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Kryzysowe zabiegi 
i kryzysowa histerja. 

Do całego szeregu histeryj, grasu- 
jących po świecie Bożym przybyła 
jeszcze jedna: histerja na tle kryzysu. 
Urodziła się w roku 1931-ym jako nie- 
prawe dzicko zabiegów oszczędnościo- 
wych w epoce kryzysu.Pozostawiając 
łacińskie określenie tej choroby me- 
dykom. zajmijmy się jej diagnozą i 
skutkami. 

Najjaskrawiej choroba ta występu- 
je w magistratach większych miast 
polskich. W latach dobrej konjunktu- 
ry na cele artystyczne i kulturalno- 
oświatowe nie łożono tam zbyt wiele, 
ale jeszcze można było wytrzymać. 
Ale oto nadszedł sezon ogórkowy 
1931-go roku i szast-prast rzucono się 
do rąbania budżetów. Tu opera, tam 
teatr. Tu kolonje, tam ochronki. 
W „X* z 4,000,000 zjechano na zero. 
W „Y* obcięto budżet ošwiatowo- 

kulturalny na 75 proc. 
Nie ułega wątpliwości, że łatwo jest 

zniszczyć operę, rozpędzić na cztery 
wiatry teatr i pozamykać muzea. Tyl- 
ko pytanie, czy to będzie dla danego 
miasta oszczędność, czy strata?! 

  

  

Nie jeździmy przecież do wielkich 
miast dla ogłądania ojców miasta, 
chociażby najbardziej efektownych w 
swojej enocie oszczędzania. Po załat- 
wieniu interesów pozostajemy jeszcze 
dla opery i dła teatrów, dla teatrzyków 
i dla koncertów! Ruina tych rzeczy 
pociąga więc zmniejszenie się podat- 
ków od restauracyj, hoteli i t. d. Za- 
miast jednej dziury budżetowej wyłazi 
druga. 

Jest to tem bardziej bezmyślne, że 

przecież nikt nie może zaręczyć, czy 
we wrześniu nie nastąpi poprawa. 
Rok rocznie prze sezon ogórkowy 
cechuje zmniejszenie obrotów. Stąd 
zwykłe, sezonowe pustki w kasach, pe- 
symizm i złe humory tatków miasta, 

sezonowo-mijające pomiędzy 1-ym i 
15-ym września! 

Oszczędności tedy przedsiębrane w 
tych miesiącach powinny mieć rów- 
nież charakter ogórkowy, ale nie roz- 
ciągać się na miesiące jesienne, które 
nie mogą być tak deficytowe, jak li- 
piec i sierpień. 

Jest również rzeczą bardzo smutną, 
że w niektórych miastach polskich 
idą również na pierwszy ogień pozy- 
cje opieki nad dziećmi. Niedawno ja- 
kieś pismo warszawskie  donosiło o 
skasowaniu półkołonij dla biednej 
dziatwy warszawskiej. Jest to jedno 
z tych niepotrzebnych, ogórkowych 
barbarzyństw. Niepodobna przecież 
wysłać dzieci na kolonje w paździer- 
niku! Niepodobna przecież naprawić 
te krzywdy, jakie się wyrządziło naj- 
biedniejszym! 

Nie jestem bynajmniej wrogiem 
zabiegów oszczędnościowych, nie mo- 
gę jednak zgodzić się niestety na tak 
częste przerzucanie się u nas z osta- 
teczności w ostateczność. Można się 
zgóry założyć, że jeżeli się: buduje u 
nas jakiś gmach, to napewno będą tam 
marmurowe schody, tak jakby akurat 
był czas potemu. Jeżeli się coś zbyt 
hojnie subsydjowało rok temu, to się 
teraz tak chlaśnie, ażeby z subsydjum 
nie zostało ani śladu. Jeżeli jakieś mia- 
sto lub instytucja rozpocznie swój se- 
zon budowlany, to napewno nie zacz- 
nie od tych podstaw kultury mas, jak 
Bibljoteka Miejska, Łaźnia Publiczna, 
Poczta i inne ku wygodzie tysięcy lu- 
dzi, ale od jakiegoś gmaszku reprezen- 

tacyjnego ku wygodzie kilkunastu o- 

sób. 
Jakież jednak powinny być „zabiegi 

JAPOŃSKI 
PROSZEK K AT 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

* > Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 
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EZTIEDUTEUROWIW  WOTZENOOCWA DKA ы 

oszezędnościowe* w przeciwieństwie 
do oszczędnościowej histerji? Na czem 
winniśmy oszczędzać, ażeby oszczę- 
dności przynosiły korzyść, a nie szko- 
dę?! Odpowiedź jest prosta i jasna. O- 
szezędzać należy przedewszystkiem na 
całej reprezentacyjnej stronie życia! 

Damy tylko jeden mały przykład. 
Francja —bankier całego świata, kła- 
dzie się spać o godz. 11-ej wieczór. Po 
godzinie il-ej prowincjonalne miasta 
francuskie są już ciemne i bezłudne. 

Na takiej „oświacie* oszczędzać 
można i należy. Niema dobrej racji aże 
by dła garści birbantów palić latarnie 
całą noc. Nawet względy bezpieczeń- 
stwa nie mogą usprawiedliwić tych mil 
jonów złotych, wyrzucanych za okno 
dzięki zbyt późnej godzinie teatrów i 
kin, restauracyj i oświetleń ulicznych 
w Polsce. 

Miejmy nadzieję, że Magistrat Wi- 
leński nie da się ogarnąć panicznym 
nastrojom  wiejącym z Kongresówki. 
Nie puszczaliśmy się na luksusy w 

    

chwilach konjunktur, nie powinniśmy 
chorować na histerję podczas sierpnio- 
wych ogórków. Oszczędzać wyłącznie 
na estetyczno-reprezentacyjnej stronie 
życia, nie tykać dzieci, oświaty i kultu- 
ry! Oto co powinno być hasłem sa- 
morządów Ziem Wschodnich i nietyl- 
ko Wschodnich! 

Swój. 

EEST SRITIS IRO 

Wice-minister 

ks. Żongołłowicz 
będzie Kierownikiem 

Ministerstwa W. R. i O. P. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak się dowiadujemy, dotychczas 
w kołach decydujących nie była roz- 
ważana Sprawa obsadzenia iotelu 
min. w. rel. i ośw. p. opróżnionego 
przez niespodziewany zgon d-ra Sła- 
womira Czerwińskiego. Wedle po- 
głosek nie należy się obecnie spo- 
dziewać nominacji min. oŚśw., a re- 
sortem tym kierować będzie ks. wi- 
cemin. Żongołłowicz. 

Na zjeździe legjonistów 
przemawiać będzie 
gen. Sosnkowski. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W programie akademji legjono- 
wej, jaka się odbędzie w dniu zjaz- 
du legjonistów w Tarnowie, przewi- 
dziane jest przemówienie gen. Sosn- 
kowskiego. W pewnych kołach wy- 
ciągane są z tego różne domysły i 
wnioski. Uważane jest np., że zapo- 
wiedź tego pierwszego publicznego 
wystąpienia gen. Sosnkowskiego od 
czasu wypadków majowych jest 
jaskółką zwiastującą powrót jego na 
arenę życia politycznego. Zapowiedź 
przemówienia gen. Sosnkowskiego 
jest żywo komentowaną i budzi ży- 
we zainteresowanie. 

W rocznicę legjonową. 
WARSZAWA. 6.VIII. (Pat) W 

związku z rocznicą legjionową zostało 
odprawione dziś o 10 rano uroczyste 
nabożeństwo w kościele garnizono- 
wym przy ul. Długiej. Na nabożeń- 
stwie obecni byli liczni przedstawiciele 
władz wojskowych z gen. Orlicz-Dre- 
szerem na czele, przedstawiciele władz 
cywilnych z zastępcą komisarza rządu 
Ołpińskim oraz członkowie Związku 
Legjonistów z prezesem oddziału war- 
szawskiego p. Dziadoszem. Po nabo- 
żeństwie uczestnicy dzisiejszych uro- 
czystości uformowali pochód i udali 
się na plac Marszałka Piłsudskiego, 
gdzie na grobie Nieznanego Żołnierza 
złożyli wieniec. O godz. 19 w sali Sto- 

warzyszenia Urzędników Państwowyc 
odbyła się uroczysta akademia. 

WARSZAWA 6.8. Pat. — Stara- 
niem Związku Legjonistów stolicy od- 
była się w sali klubu urzędników pań- 

stwowych o godz. 19-ej wieczornica, 

otwarta przemową dyr. Dziadosza o 

znaczeniu obchodów rocznicy wymar- 

szu strzelców z Krakowa 6 sierpnia 
1914 roku. 
'Przemawiąłe gen. Orlicz Dreszer, 

kończąc okrzykiem na cześć Pana Pre- 

zydenta Mościckiego i p. Marszałka 
Piłsudskiego. | Sala okrzyk ten pod- 
chwyciła, powtarzając wielokrotnie. 
Chór Związku Legjonistów 'wykonał 

następnie szereg pieśni żołnierskich. 

   

Wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych. 

WARSZAWA, 6-VIIL (Pat). W 
dniu 6 sierpnia nastąpiła w Warsza- 
wie wymiana dokumentów ratyfika- 
cyjnych konwencji konsularnej mię- 
dzy Polską a Belgią, podpisanej w 
Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. 
Wymiany dokonał ze strony polskiej 
minister spraw zagranicznych August 
Zaleski, ze strony Belgji poseł nad- 
zwyczajny i minister pełnomocny 

Belgji w Warszawie. ё 

Nowa pragmatyka służbowa 
dla pracowników Kas Chorych 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W ciągu sierpnia ogłoszona zo- 
stanie pragmatyka służbowa i no- 
wa skala wynagrodzeń dla pracow- 
ników Kas Chorych. Hłace te wahać 
się będą w granicach od 80 do 1500 
zł. mies. Ogólna wysokość wydat- 
ków administracyjnych Kas Chorych 
obniżona będzie do 7 proc. 

Wyjazd wielkiego mistrza 
zakonu maltańskiego. 
WARSZAWA 6.8. Pat. — Dzisiaj 

o godz. 9 rano wielki mistrz Zakonu 
Maltańskiego, ks. Chigi de Albani w 

towarzystwie barona de Vesque-Puti- 
lingen odjechał pociągiem  wrocławs- 
kim do Trachtenberga. Do granicy 
państwa odprowadzili wielkiego mis- 
trza p. Bohdan Hutten-Czapski, pre- 
zes polskiego Związku kawalerów mal- 
tańskich i ambasador Chłapowski. Na 
dworcu żegnali wielkiego mistrza nun- 
ejusz apostolski Marmaggi, Rajnold 
Przeździecki w zastępstwie szefa pro- 
tokółu M. S. Z. oraz licznie zgroma- 
dzeni konfratrzy. 

17 rocznica wymarszu 
Kadrówki w Święcianach. 

Dła uczczenia 17 rocznicy wymarszu Kadró- 
wki tutejsze Kołó. Stow. Róozerwistów i b. 
Wojskowych wraz ze Związkiem Strzeleckin 
urządziło uroczystą wieczornicę. Referat hi- 
storyczny wygłosił p. Oberleitner. Zebrani 
złożyli wśród  entuzjastycznych okrzyków 
hołd Komendantowi Legjonów p. Marszałko- 
wi Piłsudskiemu. 

Skład nowej konferencji 
Okrągłego Stołu. 

LONDYN. 6.VIII. (Pat.) Oficjalnie 
ogłoszono skład nowej konferencji 
Okrągłego Stołu. Tym razem liczba 
delegatów wynosi 108 wobec 89 ucze- 
stników konferencji z roku ubiegłego. 
Delegatów brytyjskich jest 19, państw 
niezależnych również 19, delegatów z 
Indyj Brytyjskich jest 70. 

Wśród nowych delegatów indyj- 
skich znajduje się Gandhi, biorący ró- 

ż udział w komisji mniejszościo- 
wej oraz przywódczyni kobiet indyj- 
skich p. Naidu, która po uwięzieniu 

Gandhiego kierowała ruchem cywilne- 
go nieposłuszeństwa. Gandhi i Naidu 
będą czołowymi delegatami  rewolu- 
cyjnych Indyj. 

Plenarna konferencja zbierze się 
około i listopada, ale już 6 września 
obradować zacznie komisja ustroju 
federalnego, a 6 października komisja 
mniejszościowa. 

  

Jugosławia nie przepuszcza 
pociągów zagranicznych. 
WIEDEŃ, 6. VIII. (Pat). Zarząd 

kolei austrjackich podaje do wiado- 
mości, że wskutek ostatnich zama- 
chów bombowych Jugosławja wstrzy 
mała przepuszczanie pociągów zagra- 
nicznych. W sprawie tej koleje szwaj- 
carskie zwołują do Zurychu na 11 b. 
m. konferencję. Zarząd kolei austrjac- 
kich polecił swym organom przepro- 
wadzić w porozumieniu z władzami 
bezpieczeństwa Ścisłe rewizje w pocią- 
gach, idących do Jugosławji. 

Desperacki czyn zredukowa- 
nego urzędnika. 

BERLIN, 6. VIII. (Pat), Wtezoraj po po- 
łudniu dokonano na socjalistycznego bur- 
mistrza miasta Karlsruhe morderczego za- 
machu. Zredukowany urzędnik miejski, u- 
ważając, że z winy burmistrza stracił posa- 
dę, udał się do kaneelarji i po krótkiej wy- 
mianie słów strzelił kilkakrotnie z rewoil- 
weru. Kule chybiły celu. Spraweę zamachu 
aresztowano. 

Rewia kultury fizycznej. 
MOSKWA. 6.VIII. (Pat.) Jak do- 

nosi Tass, w dniu wczorajszym na pla- 
cu Czerwonym w Moskwie odbyła się 
rewja kultury fizycznej z okazji 10 
rocznicy czerwonej międzynarodówki 
sportowej. W rewji wzięło udział oko- 
ło 40 tys. sportowców z Moskwy i za- 
granicy. Rewji przypatrywał się Sta- 
lin z członkami rządu, korpus dyplo- 
matyczny, przedstawiciele prasy so- 
wieckiej i zagranicznej. 

  

    

  

   

    

  

Janina 1 Ма 

i Pawła na Antokolu, 

  

Wrześniowska 
opatrzona Św. Sakrament. zmarła dn. 6 sierpnia r. b. w wieku lat 54. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Węglowa 21) do kościoła 
Wszystkich Świętych odbędzie się dnia 7 b. m. o godz. 9-ej rano, poczem 
po nabożeństwie następi pogrzeb na cmentarzu przy kościele Św. Piotra 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

pogrążeni w głębokim smutku MĄŻ i BRACIA.    

SŁONINĘ AMERYKAŃSKĄ ŚWIEŻĄ 
POLECA 

DOM HANDLOWO - 
_ KOMISOWY „NEUTRAL“ 

WILNO, 
ulica Kwiatowa Nr. 4 

telefon 7-28 

Na prowincję wysyłamy za zaliczką kolejową po otrzymaniu zadatku. 

  

Cel uświęca środki. 
Kłamstwa niemieckie o zjeździe legjonistów, którego nie było. 

(Teł. od własn. koresp. z Warsz.) 

Wczoraj niemieckie pisma nacjo- 

nalistyczne zamieściły wiadomość, 

jakoby w Kartuzach na Pomorzu 

miał się odbyć Zjazd Legjonistów, 

ria którym wygłosił rzekomo prze- 

mówienie gen. Rydz Śmigły. Dzien- 

niki te wkładają w usta gen. Śmigłe- 

go, między takie zwroty: 

„niebawem pomaszerujemy przeciw- 

innemi 

ko odwiecznemu wrogowi Niemcom 

i zdecydowanie powybijamy mu zę- 

by. Pierwszem następstwem tego 

marszu będzie zajęcie Gdańska. Gdy 

Gdańsk i Prusy Wschodnie powró- 

cą do Polskiej Macierzy, Niemcy 

zechcą gadać o zawarciu Locarna 

wschodniego". 

Poselstwo polskie w Berlinie na- 

tychmiast zaprzeczyło tej wiadomo- 

ści kategorycznie, jako z gruntu wy- 

myślonej. Koła zbliżone do M. S. Z. 

w Warszawie traktują tę notatkę w 

dziennikach nacjonalistycznych nie- 

mieckich jako jeden z momentów 

w walce plebiscytowej o rozwiązanie 
sejmu puskiego. 

  

Austrja, Włochy i Węgry dążą do. zawarcia 
unji celnej? 

KROLEWIEC, 6-VIII. (Pat). Koenig- 
sberger Allgemeine Zeitung, dzien- 
nik zbliżony do ministra Curtiusa, 
zamieszcza b. znamienny artykuł, w 
którym wykazuje, że Austrja, Wło- 
chy i Węgry dążą do zawarcia unji 
celnej. Plan ten spotyka się z sym- 
patycznem przyjęciem w Austrji, 

która licząc: się z niedojściem do 
skutku unji celnej austro - niemiec- 
kiej, pragnie zapomocą unji celnej 
z Węgrami i Italją stworzyć dlasie- 
bie zaplecze. Za dowód istnienia 
planu uważa autor artykułu brzmie- 
nie traktatów handlowych, zawar- 
tych między temi państwami. 

