

sprawie omówienia tikwidacji pożyczki, u- 

dzielonej przez Skarb Państwa na t. zw. in 
terwencję zbożową. 

Wysłannicy Ministerstwa zapoznali się z 

księgami buchalteryjnemi oraz z korespon - 
dencją. Magistrat uważa, że o sporze, wy- 

nikłym pomiędzy nim a Skarbem, ma słusz 

ność, gdyż zboże było kupowane i sprzeda 

wane na polecenie Ministerstwa, a więc 
straty nie mogą być pokrywane z kas miej 

skich. 

Sprawa ta pozostaje nadal otwartą. 

MIEJSKA 
— Wiceprezydent Czyż wyjeżdża do 

Warszawy w sprawach teatru. Komunikują 
nam, że wobec ostatecznej rezygnacji dyrek- 
tora Zelwerowicza na skutek  poorzumienia 
się z Wojewodą p. wiceprezydent Czyż wy- 
jechał do Warszawy, aby na miejscu zająć 
się kwestją obsadzenia stanowiska dyrekto- 
ra teatrów wileńskich. Po drodze do War- 
szawy p. Czyż zajedzie do Druskienik, aby 
poorzumieć się jeszcze w tej materji z ba- 
wiącym tam na urlopie prezydentem  Fole- 
jewskim. 

i rlopy. W dniu 12 bm. wraca z 
urlopu wypoczynkowego p. P:ezydent 
Folejewski i następnego dnia rozpoczy- 
na swój urlop p. wiceprezydent Czyż. 

— Magistrat wypłacił pensje. Pogłoski o 
tem, że Magistrat nie wiypłacił pensyj swym 
funkcjonarjuszom, o czem zresztą ю na 
wet jedno z pism wileńskich, nie odpowia- 
dają prawdzie, gdyż do dnia wczorajszego 
wszystkie pensje zostały wypłacone. 

WOJSKOWA 
Dowiadujemy się, że pan Minister za- 

twierdził nowy statut Korpusów Kadetów. 
: Statut ten przyznaje absołwentom Korpu 
sów Kadetów prawa takie same, jakgdyby 
ukończyli kurs unitarny Szkoły Podchorą- 
żych Piechoty, a więc tem samem dla ab 
sołwentów Korpusów Kadetów skraca się 
czas pobytu w Szkole Podchorążych do 
dwóch lat (normalnie trzy lata trwa Szkoła 
Podchorążych) i umożliwia otrzymanie stop 
nia podporucznika o jeden rok wcześniej. 

Nadto od bieżącego roku szkolnego sta 
tut ten wprowadza stypendjum państwowe 
dla kadetów, które nie podlega zwrotowi w 
przyszłości, wi wypadku niepoświęcenia się 
zawodowej służbie wojskowej. 

Warunki przyjęcia do Korpusów Kadetów 
pozostały naogół te same. Można je otrzy- 
mać w Korpusach Kadetów. 3 

Termin składania podań do dnia dziesią 
tego sierpnia. 

— Odwołanie ćwiczeń dla rezerwistów. 
Dowiadujemy się, że władze wojskowe za- 
rządziły, iż wszyscy rezerwiści, którzy 0- 
trzymali karty powołania z terminem wciele- 
nia na dzień 20 września r. b., nie będa po- 
wołani na ćwiczenia, gdyż dla tej kategorji 
rezerwistów ćwiczenia w b. r. nie odbędą 
się. 

— Zebranie Związku Oficerów re- 
zerwy 13 pułku Ułanów  Wileńskich 
odbędzie się w Wilnie w mieszkaniu 
pp. Marjanowstwa Radeckich - Miku- 
liczów przy ul. Mickiewicza Nr 22 dnia 
10 sierpnia b. r., o godzinie 11 rano w 
pierwszym, a o godzinie 12 w drugim 
terminie, ważne przy wszelkiej ilości 
obecnych członków. 
‚ Baczność! Każdy członek obowiązany 
jest wyjechać na zjazd w Tarnowie, Od kar- 
ty uczestnictwa (7 zł.) nikt nie będzie zwol- 
niony. 

Zgłosić się natychmiast do rejestracji w 
Sekretarjacie Oddziałn ul. Orzeszkowej 3 
od JO do 11 i 19 do 2i-ej w poniedziałek. 
Rejestrację zamyka się w dniu 4 bm. o go 
dzinie 11 rano. Zarząd. 

RÓŻNE 
— W 17 rocznicę wymarszu Legjo- 

nów. Z inicjatywy Związku Legjoni- 
stów Polskich w Wilnie i przy współ- 
udziale Związku Artystów Scen  Pol- 
skich w 17-tą rocznicę wymarszu le- 
gjonów polskich w bój o niepodległość 
odbędzie się uroczysty obchód w dniu 
5-go sierpnia 1931 roku о godzinie 
18-ej w sali kina miejskiego przy ul. 
Ostrobramskiej 5, wypełniony przemó- 
wieniami, produkcjami artystycznemi i 
muzyką. Wstęp bezpłatny. Po obcho- 

Czterdziestolecie zasłużonej organizacji 
W dniach 15 i 16 b. m, odbędzie się u- 

roczystość jubileuszowa czterdziestolecia ist= 
stów jedną ze starszych organizacyj wileń- 
skich i najstarszym, tu, u nas, klubem spor- 

nienia Wileńskiego T-wa Cyklistów i Moto- towym 
cyklistów, oraz dziesięciolecia pracy w Nie- 
ae jej Połsce tej zasłużonej płacówki spor 
owej. | 

Wil Tow. Cyklistów, przemianowane nie- 
dawno na Wil. T-wo Cyklistów i Motocykli- 

O zasługach T-wa, o jego życiu wewnę- 
trznem i zamierzeniach na przyszłość poda- 
my; wkrótce ograniczając się obecnie do po- 
dania tej krótkiej informacji. 

r AL AST ITT AT BO K NS A 

Przewielebnemu Duchowieństwu, Siostrom Zakonnicom, Sodalicji  Marjań- 

skiej, T-wu Ś-go Wincentego, Personelowi Szpitala Sawicz i Ś-go Józefa, 

Magistratowi m. Wilna, P.P. Kolegem-Lekarzom, Konwentowi „Polonia“ 

Foto-klubowi, Krewnym, Znajomym, Przyjaciołom i wszystkim tym którzy 
oddali ostatnią posługę Mężowi i Ojcu naszemu 

Ś. P. DOKTOROWI 

Kazimierzowi Dąmbrowskiemu 
oraz okazali nam tyle serca i współczucia w tak ciężkich dla nas chwilach 

gorące „Bóg zapłać* składamy 
ŻONA I DZIECI. 

  

    

    

   
      

  

Poświęcenie kamienia węgielnego 
POD GMACH IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ 

Przybli też radcowie Izby z Nowo- 
gródka i Białegostoku, aby razem z 
kolegami wilenskimi uczestniczyć w 
poświęceniu. 2 

Po podpisaniu przez obecnych aktu 
ks. proboszcz Żarnowski dokonał po- 
święcenia wznoszonych już murów, po 
czem zebrani wysłuchali szeregu prze- 
mówień. tj 

Pierwszy zabrał głos ks. proboszcz 
Žnarnowski, udzielając błogosławień- 
stwa. Prezes Ruciński dał, w przemó- 
wieniu swem, krótkie sprawozdanie z 

W niedzielę odbyła się uroczystość 

z pp. wojewodą Z. Beczkowiczem, b. 
preze- 

skim oraz dyrekcją i zarządem Izby na 

czele. 

działalności Izby, poczem,  złożywszy 
obecnym podziękowanie za łaskawe 
przybycie, zadeklarował, w imieniu 
Izby, tysiąc złotych na bezrobotnych. 

Pan wojewoda Beczkowicz, prze- 
mawiając w imieniu Rządu, podkreślił 
znaczenie Samorządu oraz zaznaczył, 
że rząd Marszałka Piłsudskiego przy- 
wiązuje wielką wagę pracy na gruncie 
gospodarczym. 

Następnie przemawiali: L. Ślen- 
dziński, arch. Narębski oraz szereg in- 
nych osób. 

Jak wiadomo ogólnie, nowy gmach 
lzby stanie przy ul. Mickiewicza po- 
między ul. Styczniową i 3 Maja. 

Gmach mieścić będzie biura: Ko- 
imunalnej Kasy Oszczędności, Izby oraz 
mieszkania prywatne jej pracowników. 
Roboty zakończone zostaną w połowie 
lata roku przyszłego. 

Naczelnik miejscowego GPU о- 

mał informacje o tainem zebraniu szaj 

ki kontrrewolucjonistów w stodole i 

dlatego wysłał oddział żołnierzy, a 0- 

pór zebranych, wyrażający się w od- 

mowie otworzenia drzwi zdenerwował 

żołnierzy i był przyczyną nieszczęścia. 

Mimo tych „wyjaśnień”, aresztowa 

nych nie wypuszczono. Grozi im zesła- 

nie na Sołowki. 

  

Zjazd przemysłowców 
drzewnych 

W dniu wczorajszym obradował w 
Wilnie Zjazd przemysłowców  drzew- 
nych z terenu objętego działalnością 
Izby Przemysłowo - Handlowej oraz 
delegatów z Warszawy i innych więk- 
szych centrów przemysłowych, ogó- 
'em około stu osób. 

Wieże pizańskie 
NA ZYGMUNTOWSKIEJ 
Ponieważ w naszem poczciwem Wiilen- 

ku nie mamy ani wieży Eifla, ani Prateru, 

ani żadnej innej atrakcji na skalę europejską 

dla żądnych sensacji cudzoziemców, kocha- 

ny nasz Magistrat robi co może, by ożywić 

1uch turystyczny. 

Oto naprzykład parę tygodni temu, w 

związku z uprzątaniem starego kablu przy 

W. Pohulance, pozostawiono wązki rów; roz 
myły go deszcze i teraz wygląda to jak szcze 

iina po trzęsieniu ziemi! Ani ogrodzić, ani 

zasypać tego porządnie, nikt po dziś dzień SCE 

jeszcze się nie domyślił! Е & 
Obecnie mamy do zanotowania nową а- | Następnie powołano na przewod- 

trakcję. Mianowicie, z tytułu przeprowadza- "!Czącego inž. Znajdowskiego, dyrek- 
nia kanalizacji na Zygmuntowskiej, zgroma- tora angło - europejskiej spółki drzew 
dził Magistrat przy tej uszczęśliwianej prze "€]- R 
zeń ulicy, większą ilość cegieł. Złożył je w W trakcie obrad wysłuchano refe- 
sterty, ustawiając te ostatnie we wdzięcz- ratu p. N. Kronika oraz inż. Barań- 
nym szyku wzdłuż jedynego w tem miejscu Skiego. 

trotuaru. Dotychczas wszystko w porządku. Ten ostatni mówił o ciężkiej sytua 
Lecz cóż to? Czy nas wzrok nie myli?! cji przemysłu drzewnego, _wywołane- 

Sterty te, piramidki ceglane, wychyliły się go dumpingiem Sowieckim. 
znacząco w stronę chodnika, rzekłbyś kamie- _ Wysunięto projekt stworzenia mię 
nice (wiielkomiejskie widziane oczyma pija- dzynarodowej organizacji eksportu 
kal. | A “+ drzewnego, do którego weszliby jako 

Wieży te pizańskie, wyprodukowane en członkowie Rosja i Ameryka. 
masse przez Magistrat i mogące stanowić 

Pierwszorzędny ewenement dla etranżerów, zjazdu byli w kinie „Casino“, gdzie wy nie budzą, niestety, większego entuzjazmu <“: i Р 
wśród mieszkańców tej poetycznej uliczki, o Ha WMOKIJACY:: PORN 
którzy chcieliby jeszcze trochę pożyć mimo Nd ® 
kryzysu, stagnacji et caetera. 