Przełomowy dzień w polityce 
europejskiei. 

Herriot o plebiscycie w Prusach. 

PARYŻ. 6.VIII. (Pat.) W dzienni- 
ku „Ere Nouvelle'* ukazał się dłuższy 
artykuł Herriota o niedzielnym ple- 
biscycie w Prusach, w związku z całą 
sytuacją niemiecką, zaznaczający, że 
cały obrót, jaki weźmie polityka euro- 
pejska, zależy przeważnie od wyni- 
ków tego plebiscytu. 

Herriot pisze m. in. co następuje: 
Jest to sprawa ściśle pruska—oświad- 
czył kanclerz Bruening — uczciwość 
każe mu jednak dodać: ,, z punktu 
widzenia prawnego*. Tak, — ale z 
punktu widzenia politycznego czy za- 
pomniano już o tem, że Prusy są za- 

sadniczym elementem organicznym 
Rzeszy Niemieckiej, że nawrócenie 
Prus do idei demokratycznej było głó- 
wnie ratunkiem republiki niemieckiej, 
zasadniczą gwarancją jej egzystencji. 
Powrót do militaryzmu byłby faktem 
historycznym, wznowieniem tradycyj 
szczęśliwie minionych. Być może kan- 
clerz nie mógł nic więcej powiedzieć. 
Jest to jego rzeczą. Lecz naszą rzeczą 
jest niepomniejszanie doniosłości mię- 
dzynarodowego aktu, który ma się do- 
pełnić. Referendum z 9 sierpnia jest 
sprawą więcej niż pruską. Dotyczy ono 
bezpośrednio całej polityki pokojowej. 

Orędzie rządu pruskiego 
przeciwko piebiscytowi. 

BERLIN, 6-VIII. (Pat). Rrząd 
pruski przesłał do wychodzących na 
obszarze Prus czasopism do opubli- 
kowania orędzie, zwracające się prze- 
ciwko plebiscytowi, Wszystkie pisma 
bez różnicy odcieni politycznych o- 
bowiązane są do ogłoszenia pełne- 
go tekstu orędzia w najbliższych 

swych wydaniach. 
Fakt, że rząd pruski po raz pierw- 

szy od lat 12 zastosował tego ro- 
dzaju przymus publikacji na kilka 
dni przed plebiscytem, wywołał w 
kołach zwolenników plebiscytu licz- 
ne protesty i komentarze. 

Ponowny odpływ złota z Anglii. 
LONDYN, 6-VIII. (Pat). Skutki 

wczorajszych wahań kursu funta 
szterlinga dały się dziś odczuć, kurs 
franka nie podniósł się wyżej 
138.73, podobnie ujemnie kształto- 
wał się również kurs guldena ho- 

lenderskiego. Wskutek tego rozpo- 
czął się ponowny odpływ złota, któ- 
rego dwa i pół miljona funtów 
szterl. odeszło w dniu dzisiejszym 
do Paryża i Holandji. 

Zdziwienie we Francji. 

PARYŻ, 6. VIII. (Pat). Spadek kur- 
su szterlinga wywołał w tutejszych 
kołach finansowych wielkie zdziwie- 
nie tem większe, że nieznane są przy- 
czyny tego zjawiska. Według ,,Le Ма- 
tin* spadek funta nie może być przy- 
pisywany sprzedaży dewiz angielskich 
przez Bank Francuski, który od po- 
czątku tygodnia przeciwnie zarządził 

kupowanie funtów. Zdaniem „Excel- 
sior'a* ma się tu raczej: doczynienia 
z chwiejną taktyką zainteresowanych 
kół angielskich. 

Ruch złota w kierunku kontynen- 
tu wywołuje co najwyżej przykre za- 
mieszanie, niema jednak miejsca na 

obawę poważniejszych następstw. 

  

Groźny pożar w Święciańskiem. 
ŚWIĘCIANY, 6. 8. (Pat). — W nocy z 5 

na 6 b. m. wybuchł pożar we wsi Žukojnie 
Żeladzkie, gminy Żukojnie. Pożar strawił zu- 
pełnie 24 gospodarstw, prócz tego 7 stodół z 
tegorocznym zbiorem. W płomieniach zgi- 

nęła krowa, kilkanaście owiec i kilkanaście 
świń. Straty są bardzo znaczne, wysokości 
ich narazie nie ustałono. Wypadku z ludźmi 
nie było. Władze policyjne prowadzą docho- 
dzenia celem ustalenia przyczyn pożaru. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Brak rąk do pracy w Litwie. 

TYLŻA, 6:VIII. (Pat). Organ 
mniejszości litewskiej w Prusach 
Wschodnich „Naujasys Tilses Kele- 
ives* zamieszcza odezwę, w której 
nawołuje bezrobotnych Litwinów, 
zamieszkałych w Prusach Wschod- 
nich, do wyjazdu na roboty na Li- 
twę, gdzie panuje brak rąk do pra- 
cy w pewnych dziedzinzch produkcji. 

WOLDEMARAS SKARŻY WŁADZE 
LITEWSKIE. 

Jak donoszą z Kowna, Weldemaras zwró- 

cił się do posła francuskiego w Kownie ze 
skargą na władze litewskie, iż bezpodstaw- 
nie wzbraniają mu powrotu do Kowna i 
zmuszają go do pobytu w majątku Płotele u 
obywatela franeuskiego hr. Chausseła, co 
jest bardzo niedogodne dla tego ostatniego. 

ZDEMOLOWANIE NAGROBKÓW 

ŻYDOWSKICH. 

Na cmentarzu żydowskim w Kłajpedzie 
nieznani sprawcy zdemolowali 26 nagrob- 
ków. W mieście panuje przekonanie, że spra- 
wcami są zwolennicy Hitlera. (Pat). 

WYRZUCENIE JĘZYKA POLSKIEGO. 

Z Kowna donoszą, że w trzeciem gimnaz 
jum państwowem w Kownie, w którem do- 
tychczas obowiązywał język polski wykłade- 
wy, będzie on od początku nowego roku 
szkolnego zastąpiony językiem wykładowym 

litewskim. (Pat). 

TYFUS W KOWNIE. 

W ostatnich dniach mnożą się na Litwie 

wypadki tyfusu plamistego. W Kownie na- 
liczono w b. tygodniu 8 zachorowań, w po- 
wiecie marjampolskim zanotowano również 
większą liczbę wypadków. (Pat). 

PRZEGLĄD PRASY KOWIEŃSKIEJ. 

„Lietuvos Aidas* zamieścił artykuł w 
następujący sposób przedstawiający ideały 
swego stronnictwa: 

Najwyższym ideałem politycznym naro- 
dowców był i będzie zawsze wolny naród 
Titewski w kraju, który zamieszkuje. Zgodnie 
z tą zasadą, narodowcy nigdy nie wyrzekną 
się Wileńszczyzny i tem właśnie różnią się 
od innych tyj politycznych, które wyka- 
zały skłonność do kompromisów w sprawie 
wileńskiej. 

Zaś w polityce wewnętrznej narodowcy 
dążą do wytworzenia w narodzie siły ducha 
i ciała, dobrobytu materjałnego i rozwoju 
kulturalnego. Hasłem ich jest: wszyscy dla 
jednego, jeden dła wszystkich, gdyż zdaja 
sobie sprawę z tego, iż jedynie harmonijna, 
zgodna współpraca może narodowi zapewnić 
osiągnięcie pomyślnych wyników. Dlatego 
też narodowcy są przeciwni nadmiernemn 
rozrostowi partyj, których nieustanne zacie- 
te walki wyrządziły krajowi w czasach ist- 
nienia sejmu niepowetowane szkody. Daże- 
niem narod. jesi, by naród jak najprędzej 
osiągnął możliwie najwyższy stopień kultu- 
ry moralnej i materjalnej więc chronią oni 
owoce dotychczasowej pracy. Szanując cu- 
dze przekonania, a szczególnie, wyznania re- 
ligijne, wymagają oni tego samego od in- 
nych. To też, szanując Kościół katolicki, nie 
mogą jednak dopuścić, by jego przedstawi- 
ciele, lub wyznawcy mieli prawo prześlado- 
wania inaczej wierzących. Zasadą narodow - 
ców jest, by każdy pracował w swym za- 
kresie i spełniał swoje obowiązki ku śwojeł 
korzyści i dobru państwa, a nie mieszał się 
do spraw innych. ` 

„Rytas* występuje z bardzo oryginalnym 
wnioskiem zlikwidowania przemysłu litew- 
skiego. Swój wniosek pismo motywuje na 
stępująco: 

Całe zło wypływa z systemu podatkowego 
w Litwie. 

Litwa ma tyle systemów podatkowych, 
ile ustaw o podatkach. 

Obywatele litewscy płacą skarbowi 300 
miljonów litów. Na każdego mieszkańce 
przypada 130 It. podczas gdy przed wojną 
przypadało 44 It. 

Podatki wynoszą 20—25 proc. dochodu 
państwowego, o ile zaś nie liczyć dochodów 
przedsiębiorstw państwowych 18—20 proc. 
Handel i przemysł płacą jedynie 9,4 milj. I 
tów, t. j. 8,3 proc. ogólnej sumy dochodów 
państwowych. W ten sposób prawie wszyst- 
kie podatki przypadają na rolnictwo. Płacą 
je spożywcy włościanie urzędnicy i robot- 
nicy. Ta ostatnia kategorja podatków jest 
jednak nieliczna. Minimum przeżycia jest 
w Litwie niewielkie i robotnicy mają się nie- 
źle. 

Z pewnika, iż rolnictwo jest podstawą 
gospodarstwa litewskiego wypływają zgoła 
niespodziewane wnioski. 

Należy uchylić wszystkie cła, zwięk: 
jące wydatki włościan. Wówczas zostanie 
zlikwidowany przemysł nie mający pod sobą 
trwałego gruntu. Należy unikać sztucznych 
zarządzeń i pobierania jednych gałęzi gospo- 
darki drugiemi. 

„Lietuvos Žinios“, tracąc nadzieję na 
wprowadzenie w Litwie cywilnej metrykacj', 
pesymistycznie nadmienia, że trzeba znów 
się przygotować na długi okres oczekiwania. 
Zatarg bowiem między narodowcami a 
chrz. demokracją nie może jeszcze spowodo - 
wać aż tak doniosłych reform, gdyż zasa 
dniczych różnie w poglądach na sprawy koś- 
cielne między temi stronnictwami niema. 

Nieraz już wskazywaliśmy na to, że toczona 
nie obecnie walka jest jedynie licy- 

acją dwóch  współzawodników, ubiegają - 

cych się o wpływ na uczącą się młodzież. W 
zasadzie oba stronnictwa są nawskroś kato- 
lickie i krelikalne. 

Przy takich nastrojach, rzecz prosta, na- 
ród nie doczeka się zapowiadanej reformy. 
która bądź-co bądź, rzuciłaby wobec Rzymu 
pewien cień na wprowadzające ją stronnict- 
wo, a tego pragnie ono uniknąć. Zdaje sobi 
z tego jasno sprawę chrz. demokracja i nie 

obawiając się próżnych pogróżek, nie ustę- 
puje w walce z narodowcami ani na krok. 

To też w obecnych warunkach próżno 
ać upragnionej reformy: wszak nig- 

zie jeszcze „katolicy nie w Lili ludu z 
jarzma kleru. Może to uc i uczyni ie- 

dynie rzeczywiście demokratyczne stronnic- 
two, ująwszy rządy kraju w swe antyklery 
kalne dłonie*, zapowiada w zakończeniu 
pismo. 

    

  

      

   

   

     

      

     



  

  

PAMIĘCI WIELKIEGO PEDAGOGA 
(Z powodu śmieret ś.p. ministra S. Czerwińskiego). 

Umarł nagle, w rozkwicie swych 
sił intelektualnych minister Sławomir 
Czerwiński. 

Państwo polskie, kultura, oświata 
poniosły straszną, niepowetowaną 
stratę. Był to bowiem mąż stanu w 
pełnem znaczeniu tego słowa. Na 
swem stanowisku, jednem z najbar- 
dziej odpowiedzialnych w  każdem 
państwie. łączył głęboką, wszechstron- 
ną wiedzę i wielką fachowość ze zdol- 
nością szerokiego ujmowania  cało- 
kształtu zagadnień państwowych, sub- 
teiną wrażliwością na potrzeby kultu- 
ry polskiej. 

Jako minister oświecenia nietylko 
dbał o możliwie szeroką rozbudowę 
szkolnictwa i oświaty, ale niemniej 
silny kładł nacisk na tego ducha, któ- 
ry winien w szkołach naszych pano- 
wać. Chciał i pragnął gorąco, aby pol- 
skie szkoły nietylko dobrze kształciły, 
ale aby wychowywały młode pokole- 
nia na dobrych obywateli państwa, 
przyszłych budowniczych mocarstwo- 
wej potęgi Polski. 

Mając wyraźny pogląd na zadanie 
polskiego szkolnictwa z niebywałą od- 
wagą cywilną i głębokiem przekona- 
niem bronił swego programu działa- 
nia. Mowy jego wygłaszane publicznie 
—czy to w izbach ustawodawczych, 
czy ło na zjazdach pedagogicznych i 
naukowych swoją głębią, przekona- 
niem, szczerością i odwagą zmuszały 
do szacunku nawet przeciwników. 

Wypowiedział bezwzględną walkę 
partyjnictwu tak rozpanoszonemu w 
naszem szkolnictwie, zwłaszcza бгей- 
niem, przeciwstawił się z całą siłą fał- 
szowaniu historji walk o Niepodległość 
Polski, uprawianej przez tychże „,par- 
tyjników*. 

Zmusił uczyć w szkole szacunku i 
miłości dla Tego, kto jest twórcą dzi- 
siejszej Niepodległej Polski. 

Miał siłę z całą stanowczością prze- 
ciwstawič się szowinizmowi w szkoł- 
niciwie — i umiał zrealizować hasło—- 
państwo dla wszystkich — otwierając 
szeroko drzwi szkół polskich dla dzie- 
ci wszystkich wyznań i wszystkich na- 
rodowości, zamieszkujących państwo 
polskie, jednocześnie należnym sza- 
cunkiem otaczając ich odrębności kul- 
turalne i religijne. 

"MW rządzie bronił interesów szkol- 
nictwa i oświaty, wobec szerokich kół 

pedagogieznych naukowych i ašwia- 
towych działaczy był wykładnikiem 
'ogólno-państwowych interesów i moż- 
liwości na tem polu pracy. Dlatego po- 
zostanie na zawsze wzorem ministra 
oświecenia publicznego. 

Jako pedagog — miał wiełoletnie 
doświadczenie, gdyż przeszedł wszyst- 
kie szczeble karjery pedagogicznej — 
od zwykłego nauczyciela poprzez sta- 
nowisko dyrektora szkoły, wizytatora 
i wiceministra do tego naczelnego 
miejsca, z którego zwolniła go nieu- 
błagana śmierć. 

Dlatego znał osobiście potrzeby 
szkolnietwa, znał osobiście warunki 
bytu i pracy nauczyciela polskiego, 
nadal uważał siebie za człowieka Śro- 
dowiska nauczycielskiego, które ota- 
czał koleżeńską serdecznością i gorli- 
wą troską. Był więc nietylko minist- 
rem i zwierzchnikiem ale i dobryrń 
kolegą. 

Kochał swój zawód. Na każdem 
stanowisku wkładał całą duszę w swo- 
ja pracę — miał należyte zrozumienie 
wielkiej roli i posłannictwa kultural- 
ńego wogóle nauczycieła, a w szcze- 

w Polsce, gdzie analfabetyzm 
do dziś jeszcze jest plagą i hańbą. 

I dłatego będąc ministrem nadal 
pozostał w swej psychice przedewszy- 
stkiem pedagogiem. Całe szkolnictwo 

  

   

  

  

  

  

  

   

— !а ogromna sieć szkół początko- 
wych, średnich, zawodowych, wyż- 

szych — w jego psychice było jedną 
wielką szkołą, której był nauczycie- 

howawcą i dyrektorem. Dla- 
tego można powiedzieć o nim, że nie- 

  

tylko wyszedł ze środowiska nauczy- 
cielskiego, ale że i pozostał w niem do 
końca swych dni pracowitych. 

Był nietylko wiełkim pedago- 
giem, a być może właśnie dlatego nim 
był, że był człowiekiem nieskończonej 
dobroci, pięknego serca i szlachetno- 
ści. Kochał i miłował cztery miljony 
dzieci, uczęszczających do szkół w 
Polsce — otaczał je wszystkie jednaką 
troską i serdecznością. Gdy mówił o 
tych jasnych głowach, których wycho- 
wanie państwo mu powierzyło — ja- 
kąż miłością, jakąż serdecznością, ja- 
ką troską głeboką były przepojone je- 
go słowa. I dlatego żałoba dziś spadła 
na całą kulturalną Polskę. 