LIST DO REDAKCJI Sytuację pogarsza ta jeszcze okoliczność, 
że robotnicy, którzy te sterty układali, snadź 
będąc czynnymi członkami t-stwa ochrony SKARI 
zwierząt, ułożyli te cegły pochyło nie w stro as w. AG DE: 
nę jezdni lecz do chodnika! ‚ ilo, di w 1931 roku 

Do Redakcji czasopisma „„Słowp'” 
w miejscu 

To też zrozpaczeni temi „figlikami sowi- 

Na zasadzie art. 21 dekretu w przedmio 

zdrzalskiemi* Magistratu mieszkańcy Zyg- 
muntowskiej krzyczą gwałtu i proszą za na- 

cie tymczasowych przepisów prasowych z 

dnia 17 Il. 1919 Dr. U. R. P, Nr 14 poz, 

szem pośrednictwem o stosowanie linij pro- 

186 Izba Skarbowa prosi o sprostowanie 

stych w budownictwie komunalnem!... 
„Przechodzien“, 

wiadomości, podanej w czasopiśmie „Sło- 
wo” z dnia 30 VII rb. w dziale kroniki, w 
notatce „rozterminowanie podatku obroto- 
wego” w kierunku uzupełnienia wyjaśnie- 

slam zoppolny niem, że ulgowe terminy spłaty s: zaliczki 
Jwęoliemie, do 15 sierpnia i Il do 15-go września rb. 

Arwotwiermua 
1930, a ustawowemi zaliczkami, przypisane 

U$SU wał mi za tenże rok w dwóch równych ratach: 
do 15 VI i 15 VII rb. (ok. Min. Skarbu z 
dnia 19. V. 31 rok LDV. 9026 i ust. 6 ok. 
Min. Sk, z 20 IV rb. LDV. 6860). 

KLAWE ja Vi 
1 

skiej p. R. Ruciński, charakteryzując 
"sytuację przemysłu drzewnego w Pol- 

  
  

cili różnicę pomiędzy kwotą wymierzonego 

Zagaił obrady prezes Izby wileń- 

Po zakończeniu obrad uczestnicy . 

dotyczą tych jedynie płatników, którzy opła 

podatku przemysłowego od obrotu za r. | 

dzie przemarsz ulicami miasta do ko- 
szar I Brygady na uroczystość apelu 
poległych z 1 p.p. Leg. 

— Ruch graniczny. W przeciągu ub. mie- 
siąca na terenie pow. Wil-Trockiego i Świę 
ciańskiego przeszło przez granicę, w kierun- 
s W 3125 osób, posiadających przepust 

1 „ne. 

ю ARTYSTYCZNA 
— Wystawa dzieł sztuki na temat spor- 

towy. Instytut Propagandy Sztuki otwiera 1 
listopada br. w Warszawie w Domu Ba- 
ryczków wystawę dzieł sztuki na temat 
sportowy, jako przegląd prac przed wysta 
wą Olimpijską, która się ma odbyć w 1932 
roku w Loś Angelos. 5 

Wystawa obejmie prace malarskie, gra- 
ficzne, rzeźbę, oraz przedmioty, przeznaczo 
ne na nagrody sportowe, jak: puhary, me- 
dale, żetony i dyplomy. | 

W związku z przyszłemi wystawami, Jn 
stytut komunikuje, że formuiarze zyiószeń 
nie będą odtąd rozsyłane artystom, lecz To 
warzystwom Przyjaciół Sztuk Pięknych i 
związkom za! m na prowincji, w 
Warszawie zaś druki będą wydawane w 

Naczelnik Wydziału IV 

A.. Żongołłowicz. 

sekretarjacie Instytutu oraz w Salonie Gar- 
lińskiego. : 

| Konkurs graficzny 
W związku z konkursem graficznym, który 
nie dał rezultatu, Instytut propagandy 

ki komunikuje, że jednym z warunków jest 
ścisłość w wyobrażeniu sprzętu i ruchu 
sportowego. 

Termin składania prac upływa 10 grud- 
nia br. Pozatem warunki pozostają bez 
zmian. i 

Informacyj udziela sekretarjat Instyrutu 
Warszawie, kamienica Baryczków. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś, o 

dzinie 6,15 wiecz. ujrzymy arcywesołą 

w. 

wickiej, Małyniczówny, Balcerzaka, Detkow- 
skiego, Łubiakowskiego, Żurowskiego i wie- | 
lu innych. Pełna humoru treść i zabawne sy- 
tuacje wywołują salwy śmiechu na rozba- 
wionej widowni. 

— Teatr Letni w 
skim. Występ Janiny ołowskiej. Dziś, 0 
(dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

na temat sportawy. ; 

Sztu . 

medję wspėlczesną Bois'a i Hansena „Jedy- | 
naczka krola mydla“ w brawurowem wyko- || 
naniu Jasinskiej-Detkowskiej, Niwiūskiej, Sa | 

see po-bemardyń-   

й 

 



      

"że zbyt lekceważąco 

  

" dzie ze skuteczną,   

ŻYCIE BARANOWICKIE 
(WYWIŚD Z P. Z. CZARNOCKIM, PREZESEM RADY. POW. B.B.W.R.) 

Prezes Rady Powiatowej BBWR. 
p. Zygmunt Czarnocki, jako działacz 
społeczny i ziemianin, doskonale or- 
jentuje się w tutejszych stosunkach 
pracy. Do niego więc zwróciliśmy się 

" o informacje. 
Prosimy na początek o. rzucenie 

szkicu historycznego powiatu, gdyż na 
. tle takiego szkicu łatwiej jest zorjen- 
tować się w tem, jak jest obecnie. 

— Powiat baranowicki—mówi p. 
prezes Czarnocki — należy do najbar 
dziej zniszczonych przez działania wo 
jenne na terenie Nowogródczyzny.. 

Dłuższy czas front przyrzynał go, 
szereg lat wojsko niszczyło gospodar- 
Stwa, a następnie w okresie panowa- 
nia bolszewików zniszczono do reszty 
warsztaty rolne i kulturę tego: kraju. 

Po 1919 r. zabrano się z zapałem 
do odbudowy warsztatów, lecz już w 
1920 r. falanga bolszewicka zniszczy- 
ła wszystko ponownie. 

I znów wzięto się do odbudowy. 
Bez pomocy, bez oglądania się na od- 
szkodowania, bez zwracania się o po- 
moc do społeczeństwa  niezniszczo- 
nych połaci Państwa, choć słusznem 
byłoby, że ciężary wojny ponoszą 
wszyscy wspólnie. 

Na tem się nie skończyła gehenna. 
Powiat stał się bazą bandy Muchy Mi 
chalskiego. Bezprzykładne lekceważe- 
nie przez władze centralne tego rodza- 
ju zjawisk zamieniło powiat w dzikie 

pola. ` 
Wszyscy byli 

pod prawa. 
Banda grabiła bezkarnie, podrywa 

jąc byt rolników. 
Społeczeństwo  baranowickie nie 

usłuchało wówczas jedynej rady pre- 
mjera Grabskiego — by wysprzedać 
warsztaty—i, zacisnąwszy zęby, 
wzięło się do pracy. 

__ Rezultat uzyskano imponujący. Pod 
niesiono warsztaty rolne niemal do 
przedwojennego stanu, a niektóre b. 
ukultywowano. 

Nawet w tych ciężkich warunkach 
nie zaniechano pracy społecznej. Sze- 
reg organizacyj i instytucyj prowadzi 
celową i skuteczną pracę. 

Czynną akcję prowadzi T-wo Rol- 

tu jakby wyjęci z 

nicze, Kres. Zw. Hodowli Nasion, Zw. 
Serowarów, Syndykat 
szereg innych. 

— A strona polityczna pracy w po 
wiecie? 

— Polityka szła już wówczas po 
linji obecnych nastrojów. . 

Nie miały tu miejsca walki politycz 
ne. Zawdzięczając mądremu kierowni- 
ctwu wieloletniego prezesa, p. Kon- 
stantego Rdułtowskiego, oraz szeregu 
innych osób: pracewano wspólnie nad 
odbudową zniszczonych warsztatów. 

- Gdy nigdzie jeszcze nie było mo- 
wy o unifikacji organizacyj rolniczych, 
w pow. baranowickim pracowała nad 
tem specjalna komisja. Tu nie było 
szkodliwej konkurencji. 

__ Na terenie pow. baranowickiego 
powstała inicjatywa i zostało zawiąza 
ne Zjednoczenie Demokracji Kresów 

- Wschodnich. Był to prototyp obecne- 
go BB. Warunki były inne, ałe ideo- 
logja pokrewna. | 
"Wspominam o tem,a by podkreślić, 

że zgodna współpraca społeczeństwa 
' —jaką obserwujemy u nas, nie zosta- 

ła nam narzucona przez przewrót ma- 
‚° jowy, że w polityce naszej niema zy- 

gzaków, że kontynuujemy pracę pro- 
 wadzoną już dawno. 
— A dziś? 
— Dziś polityka całego uświadoó- 

mionego społeczeństwa pow. barano- 
wickiego, z wyjątkiem nielicznego, na 
pływowego elementu, w rodzaju Ma- 
«chaja, idzie po linji BB. 

Prócz społeczeństwa uświadomio-* 
nego mamy jeszcze masy bierne lub 

 zdeprawowane przez bolszewizm. 
Coraz silniej da się u nas zauwa- 

' żyć praca antypaństwowa, kierowana 
przez bolszewików; zaznaczyć należy, 

traktuje się u 
nas teror, stosowany przez bolszewi- 
ckie ekspozytury na wsi. 

System zastraszania mieszkańców 
miasteczek i wsi robi swoje. 

Jako b. szkodliwą i uniemożliwiają 
cą walkę z akcją kierowaną przez bol 
'szewików, uważam fałszywie pojmo- 
„waną tolerancję w sprawach narodo- 
 wościowych. Posunięta ona jest tak 
daleko, iż zatracają się różnice między 
pracą narodowościową, a komunistycz 

— ną, nieraz ukrywającą się pod nią. 
Po tylu latach rządów naszych tu, 

na Kresach, należy przejść do zdecy- 
dowanej polityki, dać społeczeństwu 
nieuświadomionemu poznać ją, wyraž- 
a 

„Lawirowanie, stosowane dotych- 
czas, daje zgubne rezultaty. |, 

Włościanin musi wiedzieć, że za 

robotę antypaństwową jest kara i mu- 
si wiedzieć, kogo ma słuchać. 

Jeżeli chodzi o stronę życia gospo 
darczego powiatu — to dziś, wobec te 

go, że powiat baranowicki ucierpiał 
najbardziej w okresie wojny, a miesz- 

kańcy jego, odbudowując swoje gos- 
podarstwa wtasnemi wysitkami, p0z0- 
stali bez rezerw, 0 ile rząd nie przyj- 

dobrze pomyślaną 

pomocą kredytową, cały szereg g0s- 

podarstw znajdzie się w sytuacji b. 

krytycznej. N 
Uważamy, ze w danym wypadku 

rząd musi spojrzeć na powiaty kreso- 

Rolniczy oraz | 

we z innego punktu widzenia — wy- 
łączyć je z ogółno-państwowej polity- 
ki kredytowej, biorąc pod uwagę sto- 
pień ich zniszczenia. 

Czas, by państwo i władze central 
ne zrozumiały, że społeczeństwo, któ- 
re przechowało kulturę na Kresach, 
jest swego rodzaju żołnierzem na pla 
cówce i obowiązkiem Państwa przyjść 
temu wypróbowanemu żołnierzowi z 
pomocą 

Również b. poważną Sprawą na 
naszym terenie jest niedopuszczenie 
do likwidacji tych placówek: czy to 
instytucyj handlowych, czy organiza- 
cyj społecznych, które wykazały ży- 
wotność i skuteczność pracy. 

Na terenie baranowickim b. waż- 
ną sprawą, z uwagi na liczny garnizon 
jest zorganizowanie dostaw dla woj- 
ska w ten sposób, by usunąć pośred- 
nictwo. 

Kupiectwo „przeżywa obecnie b. 
głęboki kryzys i tu należałoby zwró- 
cić uwagę na system podatkowy, któ 
ry musi być przystosowany do c©bec- 
nych konjunktur gospodarczych i do 
faktycznych obrotów, a nie do stoso- 
wania stawek z poprzednich łat roz- 
kwitu handlu. 

Zmienić należy dotychczasowe me 
tody wymierzania kolosalnych wprost 
podatków, opartych na urojonych su- 
mach rzekomych dochodów. 

Rzemiosło dziś również jest w kry 
tycznej sytuacji. Zarobki zmniejszają 
się, jednak miejscowe czynniki samo- 
rządowe i administracyjne starają się, 
by zapobiec bezrobociu. 

— A sprawy samorządowe? 
— (Co do spraw samorządowych, 

to zawdzięczając mądrej polityce sta- 
rosty Przepałkowskiego, powołane zo 
stały przez niego, do komisyj budżeto 
wych, czynniki ze wszystkich warstw 
społecznych. 

Dzięki temu budżety gmin i sejmi- 
ków zostały skrupulatnie zrewidowa- 
ne, co pozwoliłc osiągnąć znaczne о- 
szczędności. 

Należy stwierdzić, że w pracach 

samorządów da się zauważyć głębo- 

kie zrozumienie dla potrzeb szkolnict- 

wa, budowy dróg i innych pożytecz- 

nych posunięć samorządowych. 
Ogromnym ciężarem dla samorzą- 

dów jest konieczność płacenia za lo- 

kale nauczycielstwa. Stanowi to bar- 

dzo poważne sumy, które siłą rzeczy 

muszą być wyrwane z funduszów, 
przeznaczonych na budowę i remont 
szkół. 

W wielu miejscowościach  budo- 

wy szkół, rozpoczęte kosztem gmin i 

sejmików, teraz nie będą mogły być 

wykończone i wiele budynków szkol- 

nych nie uzyska obowiązkowych  re- 

montów. 
— Prosilibyśmy o wypowiedzenie 

się w sprawach szkolnictwa: 
— W tej sprawie należy zazna- 

czyć duży zapał ludności do nauki. 

Kary za nieposyłanie dzieci do szkoły 

są rzadkością. 
Równolegle z tem daje się b. od- 

czuć brak lokali szkolnych oraz sił 

nauczycielskich. W tym roku już część 

dzieci nie mogła uczęszczać do szkół. 

Element nauczycielski — należy to 
podkreślić — poprawił się ostatnio 
znacznie na lepsze i nauczyciele biorą 
dziś czynny udział w pracy społecz- 

nej, a m.in. w oświacie pozaszkolnej. 
W tej dziedzinie zmieniono Sy- 

stem pracy, zajmując się głównie dal- 
szem wychowaniem i kształceniem 
młodzieży, która ukończyła szkoły po- 

wszechne. Większy nacisk kładzie sie 
obecnie na pracę świetlicową, jako 
pracę wychowawczą i kształcącą w 
kierunku dobrych obyczajów. 

Młodzież wychodzi ze szkół z do- 
bremi podstawami i jeśli się nią nie 
opiekować, podpada pod zły wpływ 
starszego. pokolenia zdemoralizowane- 
go przez wojnę i agitację komunistycz 
ną. Nauczyciel, w tych warunkach, 

jest nietylko bakałarzem, ale często- 

kroć jedynyni wychowawcą, to też 

dla dobra całości « niedopuszczalnem 

jest redukowanie etatów nauczyciel- 

skich oraz zbyt rygorystyczne  Stoso0- 

wanie ustawy o komasowaniu szkół. 

Poza nauczycielstwem jako na' in- 

stytucję, prowadzącą: robotę oświato- 
wą, musimy wskazać na ZW.POK. 
ZW. Kół Gospodyń Wiejskich, PMSz., 
Zw. Ziemianek oraz szereg innych. 

Ażeby praca na polu oświaty da- 
ła jak najlepsze wyniki, dążyiny” do 
skoordynowania jej i w tym celu pro- 
jektowane jest stworzenie komisji, któ 
raby kierowała całą pracą oświatową 
w powiecie. 

Dla skuteczniejszej pracy i lepsze- 
go szerzenia idei państwowości pol- 
skiej na naszym terenie konieczne 
skoordynowanie i współpraca władz 
niezespolonych z administracją i spo- 
łeczeństwem, w ten sposób, jak to ma 
miejsce w stosunkach społeczeństwa 
z administracją i samorządami, jak 
również konieczne jest, by zarówno 
czynniki urzędowe, jak i ustawodaw- 
cze zwróciły baczną uwagę, przy wy- 
dawaniu ustaw i stosowaniu zarzą- 
dzeń, na specyficzny charakter danej 
połaci kraju. 

_ Nie wolno posunięciami oszczędno 

ściowemi, czy też zarządzeniami, wy- 
danemi przy stoliku, likwidować pla- 
cówki, które stoją na straży polskości 
nych Kresów Wschodnich. W. T. 

ЗЕМО 

ECHA KRAJOWE Sukces wioślarek polskich w Anglji 
na miedzynarodowych zawodach kobiecych 

ZWYCIĘSTWO GRABICKIEJ 
W ubiegłą sobotę rozpoczęły się na Ta- 

mizie pierwsze w Anuglji międzynarodowe 
zawody wioślarskie kobiet. Do zawodów sta 
nęty wioślarki polskie i angielskie. Załoga 
polska składała się ze skunera pojedyńczego 
i czwórki. 

Na skunerze była przy wiosłach Grabi- 
cka. Załogę czwórki tworzyły: Kożuchowska, 
Chonkiewiczówna, Chabaiska, Sztrausówna i 
Gaszyńska. 

Bieg odbywał się na klasycznym dystan- 
sie zawodów Oxiord — Cambridge 1500 m. 
Zawody rozpoczęła Grabicka z  Angielką 
Chamberlen. Z początku prowadziła Angiel- 
ka lecz po 500 metrach Grabicka wysunęła 
się na czoło prowadząc o kilka półdługości 
przed Angelką. 3 

Mimo głośnych przestróg z pokładu mo- 
torówki sędziowskiej Angielka coraz bardziej 
przysuwała się do trasy Połki aż wreszcie 

na 250 metrów przed finiszem, będąc tuż 
za Grabicka prawym wiosłem uderzyła o le 
we wiosło Grabickiej tak silnie, iż Polka za- 
chwiała się w łódce, która omał się nie wy- 
wróciła. $ 

Grabicka oszołomiona uderzeniem w pierw 
Szej chwili zatrzymała się, nie wiedząc czy 
bieg kontynuować i dopiero na rozkaz sę- 
dziego zaczęła doganiać Angielkę, która tym 
czasem wysunęła się naprzód. 

Mimo pewnej odległości Grabicka zdoła- 
ła prawie że dogonić na finiszu Angielkę. 

Sędzia przyznał, iż Polka miała widoczną 
przewagę nad Angiełką i że tylko wskutek 
uderzenia pan nie odniosła REY 
zwycięstwa. Biorąc pod uwagę ten stan rze- 

czy sędzia przyznał zwycięstwo Grabickiej. 

CZWÓRKA POLSKA GÓRĄ 
Następnie odbyły się zawody czwórek. 

Z początku prowadziły Angielki lecz w po- 

OWE IO EOT IPO TA NT IA, I IIA RAT 

Zawieszenie „Gazety Gdańskiej" 
NOWA SZYKANA POLAKÓW W GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. — W dniu dzisiej- 
szym rozporządzeniem prezydenta po- 
licji gdańskiej na mocy specjalnej usta 

wy o pełnomocnictwach dla senatu za 
wieszony został na okres 6 tygodni je- 
dyny organ polski na terenie wolnego 

miasta „Gazeta Gdańska* za ustęp w 
artykule pod tytułem „Nowa zbrodnia 

na granicy polskiej”, cemawiający za- 
bójstwo funkcjonarjusza straży grani- 
cznej Michała Nowakowskiego. 

Autor artykułu stwierdził w nim, że 
bezkarność zbrodni dokonanej w Gdań 
sku przez Gengaerskiego na osobie 

Sprawozdanie 

funkcjonarjusza P. K. P. Styrbickiego, 
a natępnie głośny wypadek z maryna- poł: 

rzem jeżykiem, który będąc znaleziony 

w kabinie okrętu „„Kopernik* z wycię- 

tą na piersiach swastyką skazany z0- 

stał przez sąd gdański na karę więzie- 

nia, gdy sprawcy nie zostali wykryci — 

że iakty tej bezkarności podziałały za- 

chęcająco do nowej zbrodni na osobie 

Nowakowskiego. Społeczeństwo polskie 

w Gdańku widzi w tem zarządzeniu 

policyjnem dalszy krok w akcji władz 

gdańskich zmierzającej do szykanowa 

nia Polaków. 