Odszedł człowiek wielkiej myśli, 
wiełkiego serca, wielkiej twórczej pra- 
cy państwowej. Odszedł w rozkwicie 
swych sił niespożytych, w toku reali- 
zacji swego wielkiego programu. Żal 
powszechny będzie mu towarzyszyć, 
gdy wdzięczna Polska będzie oddawać 
mu ostatnią posługę. 

Ale jednocześnie jesteśmy dumni, 
że Polska Niepodległa miała już takie- 
go ministra oświaty, jakim był ś. p. 
Sławomir Czerwiński. 

Cześć jego Świetlanej pamięci! | 
Niech myśl jego i duch jego na 

zawsze pozostaną w murach Minister- 
stwa Oświecenia Publicznego i Wy- 
znań Religijnych. 

Tadeusz Hołówko. 

Po zgonie Ś. p. min. 
Czerwińskiego. 

Kondolencja p. marsz. 
Raczkiewicza. 

WARSZAWA. (Pat.) P. marszałek 
Senatu nadesłał w dniu dzisiejszym 
telegram kondolencyjny wdowie po š. 
p. min. Czerwińskim pani Jadwidze 
Czerwińskiejj W związku z pogrze- 
bem min. Czerwińskiego, na którym 
p. marszałek Senatu będzie obecny, 
p. marszałek powróci z urlopu jutro 
rano i obejmie w tym dniu urzędo- 
wanie. 

Wieńce. 
WARSZAWA. (Pat.) Metropolita 

Kościoła prawosławnego w Polsce Dy- 
onizy złożył dziś wieniec przy zwło- 
kach ś. p. dr. Sławomira Czerwiń- 
skiego. W sobotę metropolita Dyonizy 
odprawi uroczyste nabożeństwo ża- 
łobne za duszę zmarłego. 

WARSZAWA. (Pat.) W dniu dzi- 
siejszym złożono przy zwłokach $. Pp. 
ministra Czerwińskiego wieniec od U- 
niwersytetu S. B. - 

Kandolencje. 
WARSZAWA 6.8. Pat. — W prezy- 

djum Rady Ministrów złożyli dzisiaj 
wizytę kondoleneyjną z powodu zgonu 
ministra Czerwińskiego, ambasador 
Francji Laroche, niemiecki von Molt- 
ke, łotewski Groswald, charge d'affa- 
ires hiszpański i inni przedstawiciele 
korpusu dypłomatycznego. 

Depesze nadesłali w dalszym cią- 
gu rektor uniwersytetu warszawskiego 
Kazimierz Bartel w imieniu Towarzy- 
stwa Matematycznego i własnem, pre- 
zes Rady miasta Warszawy Rajmund 
Jaworowski, superintendent Teodor 
Zoeckler, superintendent Jastrzębski, 
senator Pimonow, Związek rabinów 
Rzeczypospolitej, Bratnia Pomoc Wyż- 
szej Szkoły Handlowej w Warszawie 
gtd 

WARSZAWA 6.8. Pat. — P. Pre- 
m.jer otrzymał w dniu dzisiejszym na- 
stępującą depeszę od węgierskiego mi- 
nistra oświaty: Z głębokim smutkiem 
dowiedziałem się a  przedwczesnym 
i nieoczekiwanym zgonie p. Czerwińs- 
kiego, ministra oświecenia publicznego 
w Polsce. Ze zmarłym łączyły mnie 
nierozerwalne węzły *wspólnej pra 

  

To, co nas bardzo obchodzi. 
(Refleksje na temat czytelnictwa gazet). 

W dobie ogólnoświatowego kryzy - 
su cała bez wyjątku prasa w Polsce, 
wzorem prasy światowej główną uwa- 
gę skupia na życiu gospodarczem, 
skąd czerpie najwięcej materjałów dla 
zapełnienia swych szpalt, znajdując 
źródła coraz więcej frapujących ogół 
czytelniczy sensacyj. To niewyczerpa- 
ne źródło informacyjne, jakiem jest 
wegetujące z dnia na dzień życie go- 
spodorcze zdystansowało wszelakie in- 
ne, a raczej wchłonęło w siebie, „že 
dość, jak wspomnimy 0  dziedzinie 
kryminalistyki. i 

Z łam gazet coraz mniej co praw- 
da biją w oczy ogłoszenia i reklamy, 
prawie, że całkiem zniknął rejestr no- 

wopowstających firm handlowych i 
przemysłowych, lecz na każdym kroku 
czytamy o upadłościach, nadzorach 
sądowych, lokautach i strajkach, ba, 
nawet o samobójstwach zawiedzio- 
mych w rachubach  bussinesmanów. 
Wszystko to przysłaniają pomysły ra- 
townicze, relacje z mnóstwa konferen- 
cyj i zebrań na ten temat, tak. iż pyta 
się krytycznie usposobiony przeciętny 
czytelnik, azali inne poważne i rów. 
nież godne zainteresowania ogółu kwe- 
stje w Pelsce i zagranicą w dobie dzi- 
siejszej nie istnieją? : 

Bez wywoływania nowej dyskusji 
odpowiedzmy na to z determinacją: 

  

   

  

bodaj nie i zajmijmy się sprawą, która 
wyłącznie nas się tyczy, t. j. prasy, 
zwłaszcza, iż sprawa ta wygląda naj- 
paradoksalniej właśnie w dobie dzi 
siejszej. 

Stawiam kropkę nad i — odstępu- 
jąc od zajęcia się tem zagadnieniem 
w szerokiem jego pojęciu. į 

Temat byłby to nadspodziewanie 
przeogromny i trudny do wyczerpują- 
cego omówienia. 

A zatem jedynie i wyłącznie rozwa- 
żania niniejsze zagadnieniu egzysten- 
cji prasy wileńskiej poświęcam. 

Na początku odważne stwierdze- 
nie: rozwój prasy wileńskiej stoi na 
martwym punkcie, ogólny zaś kryzys 
gospodarczy wpływa na to pośrednio, 
lecz nie zasadniczo. A w ślad za tem: 
prasa wileńska od czasów wojny świa- 
towej utraciła możliwości rozwojowe i 
nic się dotąd nie robiło, by ten smutny 
stan rzeczy odwrócić. ъ 

Tu dopowiadam myšli czytelnika: 
jest to dlatego, že Wilno jest centrum 
najwększego analfabetyzmu, że to 
wpływa bezwzględnie na podaż i po- 
pyt książki i gazety. ! 

Prawda, lecz nie calkiem 
względna. 

Twierdzę, że mimo to czytelnictwo 
jest w Wilnie rozwinięte. 

Samo Wilno napewno w stosunku 

bez- 

nad rozwojem pezyjaźni między Polską: 
a Węgrami. Zecice przyjąć Wasza Ek- 
scelencja wyrazy mego najszezerszego 
współczucia. Hr. Klebelsberg — mi- 
nister oświaty . 

WARSZAWA 6.8. Pat. — Poseł 
Aron Lewin nadesłał ma ręce parza pre- 
mjera następujący list: Dostojny Pa- 
nie Premjerze! Głęboka wstrząśnięty 
nagłym zgonem znakomitego zwierz- 
chnika wyznań religijnych w Polsee, 
Ś. p. ministra Czerwińskiego, pozwa- 
lam sobie wysokiemu Rządowi polskie 
mu w imieniu własnem oraz w imie- 
nu światowej Rady centralnej organi- 
zacj ortodoksyjnej Aguda Izrael zło- 
żyć wyrazy najszczerszego żalu i 
współczucia. 

  

Nowy poseł. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Naskutek śmierci ś. p. d-ra Słą- 
womira Czerwińskiego, który piasto- 

„wał mandat poselski z listy państwo- 
wej Nr. | B.B.W.R. wchodzi do Śej- 
mu p. Wacław Karwacki prezes 
Centralnego Towarzystwa Organiza- 
cyj iKółek Rolniczych. P. Karwacki 
znajduje się na 79' miejscu państwo-. 
wej listy kandydatów B.B. W.R. de 
Sejmu. 

  

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Polska na wystawie 

kolonialnej. 
PARYŻ 6.8, Pat. — Na: wystawie kolonjal: 

nej otwarto dzisiaj pawilon polskiego mono- 
polu spirytusowego i tytoniowego. Obecni by- 
li min. Muehlsztajn w zastępstwie ambasado- 
ra Chłapowskiego, radea liandowy Węcła- 
wowicz, dyr. Izby handl. połsko-francus iej 
Merlot oraz wiele: innych osobistości świata 
franeuskiego, przedstawicieli prasy polskiej 
1 zagranicznej. 

Delegat monopolu p. Kołakowski w krót: 
kiej przemowie przedstawił powstanie przemy 
słu wódczanego: i tytoniowego w Polsce po- 
czem goście zwiedzili z wielkim gustem urzą- 
dzony pawilon polski. Publiczność zwiedza: 
jąca: licznie pawilon interesowała się wielce 
wyrobami połskiego monopoli. 

Zadłużenie rolnictwa 
w Banku Polskim w lipcu r. b.. 

Lipiec minął dla rolnictwa pod znakiem 
żniw i zbiorw zbóż, powodując jak zwykle 
w tym okresie silny nacisk rolnictwa na ry- 
nek kredytowy. Zapotrzebowanie gotów 
przez rolników na sfinansowanie kampan 
żniwnej było większe w dziale kredytów re. 
jestrowych i siewnych. 

Według bilansu Banku Polskiego na ko- 
niec lipca r. b. stan kredytów rolniczych: z 
terminem płatności ponad 3 miesiące wy- 
nosił 58.3 milj. zł., czyli w stosunku do czery 
ea zmniejszył się o 7.8 milj. zł., kredyty prze- 
znaczone na rejestrowy zastaw zboża wzro- 
sły w lipcu z 3.9 milj. na 4.6 milj. zł. Rów- 
nież zwiększył się satn kredytów siewnych 

o 2.2 milj. do sumy 17.3 milj. zł. (Iskrai, 

Centralizacja związków pro- 
ducentów jęczmienia. 

W dniu 7 b. m. odbędzie się w Radzie 
Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich konfe- 
rencja, której tematem będzie sprawa cen- 
tralizacji działających obecnie na terenie 

głównych ośrodków uprawy regjonalnych 
związków producentów jęczmienia. Związ- 
ki te, jak wiadomo, istnieją w wojewódz- 
twach centralnych oraz w poznańskiem i po- 
morskiem. 

Działalność ieli zmierza w kierunku stan- 
daryzacji uprawy jęczmienia. i otrzymania 
jaknajlepszego ziarna typu browarnego, na- 
wiązania bezpośrednich stosunków bkandło- 
wych z zagranicznemi rynkami odbiorczemi 
dła uzyskania możliwie wyższych cen sptze- 
dażnych (Iskra). 

Francuski rynek pracy. 
W czasie od 29 czerwca do 4 lipca 1931 

r. zapośredniczono do pracy 27.746 osób, w 
tem 2.560, cudzoziemców. Niezaspokojonyc 
zgłoszeń o pracę było 50.043 (36.821 męż- 
czyzn i 13.222 kobiety), niezaspokojonych 
zapotrzebowań pracy 8.885 (4.636 mężczyzn 
i 4.249 kobiet). Wi dniu 4 lipca liczba pobie 
rających zasiłki bezrobotnych wynosiła 
35.377 (26.453 mężczyzn i 8.924 kobiety). W 
porównaniu z ubiegłym okresem sprawozda- 
wczym korzystało z zasiłków o 860 osób 
mniej. W| omawianym czasie przybyło do 
Francji 1.300 pracowników obcych, w tem 
298 do przemysłu, 1.002 do rolnictwa. Wy- 
jechało z Franeji 902 pracowników cudzo- 
ziemeów, 297 powróciło z urlopów. 
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do swego zaludnienia nie mniej czyta 
niż inne wielkie centra w Polsce. Na 
terenie jego bezpośrednich wpływów 
kulturalnych analfabetyzm nie jest 
znów tak znacznie większy, niż w wo- 
jewództwach dawnej Kongresówki, by 
ręce łamać z rozpaczy. Zresztą to mo- 
gą zawsze wykazać dane statystyczne. 

Podaż i popyt drukowanego słowa 

znajduje się zatem w stosunku od- 
wrotnym do istotnego stanu rzeczy. 
Dlaczego? 

Dla mnie, jako dla dziennikarza, 
znającego miejscowy rynek odpowiedź 
na to jest prosta. Zaczynam od twier- 
dzenia, pozornie naiwnego. 

Gzytelnik wileński jest zdemorali- 
zowany, to znaczy lubi czytać, ba, na- 
wet dużo, byle go to nie nie koszto- 
wało. 

Zwłaszcza jeśli mowa o gazetach. 
Pomiędzy nim a wydawnictwami 

stanął oddawna usłużny pośrednik. 
Nie żaden jakiś wielki bussinesman, 
kombinator, lecz taki sobie mizerny 
człowieczek: sprzedawca i roznosiciel 
gazet. 

Kiedyś, jakiś jego protoplasta wpadł 
na pomysł, že intratniej jest powie- 
rzoną mu gazetę wypożyczać niż 
sprzedawać. 

Proszę zaobserwować ciekawe zja- 
wisko na ulicach Wilna w godzinach 
porannych. 

Gazety polskie (zależnie od sym- 
patyj i zapatrywań osobistych) wci- 
skane są przez roznosicieli prawie do 
każdego sklepiku, straganu na ryn- 

КОВ САЛЕ у ЗЕОН М 5 RÓT 

Ponowne zaniepokojenie na giełdzie 
londyńskiej. 

Funt szterl. znowu spada. 

LONDYN. 6. VIII. (Pat). Pomimo 
uspokojenia, zanotowanego na gieł- 
dzie londyńskiej wskutek uzyskania 
pożyczki 50 miljonowej, wczoraj na 
giełdzie zapanował znów silny niepo- 
kój. Funt szterling spadł bardzo zna- 
cznie. O godzinie 1.30 w południe 
notowano 1238.40 frank. francuskich, 
4.84 3/8 dolara, 24,80 fr. szwajcar- 
skich i 12,02 i pół guldenów bolender- 

skich za jeden funt szterlińg. Około 
godz. 3 nastąpiła lekka poprawa. Funt 
doszedł do 123,80 fr. fran., co jednak 

wynosi jeszcze o 8 cm. poniżej granicy 
w której wywóz złota przestaje się o- 
płacać. 

W miarodajnych kołach City tłu- 
maączą wczorajszy nieoczekiwany spa- 
dek funta częściowa faktem ponowne- 
go otwarcia banków niemieckich, któ- 
re w dalszym ciągu wyzbywają nagro- 
madzonych w Niemezech funtów szter 
lingów, ulegając szerzonym mieodpo- 
wiedzialnym pogłoskom o trwającem 
rzekomo nieporozumieniu pomiędzy 
Londynem a Paryżem, po części zaś 
niekorzystnym jak dotychczas obro- 
tem rokowań, rozpoczętych onegdaj w 
Londynie w sprawie Stillhaltekonsor- 
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tium. Z ramienia banków niemieckich 
rokowania prowadzi Schliper z Deu- 
tsche Diskontobank. 

Trudności stawiają Amerykanie co 
do terminu przedłużenia kredytu, a ta- 
kże co do wysokości nowego oprocen- 
towania. Powstała również kwestja, 
czy mają być przedłużone tylko kre- 
dyty w obcej wałucie, czy też także 
w markach. Delegaci szwajcarscy żą- 
dają prawa wycofania kredytów w 
markach, powołując się na precedens 
Austrjackiego Zakładu Kredytowego, 
skąd kredyty w walucie austrjackiej 
zostały wycofane, a tylko kredyty w 
walucie obcej były przedłużone. Szwaj- 
carzy pragną dalej ograniczyć Stillhal- 
tekonsortium jedynie do kredytów u 
dzielonych bankom z zachowaniem 
wolnej ręki w wycofywaniu innych 
kredytów, a przedewszystkiem revol- 
ving credits, który pragną wycofać 
również Amerykanie. Przedewszyst- 
kiem jednak nad obradami Stillhalte- 
konsortium zawisła niepewność nie- 
dzielnego referendum w Prusach, któ- 
rych wynik oczekiwany jest w City lon 
dyńskiej z największym niepokojem. 

   

Z zawodów konnych o mistrzostwo armii. 
; Na przeszkodzie. 

  

(W ostatnich dniach lipca odbyły się w Wilnie zawody konne o mistrzostwo armii. 
Zdjęcie przedstawia efektowny skok przez przeszkodę, 

Dekoracja zwycięskich koni. 

  

Ilustracja nasza przedstawia chwilę, kiedy p. wojewoda Beczkowicz przypina 
zwycięskim koniom wstęgi honorowe. 