Banku Wypłat 
Międzynarodowych 

BAZYLEA. PAT. — Rada Admini- 
stracyjna Banku Wypłat Międzynaro- 
dowych wysłuchawszy sprawozdania 
stwierdzającego, iż w dniu 31 lipca ak- 
tywa Banku wynosiły 1 miljard 632 
milonów franków szwajcarskich, u- 
chwaliła upoważnić prezesa banku do 
przedłużenia na okres trzymiesięczny 
kredytu 100 miljonów dolarów  przy- 

znanego Reichsbankowi, którego  ter- 
min upływa 6 sierpnia. Rada wysłu- 
chała dotyczących sytuacji w Austrji i 

na Węgrzech. 
W dniu 8 sierpnia zbierze się w Ba 

zylei komitet, który ma za zadanie 

zbadanie sprawy nowych kredytów 

potrzebnych Niemcom oraz możliwo- 

ści konwersi części kredytów  krótko- 

terminowych na długoterminowe. 

Otwarcie drogi nadmorskiej 
WIELKA WIEŚ — JASTRZĘBIA GÓRA — KARWIA 

GDYNIA. PAT. —- Wczoraj o go- 
dzinie 11 odbyło się w Hallerowie u- 
roczyste otwarcie drogi nadmorskiej 
Wielka Wieś — Jastrzębia Góra — Kar 
wia. Otwarcia drogi dokonał p. mini- 
ster robót publicznych gen. Norwid- 
Neugebauer w towarzystwie b. min. 
Moraczewskiego, wojewody pomorskie 

go Lamoa, komisarza rządu w Gdyni 
Zabierzowskiego, starosty Łąckiego 0- 
raz przedstawicieli Ministerstwa Robót 

Publ., Województwa, Urzędu Morskie 

go, żeglugi i t. d., poczem odbyła się 

defilada przysposobienia wojskowego. 

Po defiladzie dokonano przeglądu no- 
wowybudowanej drogi. 

  

Podróż inspekcyjna wojewody Beczkowicza 
ŚWIĘCIANY. PAT. W dniu dzisiej- 

szym przybył na teren powiatu świę- 
ciańskiego p. wojewoda wileński Becz 
kowicz. Jest to pierwszy przyjazd p. 
wojewody po objęciu swego nowego 
stanowiska. P. wojewoda przybył sa- 

mochodem z Wilna. Po drodze zwie- 
dził p. wojewoda miasto Podbrodzie, 
gdzie odbył lustrację magistratu, urzę 

du gminnego, posterunku P. P., odwie- 

dził szkołę powszechną, Kasę Stefczy- 

ka. Oo Święcian p. wojewoda przybył 
po godzinie 14, udał się do świątyń 
wszystkich wyznań, do instytucyj ma- 
gistratu, starostwa i sejmiku powiato- 
wego. Jutro wyjeżdża p. wojewoda na 
teren północnej części powiatu Świę- 
ciańskiego. 
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Dnia trzeciego sierpnia 1831 ro- 
ku wkraczały do Warszawy od strony 
Pragi oddziały wojsk polskich, któ- 
re brały udział w tak pełnej nadziei 
wyprawie na Litwę. Ludność stolicy 
głośno wiwatowała na cześć dowódcy, 
który z zawieruchy dziejowej umiał 0- 
calić honor wojskowy i powierzone 
sobie oddziały z chwałą zwycięstwa 
wyprowadzić z matni. Triumtalny ten 
wjazd był jednocześnie żałobnym dla 
powstania na Litwie, bo zostały stam- 
tąd wyprowadzone ostatnie regularne 
siły zbrojne. Powstanie na Litwie do- 
chodziło kresu; gdzie niegdzie tylko, 
w głuchych ostępach leśnych, jeszcze 
zabrzmiała strzelba, lecz całość kraju 
iwróg ogarnął i parł do granic Kró- 
lestwa z całą potęgą, by się rozprawić 
z „buntownikami“. 

Triumfalny wjazd generata Dembiń 
skiego pośród wiwatów ludności gło- 
sił koniec powstania na Litwie. 

Generał Henryk Dembiński został 
przydzielony do dywizji generała Gieł- 
guda w dzień jej wymarszu na Litwę. 
W sosunku do tegoż znanego z prze- 
ciętności, ma on przeznaczoną rolę о- 
piekuna i doradcy. Sam Dembiński, jak 
pisze o nim prof. Tokarz, był oficerem 
zdolnym i ambitnym, dobrym do party- 
zantki, lecz na stanowisku doradcy ta- 
kiego człowieka, jakim był Giełgud, 
nie odpowiadał zadaniu i aż do chwili 

łowie biegu zaczęty przeć naprzód Polki i 
odtąd prowadziły zwycięsko aż do samego 
końca, osiągając czas 4 minuty 45 sekund i 
mając poza sobą Angietki na przeszło dwie 
długości. Zwycięstwo czwórki polskiej było 
imponujące albowiem wiosłarki nasze wyka 
zały doskonały styl i świetną postawę. 

Publiczność entuzjastycznie oklaskiwała 
naszą drużynę. 

Na przystani oczekiwał na nasze wioslar- 
ki ambasador Skirmunt, składając im powin 
szowania z powodu znakomitego zwycięstwa. 

DALSZE SUKCESY. 
LONDYN. PAT. — Dzisiejsze rewanżo- 

we spotkanie wioślarek polskich i angiel- 
skich na Tamizie przyniosło wnie zwy- 
cięstwo wioślarkom polskim. W jedynkach 
Grabicka zwyciężyła Angielkę Chamberlen, 
która nie mogąc opanować wysokiej fali 
utknęła na 300 mtr. przed metą. Grabicka 
ukończyła wyścig sama w doskonałej for- 
mie. 

W wyścigu czwórek polska przyszła do 
mety o półtora długości przed angieiską, po- 
mimo silnej fali, do której wioślarki polskie 
na Wiśle nie są przyzwyczajone. Zawodom 
przyglądało się ckoło 16 tysiecy publiczno- 
ści, Mer miasta Greenvich wydał na cześć 
zwycięskich Polek bankiet. Pozatem odby- 
ło się przyjęcie w słynnem  Naval-college 

lączone ze zwiedzeniem statku wojenne- 
go. 

E——— —— Ta 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
m listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WoLFFA 

i Józera Zawanzkieco 
w Wilnie. 
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Komisja kontrolująca 

kontrolować będzie również 
politykę i gospodarkę pań- 

stwa 
Na onegdajszem posiedzeniu : ple- 

num Centralnej Komisji kontrolnej par 
tji komunistycznej ZSSR.. rozpatry- 

        
"wano kwestję rozszerzenia funkcji te- 
go głównego organu sowieckiego, od- 
grywającego w życiu Rosji. sowieckiej 
bardzo doniosłą rolę. 

Komisja kontrolna zajmowała się 
dotychczas oczyszczaniem sowieckiego 
aparatu państwowego, usuwając nie- 
pożądane żywioły, podejrzane  poli- 
tycznie, jako też prowadziła walkę z 
biurokratyzmem, jaki panuje w sowie 
ckim aparacie państwowym. Obecnie 
plenarne posiedzenie poleciło wszy- 
stkim organom kontrolnym prowadzić 
nadal kontrolę i to nietylko o ile cho- 
dzi o wyszukiwanie wrogich, niepożą- 
danych, rozkładowych i biurokratycz- 
nych czynników, ale kontrolę pracy 

aparatu wogóle, a zwłaszcza, o ile cho- 

dzi o zdolność kierowniczych czynni- 
ków w nowych warunkach. 

Praca organów Komisji Kontrolnej 
zostanie w najbliższym czasie skoncen 
trowana i zajmować się będą udosko- 
naleniem aparatu aprowizacyjnego (ko 
misarjat aprowizacji i organa koopera 
tyw spożywczych). Specjalna uwaga 
zwrócona będzie na gospodarstwa ko 

lektywne. Zaprowadza się osobistą od 

powiedzialność. ы 

XI Kongres „Pax Ro- 
mana" we Fryburgu 
Kongres „Pax Romana“ we Frybur 

gu Szwajcarskim poza częścią intelek- 
tualną poświęcił wiele czasu obradom 
o charakterze organizacyjnym, pracu- 
jąc w komisjach: misyjnej, współpra- 
cy umysłowej, studentek, wymiany stu 
dentów, unji Kościołów, finansowej, 0- 
raz podczas dwóch zebrań plenarnych. 

Na pierwszem z nich wysłuchano 
sprawozdania sekretarza generalnego, 
ks. Gremaud (Szwajcarja) oraz jego 
pomocnika, p. Salat'a (Niemcy), z któ 
rych wynika, stały rozwój i stabiliza- 
cja „Pax Romana“, ktėra po okresie 
trudności od kilku lat systematycznie 
się rozwija i krzepnie, rozszerzając te 
reny pracy i powiększając liczbę człon 
ków. jednym z przejawów nowej dzia 
łalności jest powstanie komisji unijnej 
przy „Pax Romana", której kierownic- 
ctwo ostatecznie powierzone zostało 
Polsce po długiej dyskusji i wielkicn 
trudnościach. 

Protektorat nad komisją raczył przy 
jać JEm. ks. kardynał prymas Hlond. 
Podobnie i przy wyborach do władz 
„Pax Romana* Polska została powoła 
na ponownie do zarządu na r. 1931 — 
32 obok Anglji (prezesura), Szwajca- 
rji i Luksemburga  (wice-prezesury), 
oraz Francji, Niemiec, Holandji i Cze- 
chosłowacji (Słowacy), kontynuując 
nieprzerwaną niemal tradycję zasiada- 
nia w t. zw. „Comitt Directeur* przed 
stawiciela Stow. Mł. Ak. „Odrodzenie *. 

Delegacja polska przygotowała 
wszystko, celem zaproszenia kongresu 
na rok przyszły do Polski, z czem łą- 
czy się prezesura „Pax Romana“, jed- 

nak czynniki natury finansowej zmusi- 
ły ją w ostatniej chwili do niewysuwa 
nia oficjalnej propozycji, która z pew- 
nością byłaby życzliwie przyjęta, jak 
w roku 1927. 

Ze spraw o dużej doniosłości dla 
delegacji polskiej wymienić należy 
sprawę przyjęcia do „Pax Romana" ka 
tolickiej organizacji studentów ukraiń- 
skich ze Lwowa p. n. „Obnowa*. De- 
legacja polska wyraziła zgodę na wa- 
runkowe przyjęcie „Obnowy*, które 

nastąpi automatycznie po dokonaniu 
zmian punktów statutu, żądanych 
przez „„Odrodzenie*. Kongres przyjął 

odpowiednią uchwałę, dając tem „Ob- 

nowie“ możność wstąpienia do „Pax 
Romana“, a zarazem wyrażając nadzie 
ję, iż nowy członek dostroi się ideowo 
i praktycznie do ducha wielkiej organi 
zacji międzynarodowej. 