  

Pro ега 
POLSKI SK ŁAD || kombinowane 
Konf., Galant. i Trykot. | 

Bielizna jedw. Koszule zef. Modne sweterki, pulowerki, dżemperki, kamizelki i t.p. 
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kach; przy kioskach tu i 6wdzie wi- 
dzi się często z waszecia ubranych, ba 
100-procentowych inteligentów, ludzi 
z tak zwanego pierwszego tysiąca wil- 
nian, odbierających, bądź doręczają- 
cych sprzedawcy całe pliki gazet i cza- 
sopism. 

A teraz proszę się przyjrze: 
bliżej tym maniupulacjom. Pięć gro- 
szy od sztuki, od kilku maksimum 20. 

Zawsze to znacznie, bez porównania 
taniej niż kupować lub prenumerować 
gazetę. Tak postępują nawet zamożne 
firmy, banki, instytucje. 

Z rozczuleniem w porównaniu do 
tego oglądam ludzi w cukierniach obu 
Szirali, ci przynajmniej popierają 
przemysł cukierniczy, gazetę mają ja- 
ko profit, a że tam czasem, ktoś po- 
trzebną mu wiadomość, czy ogłosze- 
nie z gazety, bez pardonu „wyrwie* 
to może mieć pretensje ten, co je kupił, 
cukiernik, odpowiedzialny za porzą- 
dek w cukierni kelner, ale nie ja. 
Zrobię glošniej uwagę, to naražę się 
na sprawę honorową, a tych mam 
dość, nie jestem zresztą wydawcą, 
nich on o to kopję kruszy. Jako dzien- 
nikarz jednakowóż ten smuiny sian 
rzeczy odczuwam na sobie. Gazety nie 
zwiększają nakładów i zmuszone są 
obcinać honorarja. To fakt. A co się 
przeciwko temu robi? Nie, a przynaj- 
mniej tyłe, co nie. 

Wydawcy wileńscy coprawda — 
„surowo zabronili* swym sprzedaw- 
com i roznosicielom uprawiać opisane 
manipulacje, lecz jest to bez skutku. 

  

| w jednym kolorze 

majteczki kompl. 

TIENTOS I TT ON EWA REAR AIA I PETERS 

KOSTJUMY KĄPIELOWE DAMSKIE i MĘSKIE 
i ost. nowinki piażowe 

1.90 30) W. Nowicki 
1.30 || Wilno, ulica Wielka 30. 

  

Stąd wypływa odpowiedź druga, 
której już nikt chyba nie zarzuci, że 
osnowa jej jest naiwna. Rozwój prasy, 
z dosłownem tego znaczeniu jest zni- 
komy z winy szerokich warstw społe- 
czeństwa, które nie rozumie koniecz- 
ności czytania za pieniądze. 

Czyż już jest taka krańcowa nę- 
dza? 

Stanowczo nie. Niech te drobne 
grosze marnowane na pośrednictwo 
przy czytaniu wpływać zaczną do kas 

wydawnictw, a okaże się, że pod wzglę 
dem czytelnictwa Wilno nie stoi na o- 
statniem miejscu. 

Gorzej, bezwzględnie gorzej jest z 
naszą prowincją, gdzie absolutnie za- 
wiodły wszelakie próby organizacji 
sprzedaży gazet. 

Prenumeruje gazety znikomy od- 
setek inteligencji. Wpływają na to po- 
średnio: słabo (choć bez porównania 
lepiej z rokiem każdym) rozwinięta 
komunikacja i... i... ta oklepana bie- 
da; bezpośrednio brak racjonalnej or- 
ganizacji sprzedaży, brak całkowicie 
w tym celu poczynań propagandowych 
wydawnictw. 

Znany jest na naszym bruku „żu- 
lik nad žuliki“—gazeciarz W., głowa 
na swój sposób genjalna i mocna i że- 
by nie on to nigdy nie mielibyśmy 
widowiska sprzedaży gazet na rynkach 
miast i miasteczek. 

W. krząta się po całej Wileńsz- 
czyźnie, przygodnie oddając ogromne 
usługi prasie. A, że i wieś nasza czyta 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Związek Urzędników Państwowych zło- 

żył memorjał w sprawie t. zw. oszczędnoś- 

ci państwowych. Jest — tam cały szereg 

rzeczy słusznych. Trudno nie przyklasnąć 

projektowi upaństwowienia notarjuszy i ko- 

morników, pozostałości caratu, niespotyka- 

nych nietylko w całej Europie, ale nawet 

i w b. zaborze pruskim oraz austrjackim. 
Również nie można nie zaaprobować np. 
opodatkowania wyścigów konnych, jeżeli to 
dotychczas nie jest jeszcze zrobione. Gdy- 
by to odemnie zależało skasowałbym bez na- 
mysłu wagony 1-ej klasy z reguły w czasach 
dzisiejszych puste, a jeżeli i pełne to z bez- 
płainymi gośćmi. Inżynierów, używających 

marmurów na schody, chętniebym о- 

błożył klątwą. 

Ale w tem miejscu drogi nasze z droga- 

mi autorów memorjału rozchodzą się bez- 

apelacyjnie. 

Owe 200 miljonów oszczędności o jakich 

wspomina memorjał przydałyby się bardzo 
na organizację taniego kredytu (między in- 
nemi na Bank Urzędniczy), na budowę 

szkół i tanich mieszkań, na drogi, na kultu- 
rę i oświatę. Na to zgoda! Ale na przywró- 
cenie cofniętych 15 proc., 

zgody. 

Przedewszystkiem dlatego, że ceny spa- 

dły już nie o 15 proc., ale de facto znacznie 

więcej. Dziś już nie producent dyktuje ce- 

ny, dyktuje konsument, Wszędzie czy w 

sklepie, czy na letnisku w hurcie i w detalu, 
każdy sprzedawca stara się iść na rękę kli- 
jentowi, stara się mu ustąpić jak najwięcej 

byle go mieć. 

Nie znaczy to jednak, ażeby skargi urzęd- 

ników nie były częściowo słuszne. Jeżeli je- 

dnak tak jest, to właśnie dlatego, że proces 

zniżek nie został jeszcze na całej linji prze- 
prowadzony.  Przedewszystkiem _ powinny 
ulec obniżee bilety kolejowe, dalej tak jak 
w Niemczech opłaty czynszowe, gruntowe, 
mieszkaniowe i t. d. Dalej cenniki płac sa- 
morządów i 

też 

na to — niema 

części przedsiębiorstw 

watnych. Spaść powinny ceny gazet do norm 
przedwojennych t. j. do 15, 12-tu groszy za 
numer. Obniżyć się powinny ceny książek 

i opłaty radjowe. 

Oto jest droga po której się iść teraz po- 

winno, ale nie cofać się zaraz po wejściu w 

kierunku drożyzny. Drogie życie — to ży- 
cie wygodne dla niektórych, tanie życie — 
jest wygodne dla wszystkich. 

pry- 

En. 
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Popierajcie Ligę Morską 
B AT AS IIA RISE 

Dziesięciołecie organu pa- 
cyfistycznego „Das andere 

Deutschiand". 
Znany niemiecki organ republikańsko- 

pacyfistyczny „Das andere Deutschland“ 
święcił w dniu 1 sierpnia b. r. dziesięcio- 
lecie swego istnienia. Pismo przechodziło 
zmienne koleje losu przedewszystkiem ze 
względu na swój ideowy charakter. Smaga- 
jąc i chłoszcząc wszelkie przejawy prusac- 
twa w życiu wewnętrznem Niemiec narazi. 
ło się oczywiście wszystkim tuzom polity- 
ki niemieckiej, na eksport robiących Locar 
no, u siebie zaś milcząco przeprowadzają- 
cych zbrojenia wojenne. W stosunku do 
zagadnień polsko-niemieckich „D. a. D.* 
odnosiło się naogół życzliwie, objektywnie 

przedstawiając wydarzenia i objektywne fe 
rując opinje. W' życia wewnętrznem Nie- 

miec spełnia dobrze rolę odtrutki na bal- 
cyle chamstwa politycznego ze strony re- 
akcyjnych stronnictw, stojących tak na le. 
wej jak i na prawej stronie. 

48 kawalerów przed sądem. 
48 kawalerów, ociągających się z uiszcze 

niem podatku kawalerskiego stanęło przed 
sądem w Brescii (Italja). Rozprawa obfito- 
wała w szereg nader komicznych momentów 
Kilku zaskarżonych udowodniło z miejsca, 
że przekroczyli już 65-ty rok życia, wobec 
czego, według przepisów obowiązkowi mał- 
żeńskiemu nie podlegają, inni wyjaśnili za- 
pomocą kwitów, że podatek zapłacili co do 
grosza, sześciu kawalerów oświadczyło, iż 
są zaręczeni i jako dowód rzeczowy przypro- 
wadzili na salę sądową swoje narzeczone, 
dwóch wykazało swoje inwalidztwo, czte- 
rech innych zaś reprezentowała rodzina. 
gdyż w międzyczasie zmarli. 

Sędzia potraktował wszystkie sprawy su- 
marycznie i sumarycznie też ogłosił wyrok, 
skazujący wszystkich oskarżonych na ogó- 
łem 200 lirów (100 złotych) kary. W końcn 
skazani zaprosili sędziego do pobliskiej wi- 
niarni, gdzie urządzili ucztę na jego cześć, 
zwłaszcza, że jak się okazało, również był ka 
walerem. 

    

    

włożoną jej do ręki gazetę i za nią 
nawet płaci niech świadczy fakt, że 
„żulik* ten z powodzeniem sprzedaje 
często stare gazety, o które musi się 
wystarać gdzieś z boku...  Gazeciarz 
ten robi, tak miły dla ucha dziennika- 
rza harmider co czwartek w czasie 
słynnych jarmarków w Ejszyszkach, 
odwiedza: Oszmianę, Święciany, na- 
wet Stołpce i pobliskie okolice Mej- 
szagoły i Podbrzezia. Gdy się ten ge- 
njalny kolporter zjawi wszędzie ga- 
zeta idzie. Wprawdzie majątku żad- 
nego, krom nędznych łachmanów na 
grzbiecie nie posiada, jest niemniej 
godnym uwagi. A gdyby tak zaopie- 
kować się jego pomysłowością i w 
myśl jego wskazań iść z gazetą na 
wieś. Oczywiście nie z makulaturą. 

Со do samego Wilna, to przydała- 

by się oficjalna specjalna jakaś usta- 

wa pouczająca obywateli, że wyłudza- 
nie do czytania gazet od sprzedawców 
jest karalne. 

Bezimienny szanowny czytelniku, 
co ten proceder ułatwiasz; - sprobój 
wejść któregoś dnia do nieznanej ci 
restauracji i daj portjerowi dwadzieś- 
cia groszy, zjedz obiad i właścicielowi 
lokalu pokaż figę. Chętnie, zaniosę ci 
osobiście wówczas gazetę na Łukiszki. 
Oczywiście za darmo. 

B. W. Ś. 

MA  
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Z podróży inspakcyjnej p. woj. Beczkowicza. 

Święciański korespondent P. A. T. 
komunikuje: W dalszym ciągu podró- 
ży inspekcyjnej p. woj. Beczkowicz 
zwiedził w dniu 4 b. m. w godzinach 
popołudniowych północną część pow. 
święciańskiego, zatrzymując się w N.- 
Święcianach, Szakaliszkach, Kołtynia- 

nach, Łyngmianach, Biciunach, gminy 
daugieliskiej i Kozaczyźnie. W N.- 
Święcianach p. wojewoda przeprowa- 
dził lustrację magistratu, posterunku 
Policji Państwowej, odwiedził Bank 
Ludowy, Stowarzyszenie Spożywców, 
świetlicę Związku Strzeleckiego, Sta- 
cję Opieki nad Matką i Dzieckiem, o- 
raz zarządził alarm straży pożarnej, 
która sprawnie stanęła na posterunku. 

W . Szakaliszkach, gminy kołty- 
niańskiej, p. wojewoda zwiedził wzo- 
rowe drobne gospodarstwo, w Kołty- 
nianach zlustrował urząd gminny, po- 
sterunek P. P. oraz odwiedził kompa- 
nję K. O. P. P. wojewoda udał się na 
granicę polsko-litewską w Łyngmia- 
nach, przyczem był na strażnicy KOP. 

  

   

  

W Ignalinie był p. wojewoda w kasie 
Stefczyka i w szeregu organizacyj spo- 
łecznych, zwiedził siedzibę kompanji 
KOP i posterunku P. P. Z Ignalina 
udał się p. wojewoda do  Koziczyna 
gdzie odwiedził członka Rady Woje- 
wódzkiej i prezesa Woj. Zw. Ziemian 
p. Zygmunta Bortkiewicza. W Koza- 
czyźnie i Dwornopolu zwiedził p. wo- 
jewoda strażnicę KOP., a następnie 
przybył do Dukszt, gdzie na spotkanie 
p. wojewody wyruszyły liczne organi- 
zacje społeczne z wójtem na czele oraz 
orkiestrą. Po lustracji miejscowych in- 
stytucyj zebrali się reprezentanci orga- 
nizacyj w Ognisku Kolejowem. P. wo- 
jewoda zwrócił się do nich z krótkiem 
przemówieniem. We wszystkich miej- 
scowościach pow. święciańskiego miej- 
seowe władze samorządowe i organi- 
zacje społeczne oraz ludność witała p. 
wojewodę chlebem i solą. 

Dnia następnego 5 b. m. p. woje- 
woda udał się na teren pow. brasław- 
skiego. 

  

  

Łuna pożarów nad powiatem baranowickim. 
W nocy 4-go sierpnia we wsi Trzecia- 

kowce, gminy ostrowskiej, wybuchł pożar 
w zabudowaniach gospodarczych Józefa 
Rafalika. Pomimo natychmiastowej akcji 
ratunkowej, ogień z błyskawiczną Sszybkoś- 
cią przeniósł się na sąsiednie zabudowania. 

Wskutek pożaru spłonęły doszczętnie 4 sto- 
doły i 1 dom mieszkalny, zboże tegoroczne 
i pasza. у ' 

Straty ,wyrządzone pożarem  wynoszų4 
przeszło 10 tysięcy złotych. W akcji ratun- 
kowej brała udział straż pożarna z Ostre- 
wia. 

Tejże nocy w Baranowiczach przy ul. 

Spokojnej wybuchł pożar, który strawił do- 
szezętnie dom mieszkalny należący do Jana 
Tarasewicza. Straty wynoszą około 7 ty- 
sięcy złotych. Pożar powstał prawdopodob- 
nie wskutek zbrodniczego podpalenia. 

Równocześnie we wsi Hincewicze, gmi- 
ny nowomyskiej wskutek nieosirožnego ob 
chodzenia się z ogniem, wybuchł pożar w 
zabudowaniach należących do Hunko Anny, 
który strawił doszczętnie dom mieszkalny, 
4 stodoły, 2 ehlewy i 2 piwnice, zboże oraz 
paszę i narzędzia rolnicze._ Ogółem straty 
wyrządzone pożarem wynoszą ponad 10 ty- 
sięcy złotych. 

Walka z potajemnem gerzelnictwem 
na prowincji. 

Za ubiegłe półrocze funkcjonarjusze P. P. 
wykryli na terenie województwa 164 pota 
jemne gorzelnie. Dzięki energicznemu zwa?- 
czaniu potajemnego gorzelnictwa daje się 

ostatnio zauważyć ogromne zmniejszenie po 
tajemnych gorzelń. Tak naprzykład w ciągu 
miesiąca lipca wykryto wszystkiego 4 gorzel- 

nie, (c). 

Samobójstwo 50-letniego wieśniaka. 
We wsi Harki, gm. woropajewskiej (pow. 

postwskiego) popełnił samobójstwo, przez 
"powieszenie się na strychu swego domu 50- 

letni wieśniak Aleksander Makarowski. 
Makarowski zdradzał ostatnio stan cięż- 

kiej choroby umysłowej. (e). 
ATRI Aa wę 

BARANOWICZE 
2 W 17tą rocznicę wymarszu Legjo- 

nów z Krakowa. W związku z obchodem 
17-lecia wymarszu Legjonów z Krakowa, 

Związek Legjonistów w Baranowiczach, du 

8-go sierpnia o godz. 20-ej urządza w © 

gródku Klubu Łowieckiego w Baranowi- 
czach skromne przyjęcie w gronie koleżeń- 
skiem z udziałem pań. Sympatycy mile wi- 
dziani na wieczorku. Tą drogą Zarząd 

Związku Legjonistów prosi wszystkich oby- 
wateli kolegów miejscowych i zamiejsco- 
wych o jaknajliczniejszy udział. Specjalne 
zaproszenia nie będą wysyłane. 

LEONPOL 
-- Pamięci bohaterów. 

  

Idąc naszemi ścieżynami lub , drogami 
spotykamy często jakieś mogiły całkowicie 

opuszczone, na których rzadko widzimy 

krzyż przeważnie pochyłony lub połamany, 

Na zapytanie kto spoczywa w tym bied. 

mym grobie dostaniemy przeważnie obojęł 

ną odpowiedź, a to proszę pani (a) żołnie- 

"ze polscy, których zabili bolszewicy. 
Zdawałoby się że społeczeństwo zapom- 

niało o tych którzy zginęli w obronie na- 
szej Ojczyzny, naszej wiary, naszej wolnoś- 
CL. 