Codzienne obrady kongresu rozpo- 

czynały się mszą św. i wspólną komu 

nją św. uczestników kolejno na inten- 

cję pokoju, poległych na wojnie i na in 
tencję misyj. Przed zakończeniem zja- 
zdu wszyscy studenci i studentki, 
wśród których nie brakło przedstawi- 
cieli Afryki, Indyj i Chin, wraz z obec 

nymi profesorami i biskupem Fryburga 

na czele udali się późnym wieczorem 

do sanktuarjum Najświętszej Marii 

Panny de Bourgillon, aby złożyć jej 

hołd i oddać pod opiekę wielkie dzie- 

to „Pax Romana“. 
Delegacja polska utrzymywała о- 

żywione stosunki ze wszystkiemi inne 
mi delegacjami, będąc jedną z naj- 
ruchliwszych na kongresie. Wszystkie 
jej wnioski np. w sprawie wymiany 
studentów, w sprawie sekretarjatu stu 
dentek i in. zostały przyjęte. 

Kongres zakończyło uroczyste ze- 
branie, na którem odczytano list JEm. 
ks. kardynała Hlonda z życzeniami i 
błogosławieństwem, a prof. Halecki w 
niepokalanej łacinie podziękował orga 
nizatorom imieniem wszystkich ucze- 
stników za doskonałe przygotowanie: 
zjazdu. 

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

Konto P.K.O. nr. 82100 
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POWRÓT ODDZIAŁU GEN. H. DEMBIŃSKIEGO 
Z LITWY 

usamodzielnienia się nie dał się zupeł- 
nie poznać. 'W ogólnym bezładzie, jaki 
panował w oddziałach Giełguda, sam 
Dembiński nie wyróżnia się od innych; 

w bitwie pod Szawlami, mimo  wy- 

raźnego rozkazu brania w niej udziału 
wstrzymał się od niego i był tylko 

biernym świadkiem próżnych wysiłków 
dając przykład niesubordynacji. Było 
to jednak już bodaj ostatnie wspólne 
wystąpienie sił polskich. 

Dnia 9 lipca w Kurszanach na na- 

radzie wojennej zostaje przyjęty plan 

podziału całej siły zbrojnej regularnych 

wojsk polskich i działających z niemi 
powstańców litewskich na mniejsze 

grupy i próbowanie szczęścia na no- 
wo. Od chwili tej dopiero postać Dem 
bińskiego się wyróżnia. Możliwe, iż 
przyczyniły się do tego i szczęśliwe 

dla niego okoliczności, gdy tymczasem 

jego współtowarzysze wskutek całego 

splotu zdarzeń musieli przekroczyć 

granice i złożyć broń Prusakom. W 

Kurszanach uchwalono siły zbrojne 
powstania rozdzielić na trzy grupy о- 

peracyjne, nad któremi dowództwo ob- 
jęli: gen. Chłapowski z celem przedo- 
stania się do trockiego, gdzie opero- 

wał w początkach swego przybycia na 

Litwę; nad drugą grupą sam Giełgud 
z zamiarem prowadzenia partyzantki 
na Żmudzi, oraz trzecią — Dembiński, 

który miał się przerzucić na północ od 

Wilna. Dwom pierwszym nie udało się 
wykonać planów a Giełgud nawet ży- 
ciem przypłacił nieudolność dowodze- 
nia. 

Oddział pozostawiony  Dembińskie- 
mi, liczący podług prof. Tokarza 3726 

ludzi, składał się z piechoty, umiesz- 

czonej na koniach, siedmiu szwadro- 

nów jazdy, sześciu dział i zwykłej pie- 
choty. Żołnierz był to wyborowy, do- 
wódcy poszczególnych oddziałów też 
odpowiadali zadaniu, a jednocześnie 
wszyscy czuli, że tylko sprężyste i sil- 
ne dowództwo może ich wyprowadzić 
z opresji. 

Z Kurszan po jednodniowym odpo- 
czynku 10 lipca wyruszył Dembiński 

na północo - wschód, szybkim  mar- 
szem przesunął się przed prawem skrzy 
dłem rosyjskiem. W Gruździach zmie 

nia kierunek na wschód. Droga jego 
teraz idzie terenami, gdzie stoją drob- 
ne oddziałki nieprzyjacielskie i maga- 
zyny, to też nie zapomina o ich roz- 
brojeniu i zdobyciu tak cennej dla nie- 
go broni, a zwłaszcza amunicji. V 

Mieszkuciach, zmuszając do poddania 
mu się kompanję piechoty, prócz kasy 

zdobywa 6 tys. nabojów karabinowych 

Dwunastego lipca doszedł do Poniewie 
ża, gdzie szczęśliwie dlań załoga rosyj- 
ska składała się tylko ze szwadronu 

huzarów i kompanji piechoty, nie stra 

sznych dla jego 3-tysiącznego oddzia- 

łu, to też pole bitwy pozostało przy 
nim, /A mogło być gorzej, bo jeszcze 
przed dwoma dniami stał tu gen. Ka- 
błukow z 4200 ludźmi. 

W Poniewieżu na radzie wojennej 

uchwalono ostateczny plan przedarcia | 

się wszelkiemi siłami do Królestwa. 
Marsz wprost był niemożliwy, to też 
rada wojenna postanowiła obejść Wil- 
no od wschodu — plan nadzwyczaj od 

ważny, gdyż trzeba było przechodzić 

przez tereny, obsadzone przez silne od ° 

działy rosyjskie, w dodatku 13 listo- 

pada głównorządzący armją rosyjską 
gen. Tołstoj dowiedział się o oddziel- 
nej grupie Dembińskiego i w pościgu 
za nim zastaje wysłany ze Smilg gen. 
Savoini. Szczęściem, przebywano te- 

reny, gdzie ludność niezmiernie przy- 
chylnie była usposobiona dla powsta- 
nia, pełniąc dobrowolną służbę prze- 
wodników, informując o każdym ruchu 

nieprzyjaciela, gdy tymczasem. w woj- 

sku rosyjskiem służba łączności i wy- 

wiadowcza nie odpowiadały zadaniu. 
- S$zesnastego lipca nareszcie przed- 

nia straż gen. Savoiniego doścignęła 
Dembińskiego pod Owantą i stoczono 
krwawą walkę. Tegoż dnia doszło tak 

W że do starcia orężnego pod Malatami 
i dopiero dojście Dembińskiego do 

Inturek i spalenie za sobą mostu na 
jeziorze przerwało napór pościgowych 
oddziałów rosyjskich: Walki te kosz- 
towały stronę polską około czterystu 

zabitych i rannych. 

Siedemnastego t. m. rozbija Dem- 
biński w Podbrodziu kompanję pie- 
choty i pluton ułanów, zdobywając ka- 

sę, 40 tysięcy naboi i co najważniejsze 
—_ tabor saperski. Stąd przez jakiś 

czas zmieniono kierunek na wschód,
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TAJEMNICZA KRADZIEŽ W LOKALU IZBY 
-PRZEMYSEOWO-HANDLOWEJ 

Ubiegleį nocy do lokalu Izby Przemysło- 
w0-Handloweį zakradli się ztodzieje. Tajem- 
niczy ci złodzieje byli widać dokładnie ob- 
znajomieni z rozkłader: i zaopatrzeni w klu- 
czę od drzwi wchodowych, gdyż dostali się 
da środka i po otworzeniu szaty zrabowali 
ze znajdującej się tam kasetki gotówke w 
sumię około 7 tys. złotych. 

W związku z tą kradzieżą, a raczej wła- 
maniem władze śledcze aresztowały wożne- 
go, który pełnił w tym dniu dyżur. Śledztwo 
prowadzone z całą energja nie dało żadnych 
iezultatów, a aresztowany wożny został po 
zbadaniu zwolniony z aresztu. 

Sprawa tajemniczego włamania jest te- 
matem rozmów całego Wilna. 

Likwidacja organizacji komunistycznej 
W GRODNIE 

Komumikują nam, że władze bez- 
pieczeństwa w Grodnie wykryły i zli- 
kwidowały ogromną organizację ko- 
munistyczną, działającą na terenie Gro 
dna i sąsiednich powiatów. 

Podczas likwidacji natrafiono na 
zakonspirowany skład broni. 

Aresztowano szereg osób, a wśród 

nich jednego z aktywnych działaczy 
komunistycznych z Wilna. 

Jakoby członkowie zlikwidowanej 
organizacji mają na sumieniu mord po- 
lityczny. W roku ub. zamordowano cze 
chosłowackiego obywatela, delegata 
partji komunistycznej Józefą Falta. 

Szczegóły trzymane są w tajemni- 

cy. и 

godz. 8,45 wiecz. iskrząca się humorem re- 
wja „Eulalja z Portugalji* w wykonaniu zna 
komitych artystów stolicy: Janiny Kozłow- 
skiej, Janiny Sokałowskiej, Eweliny Wierzyń 
skiej, Ludwika Sempolińskiego, Jerzego Suli- 
my oraz Henryka Wierzyńskiego. Bogaty i 
rożnorodny program, efektowne kostjumy i 

dekoracje oraz melodyjna oprawa muzyczna 
stwarzają z rewji tej barwną i niezwykle po- 
ciągającą całość. 

—- jutrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Wielki koncert popu- 
lerny w ogrodzie po-bernardyńskim, nazna- 
czony na jutro o godz. 9 wiecz., zapowiada 
się jako jeden z najciekawszych w: bieżącyri 

sezonie. Oprócz doskonałej orkiestry 6 p.p. 
Leg. pod wytrawną batutą kap.-kapel. Bogu- 
miła Reszke, udział w koncercie wezmą naj- 
ulubieńsi ratyści teatrów miejskich: Niwiń- 
ska, Sawicka, Szurszewska, Milecki, Pichel- 

ski, Żurowski oraz dyr. Zelwerowicz. Pro- 
gram obejmuje numery taneczne, śpiewne о- 

raz recytacje. Koncert ten wzbudził w: Wil- 
nie zrozumiałe zainteresowanie. ы 

— Jutrzeiszy występ Wiktora Chenkina 
w Teatrze „Lutnia”. Jutro, o godzinie 8,30 

wiecz. odbędzie się w Teatrze „Lutnia* wy- 

" stęp wszechświatowej sławy artysty, znako» 

mitego piosenkarza, Wiktora Chenkina. Pro 
gram zapowiada piosenki stylowe, pieśni 

błazna, piosenki kaukaskie, włoskie, chasydz- 

kię i inne. Występ ulubieńca publiczności 

wileńskiej wzbudził w naszem mieście żywe 

zainteresowanie i nie należy wątpić, że wszy 
scy pośpieszą aby podziwiać znakomitego 
artystę w jego najlepszych kreacjach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Marynarz szuka miłości. 
Hollywood — Ucieczka od miłości. 
Casino — Wielka parada. ; 
Stylowy — Kobieta nie do małżeństwa. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zwoloienie z aresztu. W związku z 

przeygotowanemi przez komunistów na dzień 

1 sierpnia wystąpieniami antypaństwowemi, 
aresztowano kalkadziesiąt csób, których w 

dniu 'wiczorajszym zwolniono 7 aresztu cen- 

tralnego. 
72-letni międzynarodowy 

kieszonkowiec aresztowany w 

Wilnie. W niedzielę aresztowano w Wil- 
nie znanego i niejednokrotnie karanego mię- 
dzynarodowego — złodzieja kieszonkowego, 
72-letniego Rubin> Szula, ! У 

„Fachowiec“ ten ma obecnie sparaližo- 

waną rękę i dzięki temu wystep wileński nie 

udał mu się. ; 
— Zamach samobójczy. W dniu 1 bm. 