Tak jednak wszędzie nie jest. Świadczy 

o tem piękna i nastrojowa uroczystość, kio- 

ra się odbyła na polu koło wsi Draguny, 
gm. Leonpol, pow. brasławskiego dnia 28 
czerwca r. b. 

Odbyło się tam odsłonięcie i poświęce- 

nie wspaniałego pomnika na grobach pole 
głych 11 żołnierzy polskich z 5 pułku Le 
gjonów, którzy przelali swą krew, walcząc 
«= bolszewikami w pamiętnycm 1919 roku 

Śliczny to pomnik. Z betonu i kamienia 

z wmurowanemi czarnemi kamiennemi ta- 
blicami, na których wyryto złotemi zgło- 
skami stosowne napisy oraz nazwiska po 
ległych bohaterów. 

Pomnik ów powstał z inicjatywy komen 
danta strażnicy K. O. P. w Czuryłowie plu- 

łonowego Trojankowskiego, który uporząd 

kował groby poległych kolegów, otoczył je 

sztachetłami, postawił krzyże a ostatnio 
wspaniały pomnik. Fundusze na to zebrał 
urządzając wspólnie z nauczycielem z Czu- 
ryłowa przedstawienia dochodowe. Reszty 
dokonał swą żelazną energją. 

Chciałabym podać przebieg uroczystości 
odsłonięcia pomnika. 

Już od rana tłumy ludzi z podziwem og- 
lądały wspaniale urządzone miejsce wiecz- 
nego spoczynku żołnierzy-bohaterów, gdzie 
jeszcze niedawno pasło się bydło, ryły świ- 
nie — gdzie już zupełnie nie znać było gro- 
bów. Następnie od godziny drugiej po po- 
dudniu zaczęły się zjeżdżać delegacje: urzę- 
dów. związków, placówek oświatowo-kuliu- 
ralnych oraz prawie wszyscy podoficerowie 

K. O. P. z zast. dowódey por. Marcinkiewi- 
czem z Leonpola. Zbliża się właśnie uroczy- 

stość. Wszyscy zebrani podchodzą do po- 
mnika, przy którym trzymają wartę hono- 

rową dwaj żołnierze K. O. P. Do pomnika 

podchodzi założyciel tegoż plut. Trojanko- 
wski, który w pięknem przemówieniu oma- 

wia znaczenie uroczystości, a ks. Zawisto 
wski z Leonpola dokonuje poświęcenia po- 

mnika wygłasza stosowne przemówienie re- 
ligijno-okolicznościowe, kończąc okrzykiem 

na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
jej Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego. 
Następnie zbliżył się do pomnika nauczyciel 
z Leonpola p. Waniewicz, który w asyście 
PP. por. Marcinkiewicza oraz komendanta 

Ф. P. st. przod, Sewastiuka dokonał odsłonię- 
cia pomnika przez przecięcie symbolicznej 
wstęgi, poczem wygłosił przemówienie o tych 
którzy gdy wróg w zaraniu zmartwychwsta- 

mia naszej Ojczyzny chciał nas nanowo za- 
kuć w hańbiące kajdany niewoli, ruszyli na 
rozkaz Wodza i oddali za naszą wolność to, 
«o mieli najdroższego — swe życie. Zato na- 
leży im się cześć, wdzięczność, pamięć i o- 
pieka nad miejscem ostatniego spoczynku. 

Twórca pomnika plut. Trojankowski dzię 
kuje za udział zebranym i oddaje cmenta- 

rzyk i pomnik w opiekę gminie w osobie jej 
wójta, który obiecuje opiekować się emen- 
tarzykiem. 

Patrząc z boku na tę śliczną uroczystość 
nie można oprzeć się wzruszeniu... Cześć b. 
haterom którzy polegli za naszą wolnoś 
Cześć ich wielkiemu Wodzowi. Cześć tym. 
Którzy zaopiekowali się grobami poległych i 

        

pokoleniom zostawili trwałą pamiątkę. Ale 
nasuwa się i przykra myśl. W Leonpolu 
przed gminą stoi oddawna duży cokół, Ns 
tym cokole postanowiono wznieść pomnik 
Marszałkowi Piłsudskiemu. Niby zawiązał 
się komitet — zbierano fundusze i już od 
roku praca nie porusza się naprzód. Należy 
sądzić że po odsłonięciu pomnika poległym 
który postawiła jednostka... dobry przykład 
podziała. ё 

LIDA 
-- Samobójstwo żołnierza. W ostainic!: 

dniach popełnił samobójstwo szeregowiec 5 
p. lotn. Aleksander Safran, lat 28, strzela- 
jąc do siebie w brzuch z karabinu w godzi- 
nach wieczornych w sali żołnierskiej kom- 
panji wartowniczej. Żył jeszcze dwie godzi- 
ny. Przyczyna samobójstwa nieustalona. 

+ Złożenie z urzędu wójta gm. tarnow. 
skiej. W ostatnich dniach b. tygodnia sta 
rosta lidzki Bogatkowski złożył z urzędu 
wójta gminy Tarnowo, Piotra Jachimowicza 
za przetrzymywanie sum przechodnich, wpły 
wających do kasy gminnej oraz z powodu 
wydatkowania ich na niewłaściwe cele. 

+ Przybycie prezesa Sądu Okrękowego. 
W, dniu wczorajszym przybył do Lidy pre- 
zes nowo utworzonego Sądu Okręgowego w 
Lidzie Jan Bukowski, który w najbliższyci: 
dniach udaje się na urlop wypoczynkowy. 
Pierwszy prezes nowo utworzonego Sądu 
Okręgowego w Lidzie przybył na nowe stana- 
wisko z Grodna, ze stanowiska sędziego Są- 
du Okręgowego. W czasie urlopu prezesa 
Bukowskiego zastępować go będzie sędz'a 
Juljan Przybytko. 

-- Pierwsze sprawy S. O. w Lidzie. Do- 
wiadujemy się, że na dzień 15 września 

Lidzki Sąd Okręgowy wyznaczył do rozpat- 
rzenia kiłka spraw odwoławczych, zaś na 
dzień 24 września kilka spraw karnych m. i. 
sprawę 12 komunistów, członków K. P. Z. B. 
Będą to pierwsze sprawy Sądu Okręgowego 
w Lidzie. Wiadomość o tem budzi wśród 
mieszkańców zrozumiałe zainteresowanie, 
tem bardziej, że 24 września czynny będzie 
sąd w pełnym składzie sędziów. 

-- Pożar. We wsi Hajkowce gminy So 
bakińce pow. szczuczyńskiego. wybuchł po- 
żar w zabudowaniach Orłowskiego. Wobec 
suszy pożr szybko przeniósł się do sąsiadów 
Spłonęło 6 domów, spichrz, 4 chlewy, krowa, 

koń, wieprz. Straty wynoszą przeszło 130 ty- 
sięcy zł. 

SZCZUCZYN 
+- Pożar. W, nocy z dnia 2 na 3 b. m. 

we wsi Siemiagi, w pow. szczuczyńskim wy- 
buchł pożar w stodole Ignacego Babica, ogar 
niając w krótkim czasie prawie całą wieś. 
Spaliło się 18 domów mieszkalnych, 29 sto- 
dół, 27 chlewów, dwa spichrze, koń, jałów- 

ka, 6 owiec. Straty przeszło 130 tys. zł. 

KOBYLNIKI 
-- Duży pożar we wsi Czeremszyce. Du- 

ży pożar wybuchł w dniu wczorajszym we 
wsi Czeremszyce (gminy kobylnickiej, pow 
postawskiego). 

Ogień strawił dwa domy mieszkalne i 7 
stodół na szkodę rodziny Wołosiewiczów i 
Kaurusów. Stodoły były zaasekurowane. Po- 
wodu pożaru narazie nie ustalono. Policja 
prowadzi dochodzenie. 3 

Z POGRANICZA 
+ Zatrzymanie marjawity na pograniczu. 

Wczoraj na pograniczu polsko-sowieckiem 
w rejonie Stołpców patrole K. O. P. zatrzy 
mały niejakiego Józefa Pakoszułę, podczas 
gdy ten usiłował nielegalnie przedostać się 
na terytorjum polskie. Po wylegitymowaniu 
okazało się że Pakoszuło jest duchownym 
marjawickim i niedawno na terenie Biało 
rusi Sowieckiej próbował stworzyć parafję 
marjawicką. Próby nie powiodły się i Pa. 
koszuło postanowił przedostać się do Polski. 

+ Zatrzymanie rolników polskich. Oneg- 
daj na pograniczu polsko-litewskiem w rejo 
nie Kołtynian straże litewskie zatrzymały 3 
rolników polskich którzy udali się na stronę 
litewską do pracy na swych gruntach. 

Rolników dotychczas nie zwolniono. 

- Wysiedlenia z Litwy. W ciągu ubiegłe- 
go miesiąca z granic Litwy wysiedlono do 
Polski 19 osób, w tej liczbie 6 kobiet. 

AA 

  

KU R IJ E R 

Z powodu zgonu 
ś. p. min. Czerwińskiego. 

Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego p. Szelągowski przesłał wdowie 
po zmarłym p. min. Czerwińskim @е- 
depesz z wyrazami głębokiego spółczu- 
cia i żalu. P. kurator Szelągowski wy- 
jechał do Warszawy w celu wzięcia u- 
działu w pogrzebie. 

Na znak żałoby z powodu śmierci 
$. р. min. Czerwińskiego Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego w Wilnie zarządziło 
wywieszenie flag żałobnych na gma- 
chach szkół i urzędów szkolnych oraz 
przerwanie zajęć na kursach nauczy- 
cielskich w dniu 7 b. m. jako w dniu 
pogrzebu. Nabożeństwa szkolne za du- 
szę Ś. p. min. Czerwińskiego odbędą 
się na początku roku szkolnego. 

P. o. prezydenta miasta p. Witold 
Czyż wysłał w imieniu Magistratu m. 
Wilna depeszę kondolencyjną do Pre- 
zydjum Rady Ministrów, przesyłając 
wyrazy żalu z powodu zgonu ministra 
W. R. i O. P. 4. p. Sławomira Czerwiń- 
skiego. 

aja 

Apel nauczyciela-związkowca. 
Zrozumiały niepokój wśród nau- 

czycielstwa powszechnego wywołała 
wiadomość o zredukowaniu przeszło 
200 sił nauczycielskich z terenu nasze- 
go kuratorjum. Z placówek kultural- 
nych mają odejść siły najmłodsze i 
nauczycielki-mężatki, których mężo- 
wie są na stanowiskach. Jeżeli Mini- 
sterstwo zdecydowało się na ten krok. 
widocznie wymaga tego dobro naszego 
Młodego Państwa w chwili ogólno- 

W dniu wczorajszym zwołane zo- 
stało nadzwyczajne posiedzenie Magi- 
stratu, na którem jednomyślnie zaak- 
ceptowano kandydaturę p. Mieczysła- 
wa  Szpakiewicza,  desygnowanego 
przez Z. A, S. P. na stanowisko dyrek- 
tora teatrów miejskich w Wilnie. 

W związku z tem dowiadujemy się, 
że nowy dyrektor dziś rano przybywa 
do Wilna, rozpoczyna prace nad kom- 
pletowaniem zespołu artystycznego na 

W I EENŃNSK IE 

światowego kryzysu, które tak nieda- 
wno własną krwią zdobyliśmy 

Przed dwunastu laty, gdy Ojezyz- 
na była w niebezpieczeństwie każdy z 
nas bez wahania pośpieszył pod sztan- 
dar Wodza, by własną, może nieraz 
dziecięcą, piersią zasłonić Tę, która 
zrzuciła kajdany niewoli. A więc i dziś 
pokażmy światu, że kochać Polskę u- 
miemy. Nie dopuśćmy, by dorobek na 
polu szkolnictwa miał marnie ginąć. 
Zrzekajmy się 10 proc. naszych pobo- 
rów, a tem samem utrzymajmy dawną 
ilość etatów. 

Chciałbym, by artykuł niniejszy 
wywołał dyskusję na ten temat, a na- 
stępnie był zrealizowany w postaci od- 
nośnych uchwał na poszczególnych 
zjazdach nauczycielskich. 

Pamiętajcie dla dobra Polski ofia- 
rowaliśmy życie i krew — umiejmy 
uszczuplić nasze chociaż i tak już 
szczupie wydatki. 

  

Soroko Jan 

nauczyciel 
он 

Obostrzone przepisy 
przeciwpožarowe. 

Często wybuchające pożary w lasach zmu- 
siły władze administracyjne do wydania obo - 
strzonych przepisów w sprawie ochrony la- 
sów przed pożarami. Ponieważ pożary cze- 
sto powstawały wskutek zaprószenia lub nie- 
estrożnego obchodzenia się z ogniem, przeto 
wzbroniono pod surową karą wźniecania w 
lasach ognisk, rzucania palących się zapałek 
it p. 

Winnych wykroczeń będą z całą Su- 
rowością pociągani do odpowiedzialności 
administracyjno-karnej. 

orską 

      Ne 
  

Popierajcie Ligę M 

najbliższy sezon teatralny. 
W dniu dzisiejszym również zwo- 

łuje Magistrat posiedzenie radzieckiej 
Komisji Teatralnej, na którem złoży 
wyczerpujące sprawozdanie z przebie- 
gu i likwidacji przesilenia na stano- 
wisku dyrektora, poczem nowy dyrek- 
tor p. Szpakiewicz zaznajomi człon- 
ków Komisji i Prezydjum Magistratu 
ze swojemi zamierzeniami na najbliż- 
szy sezon teatralny. 

Strajk traczy przeciąga się. 
W sprawie strajku traczy o czem donosi- 

liśmy już w „Kurjerze Wileńskim*, toczyły 
się przez całą połowę dnia wczorajszego w 
okręgowym Inspektoracie Pracy rokowania 
pomiędzy przedstawicielami pracodawców 
i robotników. Rokowania te jednak nie do- 

prowadziły do zgody, bowiem nie osiągnię- 
to porozumienia co do wysokości zarobku, a 
szczególnie w przedmiocie zawarcia nowej 
umowy zbiorowej. Strajkuje 8 tartaków. W 
ruchu jest jedynie tartak Szapiry, 

Dzielny agent policji 
uratował dwie tonące dziewczyny. 

W dniu wezorajszym na Wilji w pobliżu 
ulicy Suchej zaszedł następujący wypadek: 

18-letnia Anastazja Łozowska (Połocka 23) 
i 22-letnia Tekla Bogusławska (ulica Ostro- 
bramska 11), podczas kąpieli w Wilji na- 
trafiły na głębię i zaczęły tonąć. W; miejscu 
tem nikogo nie było by przyjść dziewczynom 
z pomocą. Na szczęście akurat w tym mo- 
mencie, kiedy jedna z dzieweząt już była pod 
wodą nadpłynął kajakiem jeden z wywiadow 
ców wydz. śledczego p. Bombel, który aczkol 

Strażnik litewski w 
W tych dniach ulokowano w centralnym 

areszcie strażnika litewskiej policji granicz- 
nej, który przeszedł onegdaj, w okolicy Nie- 
menczyna na teren Polski, i w dodatku a- 

wiek sam nie umie pływać natychmiast po: 
špieszyl z pomocą jednej z tonących, a mia- 
nowicie Anastazji Łozowskiej, którą z nara- 
żeniem własnego życia wciągnął do swega 
kajaka. W międzyczasie na miejsce wypad- 
ku przybył z łodzią ratunkową zaalarmowany 
policjant posterunku rzecznego Rynkiewicz, 
który wydobył z wody drugą dziewczynę —- 
Bogusławską. _Nieprzytomne dziewczyny 
przewieziono na brzeg, gdzie dzięki natych- 
miastowej pomocy udało się je uratować. 

centralnym areszcie. 
wanturował się na terenie 25 baonu K. O. P. 

O wypadku władze graniczne powiadomi- 
ły graniczne władze litewskie. (e). 

Tragiczne skutki plażowania. 
Tragicznemu wypadkowi uległa w tych 

dniach żona kupca wileńskiego p. Błocha 
zam. przy ul. Trockiej. Będąc na plaży w 
Druskienikach 23-letnia Błochowa doznała 
porażenia słonecznego. 

W ciężkim stanie przewieziono ją do 

  

Wilna, gdzie dzięki zabiegom lekarzy udało 
się uratować jej życie. Tem niemniej wypa- 
dek pociągnął za sobą tragiczne skutki, bo 
B. doznała pomieszania zmysłów. Przewie- 
ziono ją do sanatorjum we Lwowie. (c)- 

KRONIKA 
Dziś: Kajetana. 

Jutre: Emiljana. 
7 | 

  

I 

| Sie. | Maskėė słońca —g, 4 m. 06 
LT | Zachód - g. 19m. 19 

Spostrzeżenia Zakladu Motseroloził U. 3. В 
w Wilnie z dnia 6 VIII —1931 soku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 | 
Temperatura średnia -|- 20° С. 