Klasse Zofja, lat 40 (Antokolska 42) usiłowa 

ła pozbawić się życia pdzez zażycie wero- 

nalu. Desperatkę w stanie ciężkim odwiezio- 
no do szpitala Sawicz. 

Utonęli podczas kąpieli. W rzece Mere- 

czance podczas kąpieli utonął Bronisław Ke- 

niewicz, mieszkaniec folwarku Kierdzewicze 
gminy turgielskiej. Zwłoki wydobyto. 

W gminie trockiej utonął 2 bm. podczas 

kąpieli w jeziorze Jan Brzozowski, lat 25, 

miesekaniec wsi Burbiszki. Zwłoki wydoby- 

to. 
— Pożar od pioruna. W folwarku Żuka- 

ny; gminy orańskiej, powiatu wileńsko - 

trockiego spalił się dom niezamieszkały, wła- 

sność Konstantego Mickiewicza. Poszkodo- 
wany Mickiewicz twierdzi, iż pożar powstał 

od pioruna. е 

Kto podpalił dom sieroty? W zaścianku 
Karawiszki, gminy orańskiej, wskutek podpa 

lenia spalił się dom przez nikogo niezamie- 

szkały, stojący w odległości 2 klm. od wsi 

Krakszle, nałeżący do nieletniego sieroty Elja 

sza Akścina, zam. u siostry swej we wsi Ru- 

dnia gminy orańskiej. Opiekun nieletniego ob 
licza straty na 600 zł. Dochodzenie w spra- 

wie wykrycia sprawców pożaru jest w to- 

ku. 
— Trzy konie skradziono z pastwiska. W 

      

   

nocy z 31 lipca na 1 scierpnia między godzi- 
ną 24a 1 skradziono z pastwiska 3 konie na 
szkodę mieszkańców m. Trok — Aleksandra 
Gackiego, Stanisława Radzińskiego i Józefa 
Dubińskiego. 

— Kradzieże * mieszkaniowe. — Jabłoń- 
skiemu Ryszardowi (Piaski 34) skradziono z 
mieszkania garnitur meski, w któregp kie- 
szeni znajdowało sie gotówką 200 zł. Po- 
szkodowany oblicza straty na sumę 400 zł. 

— Napad na terenie miasta. Ledzinski 
Izydor (Olimpja 10), przechodząc ul. Targo- 
wą został zaczepiony przez 3 osobników, z 
którymi wszczął bójkę. Podczas bójki napa- 
stnicy zabrali Ledzińskiemu marynarkę i ze- 
garek wartości 150 zł. jednego ze sprawców 
kradzieży av osobie Soroki Piotra (Złety Róg 
— dom własny) zatrzymano. 

— Przez okno...  Gołębiowskiemu Woj- 
ciechowi (Piwna 2) z jego mieszkania przez 
otwarte okno skradziono marynarkę warto- 
ści 25 zł. Sprawcę kradziezy Kułakowskiego 
Antoniego (Subocz 29) wraz z marynarką 
zatrzymano. 

— Podrzutki. Matuszewiczowa Marcela 
(Majowa 56) znalazła podrzutka płci męskiej 
w drzwiach kościoła OO. Misjonarzy. Przy 
podrzutku znaleziono kartkę z napisem: „Dzie 
сКо та 9 miesięcy, orzchrzczone — na imię 
Stanisław". W tymże dniu w kościele św. 
Kazimierza Sawicka Teresa (Kopanica 6) 
znalazła podrzutka płciu żeńskiej w wieku 
około 2 miesięcy. Wreszcie w bramie domu 
nr. 21 przy ul. W. Pohulanka znaleziono pod 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 2 tygo- 
dni. Wszystkich podrzutków ulokowano w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

z SĄDÓW 
DWÓCH ZŁODZIEI PRZED KRAT- 

KAMI SĄDOWEMI 
Konstanty Szyszuko i Franciszek Zienow 

ski, jako zawodowi włamywacze, dostali 
się do paki. 

Tam zawartą została między nimi gorą 
ca przyjaźń, która trwała aż do chwńli zwol 
nienia obu z więzienia, 

Po zwolnieniu się, zaprosił Szyszko Zie 
nowskiego do siebie (mieszkał on na kolo 
nji kolejowej Ziabki). 

Jakiż był zawód obu, gdy po przyby- 
ciu do domu, zastali głód i chłód. 

Zamiast tego, ażeby zabrać się do ucz 
ciwej pracy, postanowili wyjechać na go- 
ścinne występy do pobliskich miasteczek. 

Pierwszym etapem domorosłych arty- 
stów było Mołodeczno, ale tam im się nie 
powiodło, i wtedy powrócili do rodzinnego 
miasteczka. @ 

Tam w przeciągu jednego tygodnia u- 
rządzili dwa włamania. 

Jedno wi noc z 21-go na 22-go marca, 
drugie zaś w dniu 29-go marca ub. r. 

Złodzieje zabrali towaru na 2700 zł. 
Wszczęte przez policję dochodzenie z po 
czątku nie dało pozytywnych wyników, ate 
po upływie paru tygodni włamywaczy uję- 
to i osadzono w więzieniu M 

Postawiony w stan oskarżenia Ziemow- 
ski do winy się nie przyznał, natomiast 
Szyszko przyznał się, wyjaśniając, że do 
czynu tego zmusiły go ciężkie warunki ma 
terjalne. 

Pomimo szczerej skruchy, oskarżonego, 
Sąd, biorąc pod uwagę, że Szyszko i Zie- 
nowski są zastarzałymi przestępcami, ska- 
zał obu na 5 lat domu poprawczego. 

Od tego wyroku oskarżeni złożyli apela- 
cję. 

Onegdaj Sąd Apelacyjny rozpoznawał tę 
sprawę. 

Po zapoznaniu się z meritum sprawy, 
Sąd uznał, że kara, wymierzona Szyszce, 
jest całkiem słuszna, natomiast uchylił wy 

  

ЭООО 

  
Tęcza Nr. 31. Prof. R Polak w artykule 

p. t. „Rewindykacje* porusza zagadnienie 
dróg rozwojowych kultury polskiej. Dr. St. 
Kolbaszewski kreśli syłwetkę ś. p. prof. St. 
Dobrzyckiego. J. Gusche prowadzi nas Du- 
najcem z Czorsztyna do Szczawnicy. Roz- 
wiązanie konkursu na zakończenie humores- 
ki składa losy nagród w ręce czytelników 
Tęczy. Kronika, powieści, dział rozrywko- 
W Na pięknej okładce piękne sza- 
rotk1. 

Świat — Nr. 31. W. Rzymowski art. p t, 
„Bronią się jeszcze twierdze Grenady" mówi 
o degenarnej idei wolności w Europie współ 
czesnej i o grożących 'wskutek tego  tra- 
gicznych skutkach. 

Józef Weyssenhoff opowiada o Zamościu 
Aleksandra Jelskiego. Magdalena Samozwa- 
niec daje korespondencję z Wystawy Kolo- 
njalnej. W. Grubiński daje „wcieranie* W. 
Brumerowi. Wincenty Rapacki występuje z 
nowelką p t. „Miljony“. Czytamy tam o 
głównym bohaterze: 

— „Do gabinetu wszedł blady młodze- 
niec z bląd bródką i walizką w ręku'*. 

Dlaczego młodzieniec nosił blond bródkę 
w ręku, autor nie tłumaczy. 

Tygodnik Ilustrowany Nr. 31. Aktualną 
sprawę pertraktacyj finansowych angielsko - 
irancusko - niemieckich porusza jeden z naj- 
lepszych znawców tego zagadnienia K. Smo- 
gorzewski 'w: artykule p. t. „Dominująca rola 
Francji. Boy - Żeleński daje zapowiedziany 
przekład „Podróży do Polski" Balzaca, zao- 
patrzając go wstępem. Feljeton „Tam gdzie 
przeszedł orkan* przynosi dokumenty nie- 
dawnej klęski żywiołowej w Lublinie. Zaj- 
mujące uwagi o Chinach („Tajemnica dale- 
kiego Wschodu") zawiera artykuł p. Ewy 
Ostachiewicz, zdobiony oryginalnemi zdję- 
ciami. Sprawozdania literackie  („Pisarz, 
książka i czytelnik" Skiwskiego), malarskie 
(„Karykatury Czermańskiego* W. Husar- 
skiego), dwa odcinki powieściowe i niezmor- 
dowany w pomysłach pan Pętelka — uzu- 
pełniają treść zeszytu. W „Ideach i zdarze 
niach" znajdujemy m. in. wzmiankę o arty- 
kule prof. W. Studnickiego na temat wojew. 
nowogródzkiego („Słowo”, Nr. 167). 

, Wiadomości Literackie — Nr. 31. Z. St. 
Klingsland mówi o „odbranzawianiu wojny 
przez ] N. Cru Pamięci Wacława Nałkow- 
skiego poświęcają swe artykuły Wł. Spa - 
sowski i H. Boguszewska. Na te 
mat książki B. Russella „Małżeństwo i moral- 
ność* obszerne uwagi wypowiada I. Krzywi 
cza. J. Wasowski omawia dzieło j. Kucha- 
rzewskiego „Od białego caratu do czerwo- 
nego” t. IV. W dziale korespondencyj — cie- 
kawy list A. Słonimskiego, który się obra- 
ził na redaktora „Wiad. Lit." za umieszczenie 
w poprzednim numerze repliki p. Mayera — 
Filar „„Wiad. Lit.“ tak m. in przemawia do 
redaktora: 

— „..proszę Pana Redaktora, aby zech- 
ciał w swem, dzięki mnie, dość poczytnem 
piśmie na przyszłość nie zawracać mi gło- 
Wył a. EtE;,, 

Grzecznie, skromnie, wykwintnie... ładne 
stosuneczki panuja w „Wiad, Lit.". 

Światowid nr. 31. Na okładce ks. Ileana 
Rumunska, w tekscie: kasyno w „Monte Car- 
ło" „łezka w oku i wąż w kieszeni, czyli 
rozmowy londyńsko - berlińskie, straszliwa 
trąba powietrzna w Lublinie, nowe wyprawy 
polarne, na ostatniej stronie — Miss Europa 
w pyjamie w stylu... staroegipskim!. 

Pologne lifervire — Nr. 58. Numer otwie- 
ra obszerny artykuł Dren !a Rochele p. t. 
„Discours aux Allcmands* „ Dalej znajduje- 
my wcale dobry przekład Е  Weleżyńskiej 
„Kamizelki* Prusa Z. St. Klingsland oma- 
wia twórczość Czermańskiego ilustrując arty- 
kuł reprodukcjami prac znakomitego kary- 
katurzysty. 

Wśród głosów prasy zagranicznej о Po- 
lakach znajdujemy przedruk z „L* Art Vivant' 
wzmianka o naszej malarce A. Romerowej. 
Tytuł wymowny: „Une artiste remarquable*. 

La Femme Polonaise — Nr. 3—4- Pod- 
wójny numer sympatycznego dwumiesięcz- 

nika zawiera bogaty i ciekawy materjał. Na 
uwagę zasługuje „Appe: aux femmes*", za- 
wierający ciekawe dane statystyczne, które 
ilustrują przestępczość į organizację nierzą- 
du w Warszawie. 

Dane te w sposób zatrważający mówią o 
„postępieć* , w dziedzinie,  zaprzeczającej 
swem istnieniem pojęciu o postępie. 

Ofiary 
Doktorowa Marja Jakowska na powo- 

dzian zł. 10. 
Feliksa Jezierska 

na powodzian. , 
H. K. na Żłobek dia niemowląt zł. 29 i 

ra chleb św. Antoniego zl. 60. 

dwie letnie sukienki 

  

rok pierwszej instancji w stosunku do Zie- 
nowskiego, a ponieważ wina jego nie zo- 
stała dostatecznie udowodniona — zmniej- 
szył mu karę do 1 roku więzienia. R. 

  

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
ul. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. Balkon 60 gr. Parter od 1 zł 

Śpiew! Miłość! Piosenka! Werwa i śmiech! 

MARYNARZ $ZUKA MIŁOŚCI 
Świetny przebojowy komedjo-dramat, w roli gł.Anlta Page, William Halnes i Karol Dane (Slim). W. Haines 
śpiewa przebój „Marynarski Blues*. Ceny: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

Wzruszający do głębi film o miłości pierwszej i ostatniej 

UCIECZKA OD MIŁOŚCI 
W roli dziewczęcia, które złożyło na ołtarzu miłości uczucie dła szczęścia ukochanego prześliczna 

Jenny Jugo której partnerem jest najpiękniejszy włoch Enrco Benfer. 
  

  

C6/INS 
WIELKA 47. tai. 15-41 

ZE ŚWIATA 
CZY WIECIE, ŻE... 

Polska zajmuje wśród  prodicentow 
pszenicy 14 miejsce, żyta — 3, owsa — 7, 
jęczmienia — 8, ziemniaków — 3, nasienia 
Inu — 6, włókna Inu — 12, i buraków cuk- 
rojwych — 6-te. 

Na każdych 100 ludzi pracujących za 
wodowo w Polsce 72,3 trudni się rolri- 
ctwem, 10,3 pracuje w górnictwie i przemy 
śle, 377 w handlu : ubezpieczeniach, 1,8 w 
komunikacji i turystyce i 119 we wszy- 
stkich innych zawodach. 

GDZIE NAJWIĘCEJ ROZWODÓW 

Rekord pod tym względem biją Stany 
Zjednoczone, w których przypada 100 roz- 
wodów na każde 100,000 mieszkańców, dru 
gie miejsce zajmuje Rosja Sow., trzecie Au- 
strja, iw której przypada 90 rozwndów na 
100,000 mieszkańców, czwarte Niemcy 70 
rozwodów na 100,000 mieszk., oraz I1a"- 
cja — 50 rozwodów na100,000 mieszkań - 
ców. W Polsce jest najmniej. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 3 SIERPNIA 1934 R. 
11.58 — Cza$ 
12.05 —Muzyka taneczna (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. z Warsz 
16.40 — Program dzienny 
16.45 — Kom. dla żeglugi z Warsz. 
1650 — „Nawe powešci Hamsuna“ — 

odczyt. 
17.10 — Utwory Chopina (płyty) 
17.35 — Odczyt prof. Walerego Grella z 

Krakowa. 
18.00 — Koncert popularny z Warsz 
19.00 — Kom. Związku Młodz. Polsk. 
19,15 — „Wycieczka do Brasławszczyz- 

ny* — odczyt 
19.30 — Program na środę fi rozm. 
19.40 — Giełda rolnicza w Warsz 
19.55 — Kom. meteor. z Warsz, 
2000 — Pras. dziennik radjowy z Warsz. 
20.10 — Kom. sportowy z Warsz. 
20.15 — Koncert z Warsz. 
20.15 — Koncert z Warsz. 
22.00 — Feljeton z Warsz. 
22.15 — Komunikat z Warsz. 
22.30 — Komunikaty z Warsz. 
22.30 — Muzyka taneczna < Warsz. 
23.00 — Koncert symfoniczny (płyty) 

Giełda Warszawska 
z dnia 3 sierpnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,01, — 9,03, — 8,99. 
Belgja _ 124,64 —124,95 —124,38. 
Bukareszt 5.30 — 5,31 i pół —5,28 i pół. 

  

Gdańsk 171,55 — 172,18 — 171,32. 
Holandja 359,75 —360,65 —358.85, 
Londyn — 43,39 — 43,50 — 43,28. 
Nowy York 8,923 — 8,943 -— 8,903. 

Nowy York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907. 
Paryż 35,00 — 35,09 — 34,91. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26.39. 
Sztokholm 238,60 —239,20 —238,00. 
Szwajcarja 17412 —17455 —173,69. 
Wiedeń 125,50 —125,81 —125,19. 
Włochy 46,75 — 46,87 — 46,63. 
Helsingfors 22,43 — 22,48 — 22,38 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna seryjna 

86,25. 6 proc. dolarowa 72, 7 proc. stabili- 
zacyjna 72. 10 proc. kolejowa 104. 8 proc. 
L. Z. B. K. G. i B. R., obligacje B. G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 7 proc. L. Z. zieme 
skie dolarowe 72,50 4 i pėt proc. ziemskie 
48,75 48,50. 4 i pół proc. warszawskie 50. 
5 proc. warszawskie 53.75. 8 proc. Warszaw 
skie 69,— 70. 8 proc. Częstochowy 60,75. 
8 proc. Lublina 60,25. 8 proc. Łodzi 65.50. 
10 proc. Radomia 71,50. 4 i pół obligacje m. 
Warszawy 1926 r. I em. 53. 

AKCJE: 

B. Polski 114,50. Węgiel 20. 

рг ИНЕ PARADA (La Grande Parade) 
` W rol. gł. Jonn Gilbert i Renee Adore . 

Film osnuty na tle wojny šwiatowej. Nad program::: Przegląd džwiekowy „Fora“. 
Początek o godz. 4. W dnie świąt. o g. 2-ej. 

   
SPRZEDAŻ 

Wilno, ul. Niemiecka 
  

  

  

Zarząd Kąpielowy w Marienba- 
921е zawiadamia, że z powodu 
niezwykie ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od da. 1 sierpnia 101 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40'5 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

Gi AA AIA 
Fabryka I skład. mebli 

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

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

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

  

  

        
  

  

    

(A i M MMS 
  

POZOSTAŁE 
jedwabie sztuczne deseniowe, perkale 
krepony, markizety i t. p. towary se- 
zonowe sprzedajemy przez sierpień ze 

znaczną zniżki а. 
GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 28. 

Radjoamatorzy! 
Niedościgniona jakość. 

Pierwszorzędny odbiór. 
Maximum wykorzystania. 

Trwałość dają Wam jedynie baterje 

anodowe „BALTA“ 
Żądać we wszystkich sklepach radjowych 

  

  

  

Sprzedaje się piac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul, Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec),       \ 

lk 

   
SIĘ 

, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

K DĄBROWSKA 

  

Р Dr.Ginsberg 

   

          

        
    
    

    

PIANINA, FORTEPIANY| Dwa lub įeden 
i FISHARMONJE 

: KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

pokój do  wynaj jęcia. 
Mickiewicza 1-2 z 

RÓŻNE 

Podziękowanie 
Pp. Łunkiewiczowi (zdu- 
nowi) (Antokol - Piaski 
Nr. 2) za fachowy, 
szybki, staranny i nie- 

    

    
     WVNAJĘCIE 

        3, m. 6. 
    

NEC ZEE: szczególnie pieców wy- 
rażam tą drogą szcze- 
re ;podziękowanie. W. 

DOKTOR Fiedorowicz — Mickie- 

Zeldowicz "5" —* 
.. Języków obcych 

po jp REJA (trancdski, ziezkocki, 
czow: ch, aa 9—do 1, M. konwersacji 

udzielają oraz przygoto- —8 wiecz, <w ślą do Pekinie = 

DOKTOR nai szkół średnich 
b. profesor gimn. i stu- 

ZELDOWICZOWA dent U.S.B. Specjalna 
KOBIECE, WENE. Koncentracyjna metoda 

„,, fauczania dla zanied- 
RYCZNE NARZĄDÓW banych w Aoki: 

MOCZOWYCH — Zgłoszenia do redakcji 
ed 12—21 od4--6 Pod „Lekcje* 
ul. Mickiewicza 24. — —- “ч 

ma rzeź i t Й mi KMI ae 
sprzedaje tanio Stacja 
Hodowlana U S. B. 

Choroby skórne, wę. Zaułek  Zakretowy I 
neryczne i moczopłcio- Codziennie 9—11 rano. 
we. Wileńska 8 oć я 
8—1i4— 8. Te. | Gotėwkę | 

  

  

  

  

    

367, procenta 
lokujemy bezpłatnie 

[essence] Domy 
dochodowe 

GABINET 
okazyjne. 

RACJONALNĘ! 

  

Majątki, 
ośrodki, wiłle, dział- 

ki, mieszkania. 
KOSMETYKI Dom H.K. „Za- 
LECZNICZĘJ chęta* Mickiewi- 

WILNO, MICKIEWi | cza 1, tel. 9-05. 
CZA 81 m. 4. TS asla KUA 

kobieca | DDRII Urod konserwu- 
je, dosko- 

mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztaczne opalanie cery) 
Wypadznie włosów 

ZGUBY 

Skradzioną 
iżki lejow. ь 

łapież. Najnowsze zdo- a Pa S R aa 
bycze kosmetyki racio- imię Tomasza Hamery 

  

  

ualnej. i ia si 
Codziennie od g. 10—8, MA PRASRIEO:: 338 

№ & Р ®— Wdn.28.VII b.r. 
została skradziona le- 

Nr. 114 wystawiona 
przez  D-two  Bryg. 
K.O.P. Wilno na naz- 
wisko Osucha Wincen- 

w sierpniu są wolneraz legit. oznaki pa- 
pokoje z pełnym utrzy- miątkowej 1 p. s. k. 
maniem.  Dowiedzieć wystaw. na to na- 
się listownie. Poczta zwisko. 

(i A i A AM ННЕ аЕ,р й 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 
rewiru, Z. Niewęgłowski, zamieszkały w 

1030 UPC. ogłasza, że w dniu 10 Sierpnia 
1931 r. od godz. 10 rano w folw. Witcliów 
ka i Chocimska 54 w Wilnie odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo 

Juljana Palewicza i składających się z in- 
wentarza żywego i martwego oraz urządze 
nia domowego, oszacowanych na sumę zł. 
2478,50. 

omornik (— 

gitymacja _ osobista 

W  Anielinie tego kaprala zaw., o- 

Gudohaje Zapolska. 