2 najwyższa: -|- 240 C, 
е najniższa: -- 110 C 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: północno-zachodni. 

  

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 
— Dyrektor kolei inż. Kaziemirz Falkow- 

ski rozpoczął w dniu 6 sierpnia 5-tygodnio- 
wy urlop wypoczynkowy. Kierownictwo Dv 
rekcji przekazane zostało p. wicedyrektore- 
wi inż. Stefanowi Mazurowskiemu. 

— Komendant P. K. U. Wilno—miasto 
mjr. Ossowski Maksymiljan z dniem 7 b. m. 
wyjeżdża na urlop wypoczynkowy. Podczas 
nieobecności p. majora obowiązki komen- 
danta P. K. U. Wilno—miasto pełnić będzie 
zastępca komendanta kpt. Berent Mikołaj. 
Godziny przyjęć dła interesantów pozostają 
bez zmiany, t. j. od 11 do 13 codziennie 
oprócz świąt, : 

URZĘDOWA. 
— Powrót wojewody Beczkowieza. W dn. 

dzisiejszym po dokonaniu inspekcji powia- 
tów dzieśnieńskiego, święciańskiego, brasław 
skiego i innych wraca do Wilna wojewoda 
wileński p. Beczkowicz. 

: MIEJSKA. 
— Zapowiedź redukcji w Magistracie. Wo- 

bec niezwykle ciężkiej sytuacji finansowej 

miasta, Magistrat w najbliższym czasie be- 
dzie, zmuszony zredukować większą ilość 
pracowników kontraktowych. A 

Wiadomość ta wywołała wśród szerokich 
warstw pracowników duże zaniepokojenie. 

— Ostateczne przerwannie robót kanali- 
zaeyjnych. Zapowiadane przerwanie robót 
kanalizacyjnych nastąpi ostatecznie i nie- 
odwołalnie 22-g0 b. m. Wszystkim roboini- 
kom, zatrudnionym na tych robotach, wy- 
mówiono już pracę. 

W związku z tem, liczba bezrobotnych 
zwiększy się jeszcze o 165 osób. 

— Ustalanie barw dła nowych autobusów. 
W celu ustalenia barw obowiązujących dla 
autobusów kursujących na terenie m. Wiłra 
zwołana została na dzień 8 b. m. konferea- 
cja Magistratu z udziałem rzeczoznawców w 
osobach profesorów: Śleńdzińskiego i Rusz 
czyca oraz inż. Krukowskiego, 

— Racjonalizacja gospodarki w elektrów- 
ni miejskiej, Trwające od dłuższego cza- 
su roboty nad budową gmachu rozdzielni 
przy elektrowni miejskiej zostały onegdaj 
zakończone. Obecnie montowana jest apara- 
tura i maszyny. 

Powstanie rodzielni pozwoli miastu na 
prowadzenie racjonalnej i oszczędnej g0- 
spodarki w dziedzinie oświetlenia miasta. 

— Wyjazd przedstawiciela Magistratu do 
Londynu. W dniu 10 b. m. wyjeżdża do 
Londynu radca prawny Magistratu mec. Ka- 
płan. Jako delegat m. Wilna będzie on obec- 
ny przy rejestracji obligacyj pożyczkowych 
znajdujących się na rynku angielskim. 

Powrót mec. Kapłana do Wilna spodzie- 
wany jest w końcu bieżącego miesiąca, 

— Naprawa mostu Zwierzynieckiego Ma- 
gistrat m. Wilna przystąpił do naprawy 
przyczółka mostu Źwierzynieckiego, uszko- 
dzonego w pamiętnych dniach powodzi. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Dożynki w Legaciszkach. Wi dniu 8-g0 

b. m. (sobota) w Akademickiej Kolonji Wy- 
poczynkowej w Legaciszkach wieczorem po 

kolacji odbędzie się zabawa taneczna p. t. 

      

Zwracamy 

   

      „Duža tuba Zł. 4,- 

Średnia tuba Zł. 1,75 

Tysiące panów przeprowa- 

dziło już tę próbę, i 87 na 100 
pozostało przy tym nowym sposo- 

bie golenia. Nie można się temu 

dziwić. Oleje oliwne i palmowe, 

z których się ten krem do golenia 

sporządza, nadają pianie łagodność 

i miękkość, czyniąc ją jednocześnie 

szczególnie gęstą i obfitą. 

Piana ta nie zasycha, zacho- 

wując na twarzy przez przeciąg 

Colgate-Palmolive, Sp. z o. 

pieniądze .. 

się z slynnym kremem do go- 

lenia Palmolive, nie ryzykując 

przytem ani grosza, — prosimy 

kupić możliwie dzis jeszcze 

tubę tego kremu i wypró- 

bować do połowy zawartości. 

Jeśli Pan po tej próbie nie 

dojdzie do przekonania, że 

krem do golenia Palmolive 

stanowi rewelacy jną nowość 

  

w dziedzinie golenia, prosi- 

my odesłać nam opróżnioną 

do połowy tubę, a odwrot- 

nie zwrócimy Panu pieniądze. 

  

10 minut zupełną świeżość, ro- 

„zmiękcza w ciągu minuty naj- 

twardszy zarost i nadaje włosom 

właściwe położenie potrzebne do 

golenia. 

Wskutek zawartości olejów z 

owoców oliwnych i palm, użytych 

do jego wyrobu, krem do golenia 

Palmolive pozostawia po sobie miłe 

uczucie świeżości, łagodzi skórę i 

czyni ją elastyczną. 

o., ul. Rymarska 6, Warszawa 

PROREKTOR OREW OOOO TZT ROEE R ETCERZCTECOGA 

Nowym dyrektorem teatrów wileńskich 
został definitywnie p. Mieczysław Szpakiewicz. 

„Dożynki w Legaciszkach*. Do tańca przy- 
grywa kwartet. 

Wstęp na zabawę 2 zł. Koszta utrzymania 
za poszczególne posiłki według cennika dla 
kuracjuszy. Stroje dowolne. Pociąg w so 
botę do Zawias odchodzi e godz. 14 m. 15. 

Zarząd Stowarzyszgz'a Bratnia Pomoc tą 
drogą zaprasz>wą1 Jwyższą zabawę całą 
młodzież akżeyi| pe ;:: absolwentów U. S. B. 
oraz starsze Stołi* Senstwo. 

  

WOJSKOWA. 
— Przyjazd do Wilna delegata Min. Spr. 

Wojsk. W dniu wczorajszym przybył do 
Wilna delegat Ministerstwa Spraw Wojskc- 
wych, który bada na miejscu stan zadłużenia 
instytucyj wojskowych na rzecz samorządu 
wileńskiego. 

Przyjazd jego leży w ścisłym związku z 
interwencją wice-prezydenta Czyża u preze- 
sa Rady Ministrów Prystora, o czem przed 
kilku dniami donosiliśmy. 

RÓŻNE. 
— Statki kursują między Wilnem a Wer- 

kami z przystankami w Pośpieszce, Woło- 
kumpji, Plaży, Piaskach i w Kałwarji (Try- 
nopolu). Kursują w godz.: odjazd z Wilna o 
godz. 8, 10, 12, 1,30, 16, 17, 18, 19,30, 20. 
Odjazd z Werek o godz. 7, 8, 9.30, 11.30, 

13,30, 16, 17.30, 18.30, 20 (ostatni). W nie- 
dziele i dnie świąteczne od godz. 7 rano ca 
godzinę, ostatni statek odchodzi z Werek 
o godz. 21. W razie większej frekwencji 
publiczności statki będą kursować dodatko- 
wo co pół godziny. W razie złej pogo- 
dy statki będą kursować według rozkładu 
na dzień powszedni. W dnie powszednie 
wolne są statki dla wycieczek. Wszelkie in- 
formacje udzielane są na przystani statków 
przy ul. Tad. Kościuszki. 

— 2 tygodnie aresztu za używanie obe!- 
żywych wyrazów w stosunku do małoletnich 

W dniu wczorajszym na wokandzie 
Sądu Grodzkiego znalazła się sprawa byłe- 
go właściciela remizy dorożkarskiej Adama 
Anforowicza, oskarżonego o używanie wyra 
zów obelżywych w siosunku do nieletnich 
dzieci jednego z oficerów policji, w sąsiedz- 
twie którego A. zamieszkuje. Anforowicz n'e 
licząc się z tem, że ma do czynienia z dzieć- 
mi używał wyrazów niecenzuralnych depra- 
wując tem samem maleństwa. 

Dowiedziawszy się o skandalicznem za- 
chowaniu się Anforowicza wyżej wspomnia- 
ny oficer policji wzniósł skargę do sądu. 

Sędzia Grodzki po wysłuchaniu stron 
skazał Anforowicza па 2 tygodnie. aresztu. 

— Teatr Miejski w „Łutnić, Dziś o godz. 
15 w. ywesoła, lekka komedj 

i Hansena „Jedynaczka króla ту@ а“ 
zdobyła sobie wielkie powodzenie u 

publiczności wileńskiej.) Zawdzięcza to prze- 
dewszystkiem pomysłowej reżyserji R. Wasi- 

go, oraz brawurowej grze całego ze- 
społu. Niezwykle oryginalne dekoracje pe 
mysłu J. Hawryłkiewicza stwarzają barwne 
ramy dla tej oryginalnej nowości. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Premjera „Uśmiechu Wilna*. Dziś o 
godzinie 8 m. 45 w. odbędzie się premjera 
doskonałej rewji p. L. „Uśmiech Wilna”, z 
gościnnym udziałem Janiny Sokołowskiej, 
ulubienicy Warszawy, oraz znanego piosen- 
karza Jerzego Sulimy. Niemałą atrakcją bę- 
dzie również udział w tej rewji dyr. Zelwe- 

rowicza. Nadchodząca rewja cieszyć się po 
winna dużem powodzeniem, tak ze względu 
na bogaty program, jak i na wysoce arty- 
styczne wykonanie całego zespołu z Janiną 
Kozłows Eweliną Wierzyńską, Ludwikiem 
Sempolińskim, oraz Henrykiem Wierzyńskim 
na czele. W rewji bierze również udział 
zespół baletowy Lidji Winogradzkiej, który 
wykona cały szereg produkcyj tanecznych, 
układu L. Winogradzkiej i E. Wierzyń- 
skiego. 

— Dzisiejszy występ Wiktora Chenkina 
w muszli koncertowej w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8 m. 45 w. wystąpi 
raz tylko w muszli koncertowej w ogrodzie 
po-Bernardyńskim znakomity pieśniarz, 
wszechświatowej sławy artysta Wiiktor Chen 
kin. Na program tego niezwykle atrakcyjne 
go występu zapowiada najcelniejsze przebo- 
je oraz najulubieńsze piosenki z repertuaru 
wielkiego artysty, Wiktor Chenkin wystap: 
w oryginalnych, stylizowanych kostjumach, 
oraz w charakteryzacji, odpowiadającej ro- 

dzajowi wykonywanego utworu. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lut- 
mia“. W początku przyszłego tygodnia od- 
będzie się w Teatrze „Lutnia* premjera peł 
nej wdzięku, subtelnej komedji Connersa 
„Roxy“ w reżyserji oraz z udziałem dyr. 
Zelwerowicza. W pozostałych rolach ujrzy- 
my: Detkowską, Niwińską, Sawieką, Szur 
szewską, Detkowskiego, Mieleckiego, oraz Pi- 
chelskiego. 

Zaznaczyć należy, że sztuka ta grana by- 
ła na wielu scenach europejskich ciesząc się 
wszędzie olbrzymiem powodzeniem. 

— Kobieta dyrygent Antonja Brico iz 
Ameryki). W. sobotę dnia 8 sierpnia r. b. o 
godz. 8.30 wieczorem w Parku Sportowym 
im. gen. Żeligowskiego (wejście z ul. Syro- 

   
   

  

      

  

   

  

   

  

   

     

komli) odbędzie się Wielki Koncert Symfo- 
niczny pod dyrekcją kobiety dyrygenta 
wszechświatowej sławy Antoji Brieo (z Ame- 
ryki)— w programie V symfonja Beethqwe- 
na Schecherezadą Rimski Korsakow. Ceny 
biletów od 50 gr. 

BABJOG 
PIĄTEK, DNIA 7 SIERPNIA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
„13.10: Kom. meteor. 15.20: Program dzienny. 

5: Międzynarodowość w muzyce odczyt. 
15.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Pogadanka 
literacka w języku franc. 17.1: Komunikat 
z przebiegu marszu Szlakiem Kąadrówki. 
17.15: Znakomici skrzypkowie. 17.35: Odczyt 
„W, kraju Basków*. 18.00: Koncert. 190: 

Kom. L. O. P. P. 19.15: Ciotka Albinowa 
mówi. 19.3: Program na dz. nast. i rozm. 
19.40: Komunikaty. 20.15: Koncert symfonicz 
ny. 22.10: Feljeton p. t. „Stary i nowy Ne- 
apol*. 23.15: Komunikaty i muzyka taneczna. 

SOBOTA, DNIA 8 SIERPNIA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna. 
13.10: Kom. meteor. 15.40: Program dzien- 
ny. 15.45: Komunikat sportowy. 16.00: Słu- 
chowisko dla dzieci „Leśny ludek*. 16.30: 
Koncert dla młodzieży. 16.50: Odczyt „Ne- 
wa wyprawa Graf Zeppelina* 17.10: Ko- 
munikat z przebiegu marszu Szlakiem ka- 
drówki. 17.15: „Co nas boli". 18.00: Kącik 
dla młodych talentów muzycznych. 19.00: 
Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.: 
Program na tydzień nast. 19.40: Komunika- 
ty. 20.15: Koncert popularny. 22.00: Felie- 
ton z eyklu „Na widnokręgu. 22.15: Ko- 
munikaty. 22.30: Koncert  chopinowski. 
28.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
SZTUKA WYZWALAJĄCA. 

Piątek 7. VIII. o godz. 15.25 (na całą Polskę!. 
O ile literaturę uznamy za sztukę paz 

excellence narodową (języki), plastyce przy- 
znamy znaczenie przedewszystkiem sziuki 
historycznej (bo jakże inaczej nazwać utr- 
walanie w sposób obliczony na przynajmniej 
wzgl. nieśmiertelność przemijających kształ- 
tów, barw i profilów wiecznie zmien. rzeczy- 
wistości) to zastanawiając się nad istotą mu- 
zyki zauważymy przedewszystkiem jej wy- 
łączną cechę i funkcję: wyzwalanie z kate- 
goryj czasu i przestrzeni. Jeżeli więc jaka 
ze sztuk miała prawo uznać się za „mie 
dzynarodową* — pierwszeństwo do tego tytu 
łu służyłoby niewątpliwie muzyce. O „mię- 
dzynarodowości w muzyce” będzie mówił p 
prof. Michał Józefowicz. 

CIOTKA ALBINOWA MÓWI. 

O godz. 19.15 (aud. lok.). Popularna 
„Ciotka Albinowa* wygłosi wesoły feljeton 
regjonalny. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
KARYGODNY WYBRYK MĘŻA. 

Mieszkańcy ulicy Olimpja oburzeni zo- 
stali posiępkami niejakiego A. Szezurkiewi- 
cza (Olimpja 10) który podczas kłótni tak 
pobił swoją będącą w odmiennym stanie żo- 
nę, że doznała ona przedwczesnego porodu. 

Kobietę przewieziono w stanie ciężkim 
do Szpitala św. Jakóba. 

Karygodnym wybrykiem Szezurkiewicza 
powinny się zainteresować władze śledcze. 

(e). 

KRADZIEŻ NARZĘDZI KOWALSKICH 

Do kuźni przy ul Lipówka Nr. 4. będą- 
cej własnością Abrama Pocztera, dostali się 
w nosy z 3 na 4 b. m. po oderwaniu desek 
nieznani złoczyńcy i zrabowali narzędzia 
kowalskie wartości 400 zł. 

KRADZIEŻ GARDEROBY I REWOLWERU. 

Złodzieje dostali się w dniu 5 b. m. © 
godz. 20 do mieszkania Edwarda Kamińskie- 
go (Ludwisarska 4) i skradli garderobę mę- 
ską oraz rewolwer systemu „Browning* łącz 
nej wartości 350 zł. 

ZNALEZIENIE SKRADZIONYCH RZECZY. 

Jeszcze jesienią r. ub. z mieszkania Szło- 
my Unera (Lipówka 15) skradziono bieliznę 
i naczynia kuchenne wartości 50 zł. Na- 
czynia te znaleziono obecnie przy zaułku 
Nowoświeckim Nr. 3 w mieszkaniu Heleny 
Bielarskiej i zwrócono poszkodowanemu. 

as TA DAS 

Zamówienia na ziemniaki- 
sadzeniaki dla Francji. 

Jak już donosiliśmy, w końcu sierpnia 
przybędzie do Polski pełnomocnik francu- 
skich zrzeszeń rolniczych w celu udzielenia 
naszym organizacjom producentów oraz za- 
interesowanym związkom  eksportowo-rol' 
niczym konkretnych zamówień w imieniu 
swych mocodawców na większe partje ziem. 
niaków-sadzeniaków. 

W] celu ustalenia kolejności rokowań z 
delegatem francuskim zainteresowanych or- 
ganizacyj i zrzeszeń odbędzie się w Minister. 
stwie Rolnietwa konferencja w dniu 10 b. 

m. (Iskra). 

  

  

  

  

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Marsz Szlakiem Kadrówki. 
Pierwszy etap. 

MIECHÓW, 6. 8. (Pat). — Dnia 6 sierpnia 
odbył się pierwszy etap ósmego marszu Szla- 
kiem Kadrówki pomiędzy Krakowem a Mie- 

ehowem na przestrzeni 44 klm. 
Do marszu stanęło 40 drużyn. Start odbył 

się w Krakowie w Oleandrach. 
Przed wymarszem pułkownik Rusin od- 

czytał historyczny rozkaz Komendanta Pił- 
sudskiego z roku 1914. 

Po błogosławieństwie, udzielonem zawod- 
nikom przez ks. kapelana, drużyny ruszyły o 
godz, 6 rano w drogę. 

Pierwszy etap był b. trudny z powodu 
upału i tumanów kurzu. 6 drużyn odpadło, 
dwie uległy zdekompletowaniu a jedna prze- 
kroczyła czas 8 godzinny. 

Do dalszego marszu wyruszy jutro 31 dru 
żyn. 

  

Demonstracje hitlerowców przeciwko 
Brueningowi i Curtiusowi. 

BERLIN, 6. 8. (Pat). — W' ezasie podró- 
ży kanelerza Brueninga i ministra spraw 7a- 
granicznych Curtiusa do Rzymu, w miejsco- 
wości Bitterfeld kilkunastu hitlerowców u- 
rządziło na dworcu burzliwą demonstrację 
przeciw obu przedstawicielom Rzeszy. Hitle- 

rowey „wznosząc wrogie okrzyki, wdarli się 
na peron, skąd dopiero policja zdołała ich 
wyprzeć. 

W Monachium, gdzie pociąg zatrzymuje 
się 40 minut, ministrowie niemiecey pozosta. 
li w wagonie przy zasłoniętych storach. 

Sensacyjny proces. 
BERLIN, 6. 8. (Pat). — Sąd ławniczy w 

Poczdamie przeprowadził dzisiaj sensacyjny 
proces przeciwko znanemu ar: ie malarzo- 
wi berlińskiemu Franciszkowi Heckendorfo 
wi oraz bratu jego Walterowi o kradzież 
wartościowych dzieł sztuki. Franciszek Hee 
kendorf był cenionym artystą w berlińskich 
sferach artystycznych, należał swego czasu 
do zarządu „Secesji*. Wśród wielkiego zain- 
teresowaniu rozprawie przysłuchiwało się m. 
in. liczni korespodenci pism zagranicznych. 
Bracia Heckendorfowie skradli w willi jed- 

    

nego z dyrektorów statuę bronzową Kolbego, 
a dostawszy się do mieszkania pewnego prze- 
mysłowca skradli szereg wartościowych dzieł 
Sztuki malarskiej i dywany perskie. 

Franciszek Heckendorf był człowiekiem 
zamożnym otrzymywał zamówienia m. in. z 
kancelarji Rzeszy i z parlametu, Brat jego 
Walter był człowiekiem wykolejonym, kił 
kakrotnie karanym za kradzież. 

Sąd skazał Franciszka Heckendorfa na 5 
miesięcy więzienia, brata jego Waltera na 1 
rok i 6 miesięcy więzienia. 

Amy Johnson w Tokio. 
TOKIO, 6. 8. (Pat). Lotniezka brytyj- 

ska Amy Johnson wraz z mechanikiem Hum 
phreysem wylądowała tu, kończąc w ten spn- 

  sób lot swój z Londynu. Olbrzymie tłumy 
Japończyków zgotowały wspaniałą owację. 

Zbudzony wulkan. 
MEKSYK, 6. 8. (Pat). — Góra Lanapa, 

położona wpobliżu Coscomatepec, w stanie 
Vera Cruz, o której nie wiedziano, że jest 
pochodzenia wulkanicznego, ujawniła na- 

Groźny 
STAMBUŁ, 6. 8. (Pat). — Pożar, jaki wy- 

buechł wczoraj w Tchifte Bakal, szerzył cię 

tak gwałtownie, iż dosięgnął dzielnicy muznł 

gle działalność, przyczem wybuch zasypał 10 
osób. 

Dotychczas znaleziono wzłoki dwu osób. 

pożar. 
mańskiej Tehikie, Sł 77 sie, 120 domów. W 
czasie akcji ratunkow ij, strażacy doz- 
nali ciężkich obrażeń. X 

Wielka burza w dolinie Renu. 
BERLIN, 6. 8. (Pat). — Dolinę Renu na- 

wiedziła wczoraj wielka burza, połączona z 
długotrwałą ulewą. 

W wielu miejscowościach woda zalała pi- 
wnice i mieszkania parterowe, podmyła dro- 
gi, spowodowała przerwę w komunikacji ko- 
łejowej i samochodowej na czas dłuższy. Wo 

Wielki 
BĘDZIN, 6. 8. (Pat). — Dzisiaj w.połud- 

nie pożar objął podczas wiatru prawie całą 
wieś Ząbkowice w pow. będzińskim. Ocalała 

RAA HR A A HA HALA CA HC 

CZYTELNIA 
J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22 
DZIEŁA KLASYCZNE — OSTATNIE NOWOŚCI POLSKIE i OBCE 

Czynna od 11—18. 

  

  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

da zbierała się na wysokość metra. 
Winnice i zbiory na polach doznały du- 

żego zniszczenia. Straż pożarną wzywano 
w wielu wypadkach do późnej nocy. 

Wskutek przerwania przewodów kilka 
dzielnie Stuttgardu pozbawionych było świa- 
tła. 

pożar. 
zaledwie kilka domów, a spaliło się 30 zag- 
ród gopodarskiech. 200 osób bez dachu. Stra- 
ty wynoszą kilkaset tysięcy zł. 
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—— WIELKA PARADA (La grande parade) 
W rolach głównych: John Gilbert i Renee Adore. 

RV RJ BER 

Przyszły światowy zbiór Inu. 
Według informacyj międzynarodowego 

instytutu rolniczego, w całym szeregu kra- 
jów, obszar zasiewów lnem uległ po- 
ważnej redukcji. Odnosi się to do państw 
bałtyckich, Włoch, Czechosłowacji, Irlandji 
i Anglji, Francji i Belgji. W tych dwóch 
ostatnich krajach zmniejszył się obszar za 
siewów nawet o 50 proc. W. Holandji wy- 
nosi on zaledwie 57 proc. powierzchni ze- 
szłorocznej. Natomiast powyższa redukcja 
będzie zrekompensowana przez poważne roz- 
szerzenie uprawy lnu w Rosji Sow. z 
1.800.000 ha, w r. 1930 do 2.300.000 ha, w 
r. b., oznacza to wzrost powierzchni o 28 
proc. w stosunku do r. ub. Rozszerzeniu © 
50 proc. uległa również uprawa Inu w Buł- 
garji. W Palestynie zbiory przedstawiają 
się pomyślnie. Odnośnie do produkcji 'lnu 
na olej, nie są sygnalizowane żadne poważ- 
niejsze zmiany w powierzchni zasiewów, po- 
za Stanami Zjednoczonemi, w których re- 
dukcja zasiewów wynosi 15 proc., a zbiór 
oceniany jest przez czynniki oficjalne na 
4.547.000 4. (w r. 1930 — 5.436.000 q.). W 
Indjach angielskich powierzchnia zasiewów 
wzrosła o 8 proc., w Kanadzie o 14 proc., w 

Rosji Sow. o 35 proc. W Polsce w ostatnich 
trzech latach było zajęte pod uprawę Inu 
117.122.128, tysięcy hektarów, z czego osiąg- 
gano do 50 tysięcy tonn włókna i około 35 
tys. tonn nasienia. W roku bież, należy się 
liczyć zarówno z redukcją obszaru zasiewów 

jak spadkiem produkcji, co ujawniło się już 
ае 

Nie bedzie starych kobiet. 
Młodość — aż do śmierci. 

„Wieczna młodość*! Zagadnienie to od 
wielu już lat zaprząta umysły uczonych, a 
najsłynniejszym działaczem w tej dziedzinie 
jest znakomity prof. Steinach, którego bada. 
nia i prace przynoszą coraz (o nowe sensacje. 

Gdyby nauka była w stanie ustalić dok- 
ładnie od jakich procesów fizjologicznych za- 
leżą piękno i sprężystość ciała, werwa no i 
wogóle młodzieńcze samopoczucie — zagad- 
nienie „wiecznej młodości* byłoby bezwąt- 
pienia łatwiejsze do rozwiązania. Wysiłki 
prof. Steinacha i jego współpracowników da- 
ły już jednak poważne wyniki w tym zakresie 

Nie ulega wątpliwości, iż „młodzieńczość'* 
ludzka zależna jest od pewnych substancyj w 
naszym organiźmie i że substancje te tracą 
na sile z biegiem lat. By rozwiązać więc za- 
gadkę długotrwałej młodości, należałoby stwo 
rzyć sztucznie taką substancję. Nad tem wła- 
śnie pracuje niezmordowanie prof. Steinach. 

Cały szereg eksperymentów dokonanych 
ostatnio na zwierzętach, zwłaszcza zaś na sa- 
micach, przyniósł rewelacyjne wyniki. Po 
tych próbach prof. Steinach wziął się ener- 
gicznie do doświadczeń nad kobietami. 

I oto ostatnio nowa sensacyjna wieść о- 
biegła koła lekarskie. Na łamach jednego z 

fachowych pism wiedeńskich uczeń prof. Stei- 
nacha, dr. Last, opowiada mianowicie o wy- 
nikach swoich eksperymentów przy stosowa- 
niu kobiecego „eleksiru młodości* prof. Stei- 

nacha. Według słów dr. Lasta, eliksir steina- 
chowski dał zdumiewające wyniki, gdy sto. 
sowany był łącznie z rentgenizacją pewnego 
gruczołu mózgowego, który, jak stwierdzono, 
ma ścisły związek ze sferą seksualną. Do- 
świadczeniu te były zwłaszcza wiele obie- 
cujące, gdy czyniono je na kobietach, będą- 
cych „w przededniu* starości. Niewiasty, 
poddane tym eksperymentom, odzyskały po- 
dobno stuprocentowy wabik płciowy i jedy- 
nie kobiety, obciążone chronicznemi choro- 
bami nie reagowały na działanie eliksiru. 

A  więc— nie będzie starych kobiet! 
Wszystko zdaje się bowiem wskazywać na 
to, iż zdobycze seksuologów doprowadzą 
wreszcie do rzeczywistego przewrotu w przy- 
rodzie. 

I przyjdzie czas, gdy 70-letnie staruszki, po 
zażyciu paru kropelek eleksiru młodości, bę- 
dą robiły do nas „perskie oko* i czarowały 
nas swojemi wdziękami. 

zy to będzie przyjemne—trudno przewi- 
zieć, jak również trudno jest przewidzieć, 

czy i kiedy uczeni w zmaganiach swych ze 
starością odniosą walne zwycięstwo. 

  

   

      

Film osnuty na tle wojny światowej. 
NAD PROGRAM: Przegląd dźwiękowy „Foxa* 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny zniżone. 
NASTĘPNY PROGRM: TY, TY MOJE MARZENIE 
  

Gino Program od dnia 5 sierpnia 

Koljowe 1931 roku. Wielki program 

0GNI5 KO produkcji francuskiej p. t. 

| 

tębek dworex kolejow.) 

W_I LE ВОМ К 

Poczucie słuszności u ptaków. 
W Saverne, miasteczku alzackiem, zda- 

rzył się niedawno ciekawy wypadek, świad 
czący o nader żywotnem poczuciu słuszności 

śród bocianów. Zaobserwowanie tego zja- 
wiska zawdzięczać należy szczególniej tros- 
Kliwości, jaką darzą alzatczycy skrzydlaty 

świat ptactwa. Zabicie ptaka, lub podbiera- 
nie ptasich jaj jest w tych stronach nieja- 
ko religijnem przestępstwem, natomiast z 
wielką i serdeczną uwagą śledzą alzatczycy 
życie i obyczaje ptaków, gotowi w każdej 
chwili przyjść z pomocą skrzydlatej rzeszy. 

Otóż zdarzyło się, iż w czasie nieobecna 
ści ptasich rodziców, para obcych bocianów 
zaatakowała jedno z gniazd i pisklęta wy- 
rzuciła na bruk ulicy, a sama rozgłosiła się 
w gnieździe. Gdy dawni gospodarze gniazda 
powrócili z polowania na żaby, ujrzeli już 
nowych lokatorów w swem „mieszkaniu”, a 
dzieci na opiece dobrych ludzi, licznie ze- 
branych pod drzewem. 

Mieszkańcy Saverne zgromadzili się wła 
: radząc nad tem, w jaki sposób wygo- 
nić obce bociany z cudzego gniazda. Sprawa 
przedstawiała się o tyle trudno, że drzewo 
było mocno spróchniałe a wysokie, tak, że 
dostać się na sam czubek możnaby jedynie 
przy pomocy tak wielkiej drabiny, jakiej w 
całem miasteczku nie było. 

Para brutalnie wyeksmitowanych bocia- 
nów  latała bezradnie nad głowami ludzi 
piszcząc żałośnie i skarżąc się. Po chwili 
jednak bociany odleciały, zostawiając nadal 
dzieci bezdomne pod opieką ludzi. Myśleli 
sobie ludzie, że pewnie bociany — rodzice 
pośpieszyły szukać nowego jakiego gniazda, 
ale nie. 

W godzinę niespełna pojawił się w dali 
na niebie cały klucz bocianów, a po chwili 
rozpoczęła się walka na dzioby dokoła bez- 
prawnie zajętego gniazda. Rodzice wyrzuco- 
nych dzieci sprowadzili sobie na pomoc ca- 
łe stado bocianów, liczące 37 sztuk. Rzecz 
oczywista, iż przed dziobami takiej armii, 
para niegodziwców musiała skapitulować i 
sromotnie umykać z cudzego mieszkania. 

Zdarzenie to, rozegrane na oczach mia- 
steczka Saverne znalazło szeroki oddźwięk 
w całej prasie francuskiej jako curiosum 
ptasiej solidarności i poczucia sprawiedli- 
wości wśród ptaków. 

Rekord na kazanie. 
Również i duchowni amerykańscy, prag- 

nąć iść z prądem czasu, ubiegają się o po 
bicie rekordów wytrzymałości w wygłaszaniu 
kazań. Ostatnio R Z. Brown, niezmordowany 
kaznodzieja sekty anabaptystów w Waszyn- 
gtonie przemawiał dwanaście godzin z rze- 
du. G. Z. Brown jest murzynem, ubiera się 
zawsze według ostatniej mody i stanowi chlu 
bę swej rasy. Niedawno jednak rekord jego 
został pobity przez kaznodzieję białego. P. 

Flutterer w Hollywood wygłosił kazanie 
trwające 32 godziny. Okazał się więc wy- 
trzymalszym nietylko od swego czarneg » 
współzawodnika, lecz i od swych wiernych, 
którzy słuchali tych nauk pobożnych na 
zmianę, lub pogrążeni w błogiej drzemce. 

Mody jesienne. 
Już pojawiły się w handlu pierwsze astry. 

Kwiaty te przypominają nam, że lato jest u 
schyłku i zwiastują zbliżenie się nieubłaga- 
nej jesieni. Paryż już rozesłał po wszystkich 
zakątkach świata swoje żurnale mód z na- 
pisem „Hiver 1932“. 

A więc najwyższy czas pomyśleć o wszel- 
kich przeróbkąch kuśnierskich, dopóki praco 
wnie nie są zawalone zamówieniami. Podni 
szczone futro nie zawsze opłaci się napra 
wiać, o ile taka restauracja wymaga zbyt 
wielkiego wkładu, taksamo nie kalkuluje się 
sprzedać futra. Ale pani Moda sama przy- 
chodzi do nas z ratunkiem, wprowadzając 
krótkie żakieciki futrzane. Zdolny kuśnieiż 
potrafi nawet z najbardziej zniszczonego 
długiego okrycia wykroić taki żakiecik. W 
ostateczności, gdyby futra nie starczyło, 
mankiety i kołnierz można dodać z innych 
skór w tym samym odcieniu. Do podobnych 
przeróbek nadają się lekkie futra, jak krety, 
agneaux rase, źrebaki i t. p. Kosztowniej- 

      

   

  

  

  

BZWIĘKOWE EINO 

„OL 
Mlokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! 