Wilnie, ul. Mickiewicza 35, na zasadzie art. 

ści, należących do Witolda Wiełłowicza i 

Ki ) Z. Niewęgłowski. 

i M 
ROSY TEA WETA TATSIA IAE ЕЛЕ ATEITIS YES AIK TT T NT NAT STI TESTAI TTT ET TÓWIOR NORKA TE ARTIST ETO UTENOS TS 

jOHN HUNTER 

+ JENNY—DETEKTYW 
— Brill to drobny pionek, który 

boi się śmiertelnie wszelkiego ryzyka! 

Jeśli rzeczywiście ma on jakiś' kontakt 

z bandytami, to jest to tak słaba nić, 

że wątpię, aby udało się coś na tem 

zbudować. Może dowiemy się czegoś 

od niego, ale wielkich nadziej w nim 
nie pokładam. Jeśli chcecie kupić zdraj 

cę, to według mnie, dziesięć tylsięcy, 

— zbyt mała suma. Przecież oni zdo- 

byli cały miljon. Przypuśćmy, że do 
podziału stanie sześćdziesięciu Е ludzi, 

przypuśćmy, że wódz ich weźmie dwie 
— trzy Setki tysięcy, w każdym razie 

część pozostałych członków bandy bę 

dzie wynosiła więcej, niż dziesięć ty- 

sięcy. p 
— Być może, Ale my obiecujemy 

przebaczenie i opiekę. 
Carion uśmiechnął się gorzko: 
— A bandyci obiecują krwawą za 

płatę i śmierć! To jest silniejsze od 

naszych obietnic. Dziesięć tysięcy i о- 

pieka nie są potrzebne trupowi. Każdy 

z członków szajki wie doskonale, co 

mu grozi za zdradę, wie, że niema za- 
kątka na ziemi, w którymby się mógł 

ukryć bezpiecznie od zemsty. Przecież 

zanim przystąpili od organizowania 

napadu, zdążyli zabić kilku „Swoich“ 

ludzi, w tej liczbie Stantona, widocz- 

nie dla przestrogi i wzbudzenia stra- 

chu w innych. Napewno niejeden 

chciałby się zaasekurować w policji i 

„powiedzieć, że wie, ale strach zamyka 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

mu usta! Panuje nad nimi najstraszniej 
sza władza! 

JENNY TRENT PRZY PRACY 

Jenny czytała wszystkie gazety, 
wsłuchiwała się w rozmowy o bandy- 
tach, toczone w tramwajach, autobu- 
sach i ma ulicach. Można było mnie- 
mać, że kraj cały stanął nagle w 9b- 
licza wojny, której nieprzyjacie! nie 
wypowiedział, lecz wtargnął nagle na 
terytorjum Wielkiej Brytanii. 

Nerwy mieszkańców stolicy były 
tak naprężone, że zdawało się, naj- 
mniejszy powód mógł wywołać ogólną 
panikę. Zapomniano prawie o otbrzy- 
miej stracie, którą poniósł Bank An- 
gielski. Krwawa walka, liczba zaLi- 
tych i rannych policjantów, byly głów 
nym tematem, interesującym mieszkań 
ców miasta. Zdawało się, że nikt nie 
może być pewny swego życia, gdyż 
każdy mógł się znaleźć na drodze ban- 
dytów i paść ofiarą ulicznej strzelani- 
ny. 

Dwa największe kluby automobili- 
stów zwróciły się do swych członków 
z wezwaniem, by oddali do rozporzą- 
dzenia policji swoje najsilniejsze ma- 
szyny. Zaraz też policja miała moż- 
ność dzięki samorzutnej ofiarności pry 
watnej podwoić oddziały „latających 
brygad* i wysyłać je z błyskawiczną 
szybkością, w dowolnym kierunku. 

Zostało wydane rozporządzenie, by 
prywatne samochody nie pozostawa- 

każdym postawiono silny oddział poli- 
cyjny, na straży. 

Policja dążyła do pozbawienia ban 
dytów możności dokonywania "napa- 
dów w skradzionych  saniochodach. 
Tymczasem zaś autobusy Maybanka 
chodziły nadal na zachód, wożąc a- 
matorów wycieczek na miasto. A czło 
wiek, który kierował bandą zbrodnia- 
rzy, dowiadywał się o tem, jakiż mia- 
ry przedsiębrano w walce z nim, i u- 
śmiechał się ironicznie... 

Jenny odebrała na poste-restante 
kartkę, adresowaną dla Mary Smith. 
Było to właśnie sprawozdanie Brilla 
ze Staines. Dziesiątki mil dzieliły to 
miasto od miejsca wielkiego napadu, 
chociaż więc wycieczka Brilla wypad- 
ła dziwnie tego samego dnia, co na- 
pad, jednak jenny nie zwróciła na to 
uwagi. Nie domyśliła się, że los odda 
wał w jej ręce klucz do najważniejszej 
tajemnicy wodza. 

W domu dowiedziała się od Matyl 
dy Brown, że ona również dostała list. 

— QOd pana Traveina, — mówiła 
stara panna. — jest to znany poeta i 
powieściopisarz Mieszka już u mnie od 
dawna. Pani pewnie słyszała o nim. 
Niedawno ktoś napadł na niego i ra- 
nił, tutaj w domu, teraz on jest w 

szpitalu. Dzisiaj ma wrócić. Ale jestem 
pewna, że nie będzie miał na taxis. 
On nigdy nie ma pieniędzy. Mówi, że 
poeci pogardzają pieniędzmi i pożycza 

Nie wiem sama, co mam teraz zro- 

bić... 
— Ja zapłacę za taksówkę — za- 

powiedziała lokatorka. — Żal mi tego 
waszego poety. Przecież szpital jest 
niedaleko, więc to niedużo wyniesie? 

Matylda Brown Kkiwnęła głową о- 
bojętnie. Widocznie powrót Traveina 
nie wzbudzał w niej entuzjazmu. Ale 
Jenny czekała tej chwili z niecierpliwo 
ścią. Tymczasem przeczytała kilka ra 
zy kartkę Brilla i zapamiętała jej treść 
i podarł kartkę na drobne kawalecz- 
ki. 

Zaczęła się zastanawiać nad wia- 
domościami, zawartemi w kartce. Bril- 
la wysłano w dzień napadu do Stai- 
nes, autobusem Maybanka. To bardzo 
zastanawiający zbieg okoliczności! W 
Londynie istnieje zgórą tuzin spółek, 
nazwisko „Maybank* nic nie mówiło. 
Nie wiedziała, nawet adresu garażu, 
a jednak dobrze byłoby się dowie- 
dzieć... Wzięła więc spis teletonów, 

i okazało się, że garaże Maybanka 
znajdują się w bliskiem sąsiedztwie 
portu...- : я Za: 

Ten podwójny zbieg okoliczności 
dał jej dużo do myślenia. Przyszła jej 
do głowy fantastyczna myśl. Autobu- 
sy szły w górę rzeki, w tę samą stro- 

nę, gdzie została spalona samotna 
willa, którą chciał zrewidować  star- 
szy inspektor Scotland Yardu. Pożar 
ten wydał się bezniyślnym i zbytecz- 
nym, ale Jenny zbyt dobrze znała ban- 

ły na ulicy, bez dozoru. Zmniejszono u mnie, żeby pójść do baru z kolega dytów, by wątpić w celowość którego- 
ilość postojów samochodowych i przy mi, takimi samymi, jak on nicponiami! kolwiek z ich posunięć. 
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Czy nie było tajnych nici, wiąża- 
cych w jeden węzeł wycieczkę Brilla 
do Staines, pożar samotnej willi, i 
zbrojny napad w porcie? 

Gdy tak rozmyślała i snuła wnioski 
nadjechał Travein., , Wszedł do domu 
blady i wychudzony, ale ps dawi:emu 
uroczysty i pewny siebie. Matylda 
Brown przywitała go okrzykiem: 

— Ach, panie Travein, i pomyśleć 
tylko, że ledwie pana nie zabili! 

— Kobieto, — przerwał uroczyście 
Travein. — Na ulicy oczekuje ekwipaż, 
który mnie przywiózł do waszego pa- 
łacu. Im dłużej on czeka, tem gwałtow- 
niej wystukuje bezduszny mechanizm co 
raz nowe pensy i szylingi na zegarze. 
Żadna siła ludzka: ani błagania, ani 
tłumaczenie, nie mogą go zatrzymać. 
Proszę więc zapłacić szoferowi i pu- 
ścić go z Bogiem. 

— Ależ, panie Travein... 
— Niech się pani nie martwi, miss 

Brovn, — wtrąciła Jenny. — Pan Tra- 
vein nie będzie miał pewnie nic. prze- 
ciw temu, że ja opłacę szofera. Nie 
powinien się denerwować i zaraz poło- 
żyć się, aby odpocząć, 

„Poeta spojrzał pytająco na nie- 
znajomą. 

— Przepraszam.. ja nie mam przy- 
jemności.... 

— Miss Smith... pan Travein, — 
przedstawiła Matylda Brown. 

Jenny uśmiechnęła się, a Travein 
pochylił głowę z. powagą. 

Ku zdumieniu Jenny rachunek wy- 
nosił siedem szylingów. 

— Pięć szylingów pożyczyłem mu, 
— tiomaczyt szofer, pożyczył, żeby 
poczęstować mnie winem. 

Kiedy piliśmy  taksometr  praco- 
wał ciągle. Przykro mi, ale niema na 
to rady! 

Jenny zapłaciła i wróciła do domu. 
Zrozumiała teraz, dlaczego Traveim de- 
klamował, zamiast mówić normalnie. 
Trzeba było odłożyć rozmowę z nim 
na dzień następny, kiedy nieco wył 
trzeźwieje. 

Jenny ubrała sę i poszła pieszo do 
Waterloo, gdzie wsiadła do pociągu, 
by dojechać do miejsca skąd mogła z 
łatwością dostić się do spa!aqej wil- 
li nad rzeką. 

CIEKAWE ODKRYCIE 

Jenny zdawała sobie doskonale 
sprawę z niebezpieczeństwa, jakiemu 
podlegała. Jeśli przypuszczenia jej nie 
były fałszywe, szła prosto w paszczę 
Iwa! Ani ruda peruka, wciągnięta na 
włosy, a rogowe okulary nie zdołają 
oszukać bandytów. 

Jej zdaniem mógł istnieć jeden 
tylko wzglad, którym powodowali się 
bandyci przy spaleniu wdli. Gdyby w 

domu były kompromitujące przedmioty 
lub. papiery, możnaby je było sprząt- 
nąć i ukryć, podczas kiedy inspektor 
oddalił się dla sprawdzenia alibi. Sko- 
ro dom spalono, Znaczy nie było mo- 
żności ukryć tego, co było kompromi- 
tujące. Może w gruzach poź ostały ia 
kieś ślady? 

(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