  

szych futer, jak karakuły, oczywiście ciąć 
szkoda. Fasony są bardzo urozmaicone — z 
paskami lub bez, smokingi z męskiemi wy- 
łogami, krótsze i dłuższe, wreszcie żakiety o 
charakterze wieczorowego sortie, z wielkie- 
mi, puszystemi kołnierzami. Wełniana, niez- 
byt długa sukienka, dobrana w kolorze do 

futra i krótka elegancka marynarka są ide 
alnym strojem dziennym na ulicę, tem wy- 
godniejszym, że można go włożyć w cieplej- 
sze poranki zimowe i chłodne dni jesienne. 

Magazyny większych miast ogłaszają wy- 
przedaże letnich sukien po - śmiesznie 
niskich cenach. Cóż, kiedy w dzisiejszych, 
wyjątkowo -„suchych* na gotówkę czasach, 
nie można myśle ćo kupieniu paru sukienek 
extra. Nadchodzący sezon znów wymaga wy- 
datków, trzeba więc zadowolić się tem, cv 
się ma. Niestety mija okres letnich petites 
robes z surowego jedwabiu, cze-su-czi, barw- 
nych fularów, wesołych, wygodnych i nie- 
drogich sukienek, przychodzi sezon cieplej- 
szych okryć, wełny i cięższego jedwabiu. 
Wszystko to kosztuje znacznie drożej i nie- 
jedna oszczędna pani łamie główkę nad tem, 
jakby słuchając posłusznie nakazów mody, 
nie pomnażać zbytnio wydatków. 

SPORT 
BIEG KOLARSKI GRODNO—DRUSKIENIKI. 

W niedzielę odbył się doroczny bieg ko 
larski na trasie Grodno—Druskieniki o pr- 
har „N. Dziennika Kresowego*. Dystans 50 
klm. w tem 16 klm. piaskami, a reszta szosą. 
szosą. В 

Do biegu stanęło 48 zawodników. Bieg u- 
kończyło 37. 

Zwyciężył Jan Dacewicz, kapral 3 baonu 
sanit. w Sokółce, zdobywca puharu w biegu 
tym z roku ub. mając czas 2 g. 30 m. 

Na drugiem miejscu — Klejko Stefa 
(Cresovia — Grodno) 2 g. 32 m. 3 Szul Aloj- 
zy (Sparta — Białystok) 2 g. 34 m. 

Zwycięscom wręczył nagrody, wygłasza- 
jąc okolicznościowe przemówienie senator 
W. Abramowicz. 

DLA UZDROWIENIA STOSUNKÓW W NA- 
SZEM PIŁKARSTWIE. 

Wobec częstych zajść, mających ostatnio 
miejsce na boiskach piłkarskich oraz przeja- 
wów niesubordynacji graczy i nieodpowied- 
niego zachowania się publiczności, spowodo- 
wanych częściowo entagonizmami międzyklu 
bowemi — Zarząd Ligi PZPN postanowił 

zwołać w większych ośrodkach piłkarskich 
szereg konferencyjz udziałem przedstawicieli 

prasy, PZPN, PKS, OKŚ, OZPN miejscowych 
klubów. Celem tych konferencyj ma być — 
uzdrowienie stosunków, panujących obecnie 
w piłkarstwie. 

NIE ZWYCIĘSTWO A PORAŻKA POL- 
SKICH ZAPAŚNIKÓW W PARDUBI- 

САСН. 
Wbrew wiadomościom, jakie ukazały sie 

w prasie polskiej w dniu 5 b. m., polska re- 

prezentacja zapaśnicza, która rozegrała w 
sobotę mecz z reprezentacją czeską w Par- 

dubicach, nie tylko nie odniosła triumfu. 
lecz przeciwnie — doznała ciężkiej porażki, 
przegrywając>mecz w stosunku 4: 10. 

Wyniki poszczególnych walk przedstawia 
ja się następująco: w wadze koguciej Polak 

Ganzera zwycięża Nicza w 19 m. 10 s. W 
wadze piórkowej Polak Szmatloch przegry- 
wa na punkty z Jandą. W, wadze lekkiej Po- 
lak Bajorek przegrywa do Zwonaka w 11 m. 
35 s. W wadze półśredniej Czech Samec już 
po 1 m. 5 s. położył na łopatki Kielę. W 
wadze średniej Polak Gałuszka przegrał na 
punkty z Pribylem, w wadze półciężkiej Po. 
lak Gęstwiński zwyciężył w 2 m. 31 s. Vos- 
traka. W wadze ciężkiej — Czech Urban 
pokonał Puciatę w 1 m. 36 s. 

Sędziowali na zmianę: z ramienia Polski 
— Gałuszka, z ramienia Czechosłowacji — 
Urban. 

  

  

Rozgrywki tenisowe. 
HAMBURG, 6. 8. (Pat). — W rozgrywce 

tenisowej w spotkaniu podwójnem pań Jęd- 
rzejowska i Deutsch przeciw Kulman i Wei- 
he zwyciężyła pierwsza para 8:6, 4:6, 6:2. 

Najpiękniejsza 
gwiazda ekranu LIANA HAID 

Gra o mężczyznę 

Nr. 180 (2122) 

Ofiary na powodzian. 
Sekretarjat Wileńskiego Komitetu Niesie- 

nia Pomocy Ofiarom Powodzi ogłasza na- 
stępujące sprawozdanie kasowe na dzień 
1 lipca 193] r. 

wpływy: 

Wpłacone ofiary na r-k Komitetu 104.226,94 
Dotącje Komitetu Główn. w Warsz. 205.000,00 
Fundusz dyspozycyjnyp.wojewody  22.127,41 

  

Sekretarjat Komitetu . . . 3.562,24 

334.917,24 
Wydatki: 

Wypłacono na pomoc siewną i bu- 
dowlaną komitetom powiato- 
WYM "SLR zas 8 ‚ 194.450,00 

Magistratowi dla mieszkańców m. 
Milna e Ь 30.510,00 - 

Różne wydatki . . . . . . 160011 
Sekretarjat Komitetu (transporty)  4.003,84 
Pozostałość |. « «. 6-4 „ 104.352.29 

334.917,24 

Giełda warszawska z dn. 6.VIII. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Datėes Z CEO ORK 
ИОа «55% dos 4 
Londyn RTZ TE BCAA 

Nowy York ZE PC PCD 2 
Nowy York kabel .. . . . . . 
Paryż -. . у 
Praga . RA r? 
SZWAJA: La sis a о оы 
Wladeń REA 
Włochy Zm 
ВО ЕЛОч аееа аоы оааа ао Оа 
BūkalesEO! ŽAS M 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc.. . . . 82.00—82,50 

  

3% pożyczka budowl.. . . . . . 32—33 
By dOJATOWA «0. - sos «sa. оее ВО 
5% Konwersyjna Ke dsk stw „44,50 
84, L.Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B. G. K. . 94,00 
(p BAIdo3T05 arši is os a S 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . . RL 
4:/,% L. Z. ziemskie .. . . . 48,75—48,50 
8% warszawskie . . . . .  68,75—69,50 
50, warszawskie +. . „ 54,0 
10% Radomia .. .. .. |. 21.25 
6% Obl, m.Warsz. 196 r. VIII i IX em. 4500 

AKCJE: 

Bank Polski . -. .. . .. 
Ер о, 

(CL A i 

| „Bibljoteka Nowošei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka @о о5- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. Il-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 
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Popierajcie Ligę Morską 

£—— i Rzeczną!! 

    

  

    

  

w porywającym drama- 
cie erotycznym p. t. 

NAD PROGRAM: 

Dodatek dźwięk. Paramountu 

  

  

Algierze i częściowo w Europie 
W rolach głównych: Jacky Monnier, Diana Hart, Enrique Rerero i Manuel Raaby. 

Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. UWAGA. Od dnia 5.VIII kino będzie czynne codziennie. 

Wspaniały dramat sensanc.- 
<otychiy W, SIAKOCETĄ KCjE 
dramatu toczy się w Tunisie W piaskach Sachary 

Wspaniałe krajobrazy! Nadzwyczajna, ciekawa treść! 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-28 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państw. w Wilnie ogłasza przetarg 

na dzierżawę bufetów: Grajewo, Knyszyn, Sokółka, Wysokie Li- 

tewskie, Opsa, fryzjerni Brześć Centr. z term. objęcia 15 września 

i bufetów: Łapy, Ziabki, Druskieniki, Wilejka, Augustów, Podświle, 

Narewka, Różanystok, Białowieża, Zahacie, Waliły, Kiena, fryzjer- 

ni Suwałki z terminem objęcia | października 1931 roku. 

Termin składania ofert upływa 3| sierpnia 193! r. o g. 12 w poł. 

Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach wywieszo- 

nych na wymienionych stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państw. w Wilnie. 

WZNOWIENIE 

Moulin Rouge 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

  WZNOWIENIE 

Olga Czechowa 
  

W roli 

głównej 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru |-go, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 2, na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dn. 10 sierpnia 
1931 roku od godz. I(-ej rano w Wilnie przy ulicy 
Zawalnej Nr. 47, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Hirsza Tau- 

ё besa, składających się z mebli i urządzenia do wyro- 
bu cukrów, oszacowanego na sumę 3930 zł. na zaspo- 
kojenie pretensji Rachmiela Jospe z obligu z zasta- 
wem mienia na 4000 zł. 
890/vV1—6256 Komornik Wł. Matuchniak. 

ii A KARSIA 

GOTÓWKĘ 
na "lo */o 

lokujemy bezpłatnie. 

D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta'* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6222-5 

Pralnia chemiczna 
I. Rymkiewicz 

przyjmuje 

do prania i czyszczenia 

ul. Mostowa 9. 6255 

  
  

Wdowa po lekarzu 
lat 50, przyjmie obowiąz- 
ki samodzielnej gospody- 
ni bez pensji u kapłana 
katolickiego. Dow. się od 
g. 1—3, ul. Wielka 10—2 

6258 

fLekarz-Dentysta 
B. Leskies-Kłok 

ulica Wileńska 15—| 
przyjmuje od 10—2 i od 
4—7 godz. Zęby sztuczne. 

6254 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 567. 6072 

Akuszerka 

Marja Laknejowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20. 

  

  

  

    

KUPIMY 

10M MITOWANY 
bez pośrednictwa w cenie 

do 6000 dolarów 
Zgłoszenia kierować pod 
adresem: Piwna 7 m. 30, 
lub osobiście tamże w 
godz. 16—19. 6238 
  

Tartak parowy 
poleca materjały budo- 
wlane i stolarskie, po ce- 

nach najtańszych 

Kastryjel Gierszater 
ulica Antokolska 116. 

do sprze- DOM +: 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowošci przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela. 

  

drewniany 

  

Polski sklep 

Galanterji i Trykotažy 
wytwórnia bielizny 
damskiej i męskiej 

„JANUSZEK“ 
ul. Ś-to Jańska 6. 6253 
  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach inż Froma. 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 
  

gub. kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 94583 

unieważnia się. 6256 

Instalację elektryczne 
dzwonki sygnallracn 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9.   

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Hr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 

ju roboty drukarskie 
WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
wa
z 

< ТА МО 
SOLIDNIE         Ъ 

  

Popierajcie 

Ligę Morską Rzeczną 
6259 

ATARI IO III, KA LO AIA R STIKLO 

TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

W pokoju jej długo paliło się światło. Drzwi nie 
były szczelnie zamknięte. Widział, że siedziała bez ru- 
chu w fotelu, trzymając twarz w dłoniach. Czuł, jak 
twardo pulsowała mu krew w skroniach. Usłyszał sze- 
lest zdejmowanego ubrania. Marta wolno się rozbie- 

rała. 

—- Czy zamknie drzwi na klucz?,—pomyślał, dy- 

gocząc z podniecenia. 

Światło zgasło. Usłyszał delikatne dotknięcie do 
drzwi. Przymknęła je leciutko, lecz na klucz nie 

zamknęła. 

Odetchnął radośnie. 

reszcie nastąpiła upragniona chwila. 

Ogień pałający w 
wskazywał, jaka burza rozpętała się w jego duszy. Na- 

Ta dziewczyna, 
której tak pragnął oddawna, jest teraz blisko niego, o 
krok jeden, jest w jego mocy. Wierzył że odda mu się 
bez wahania. Myślą już miał ją w swych objęciach, pił 
rozkosz z jej ust, posiadał ją niepodzielnie we wszyst- 

kich cząsteczkach. Niechaj jutro będzie co chce, ale 
dzisiaj należy do niego ta pełna namiętnego szału ko- 

bieta. . 

—- A przecież ona z bombą w ręku wyszła na two- 
je spotkanie. W imię urojonych ideałów chciała cię 
zgładzić ze świata, chociaż w jej pojęciu i ludzi, z któ- 
rymi planowała morderstwo, nie przedstawiałeś takiej 
wartości, aby zadawano sobie specjalną fatygę w celu 
zabicia cię. Miałeś być zgładzony przez nią jedynie przy 
okazji, —zimne jak lód myśli kłębiły się w jego umyśle. 
A teraz ukryła się u ciebie, bo wie, że tutaj nikt jej nie 
będzie szukał. 

lie obawiaj się, że się będzie opierać. Nie, od- 
da ci się tak, jak może oddawała się już towarzyszom 

partyjnym dla dobra rewolucji. Spędzi z tobą szaloną 
noc również dla dobra rewolucji, bo ratujesz jej życie 
przed bojówką partyjną,—myślał z chłodną rozwagą, 
szukając bezradnie wyjścia z ciężkiej sytuacji. 

Nagle powziął decyzję. Ponad jego siły było pozo- 
stawanie z nią pod jednym dachem. 

Przyczaił się i bez najmniejszego szelestu leżał z 
pół godziny. Cisza panowała zupełna. Wstał i jak cień 
posunął się do okna. Z największą ostrożnością otwo- 
rzył je. Buchnęła na niego piękna noc wiosenna. Wpił 
się wzrokiem w ciemną przestrzeń, chcąc zmierzyć od- 

39) 

    

  

oczach     
ległość od ziemi. Obejrzeł się jeszcze i lekko wysko- 
czył. 

Pełną piersią brał w siebie rzeźwe tchnienie nocy. 

— (o zrobić z resztą wieczora? — myślał stojąc 

przed domem. Chyba pójdę do klubu, a o jakiej piątej 
wrócę, —zdecydowa 

Marta nie spała. Słyszała jakiś szelest w pokoju 
Wichrowskiego, lecz nie przypuszczała, że on wyszedł. 

* Męczyły ją dawne myśli. Czy on wie, że była przy za- 
machu. Może sądzi, że chciała go zabić. Może wie o tem 
z tajnych raportów policji. To niemożliwe, bo gdyby 
osoba jej była wykryta, dawnoby ją 
Więc nie wie, lecz się domyśla. Może ją poznał, kiedy 
wskakiwała do samochodu. Naraz chciała się przyznać 

;stkiego, wytłumaczyć historję z listem. A jeżeli do ws: 
pomyśli, że mu się 

  

Poczuła, że przeraźliwie zimny wiatr wiał z pokoju 
Wichrowskiego. Szczelnie nakryła się kołdrą, myśląc 

o У + A * 

coby to mogło znac 

palając światło. 

ł pośpiesznie. 

narzuca i odtrąci ją? 

  

zy 

, Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

  

S-ka x ogr. odp. 

    

Druk. „Znicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

aresztowano. 

. Leciutko stuknęło okno. Wsta- 
ła, cicho uchyliła drzwi i poczuła, okno jest otwarte. 

W pierwszej chwili pomyślała, że weszli złodzieje. 

—-Wiesławie Juljanowiczu,—zawołała dwukrotnie. 

Wiatr poruszył oknem i chłodził jej ciało. Cofneta 
się. Narzuciła na ramiona futro i weszła do pokoju, za:   (D. c. n.) 

Se Uciekł, — wyszeptała zbielałemi usty i poczuła 
że nogi ugięły się pod nią. Pogardza mną. 

Zerwała się jak szalona. 
— Nie zostanę tutaj, pójdę na dworzec i tam będę 

czekać do rana — myślała, szybko się ubierając. 
A jeżeli Grzegorz, któremu polecono ją zabić, zdybie 

ją tam? O ile dawniej nie ceniła życia, teraz okropnie 
chciała żyć. 

W ubraniu rzuciła się na łóżko. 
— Dał słowo. że ją odprowadzi, więc przyjdzie 

napewno — myślała po raz setny, kurczowo ściskając 

dłonie. Rozmówię się z nim wtedy. 
Na zegarze wybiła godzina piąta. Upłynęło jeszcze 

kilka minut. Usłyszała, że ktoś podchodził do okna. 
Wstała i kiedy Wichrowski wdrapywał się przez okno 
wbiegła do pokoju. 

Zapaliła światło i chwyciła go za ręce. Błyskiem 
rozognionych źrenic przykuła go do siebie. W jednej 
sekundzie jak piorun oświeciła jego mózg wielka moc 

jej miłości. Była jednem płomieniem. W oczach jej 
odczytał straszliwą mękę, przez jaką przeszła. 

Nagle usta ich się zbliżyły. Fala gorąca uderzyła 
mu do głowy. Miał ją w swych objęciach drżącą 

i oddaną... 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


