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Straszna Katastrofa k 

  

lejowa 
na linii Białystok — Łapy. 

Pierwsze wiadomości o katastrofie. 
Wczoraj w godzinach porannych miasto lotem błyskawicy obieg- 

ła alarmująca wiadomość o strasznej katastrofie kolejowej, której 

uległ międzynarodowy pociąg pośpieszny, zdążający z Warszawy 

NA MARGINESIE ` 
KATASTROFY. 

Obok artykułu niniejszego czytel- 

nicy Kurjera Wileńskiego znajdą 

szczegóły wstrząsającej katastrofy kó- 

lejowej, jaka się wydarzyła w dniu 

wczórajszym. Jest to, o ile pamiętamy 

największa katastrofa, jaka miała 

miejsce na szczęśliwej dotychczas linji 

Zemgale— Warszawa. 

W takich razach leży zazwyczaj 

w naturze ludzkiej poszukiwanie wi- 

nowajcy. Jeżeli jednak chodzi o*ka- 

tastrofy kolejowe, przyczyną jest tu 

raczej fatalizm, niż co innego. Ruch 

kolejowy na całym świecie jest tak 

zautomatyzowany, tak wszystko jest 

tam zgóry matematycznie przewidzia- 

ne i obliczone, że, zdawałoby się, hie- 

ma tam poprostu miejsca dla jakiejś 

pomyłki. Kilka tysięcy razy drożnik 

lub telegrafista powtarza rzeczy umó- 

wione i konwencjonalne. Wystarczą 

jedno małe pomyłenie się w rachunku, 

jedna depesza A priori, zmęczonego 

całonocnem czuwaniem człowieka, a- 

żeby spowodować straszne nieszczę- « 

ście tylu rodzin! 

Katastrofy kolejowe w Polsce są 

naogół biorąc o wiele rzadsze, niż na 

Zachodzie. W roku 1926 w jednem 

z państw zachodnio-europejskich w 

jednym tylko miesiącu sierpniu miało 

miejsce 17 katastrof kolejowych. Nie 

znaczy to jednak, ażeby każda kata- 

strofa nie miała służyć za swego ro- 

dzaju dzwonek alarmowy. Miejmy na- 

dzieję, że śledztwo wykryje i przyczy- 

ny natury technićznej (zepsucie się 

lokomotywy, niedostateczność sygna- 

łów kolejowych, rozkład kolejowy i 

t. d.), niezależne od pomyłki woli 
ludzkiej. 

Katastrofa białostocka potwierdza 

zarazem niezbitą prawdę, że najbez- 

pieczniejszą komunikacją jest lotnicza. 

W przeciągu tych 10-ciu lat — nie 

urokiem mówiąc — na żadnej z linij 

lotniczych polskich, nie zdarzyła się 

większa katastrofa. Niebo jest wciąż 

jeszcze bezkonkurencyjnie bezpiecz- 

niejsze, niż nasza staruszka ziemia. 

Zmniejszenie kosztów 
utrzymania. 

WARSZAWA. 7.VIII. (Pat). Na 
posiedzeniu komisji do badania 
zmian kosztów utrzymania, w dniu 
7 b. m. została powzięta opinja, że 
koszty utrzymania rodziny pracują- 
cej, złożonej z 4-ch osób, w War- 
szawie w lipcu 193] roku w porów- 
naniu z czerwcem zmniejszyły się 
o 0,8*/0. 

Wznowienie notowań marki 
niemieckiej. 

HELSINKI. 7.VIIL. (Pat). Bank 
Finlandzki wznowił oficjalnie noto- 

wania marki niemieckiej. Pierwszy 
po przerwie kurs ustalono na 942 

marek fińskich za 100 marek nie- 
mieckich. 

Bogowoj szefem wywiadu 
sowieckiego. 

‹ (Те!. ой wł. kor. z Warszawy). 

Z Paryża nadeszła wiadomość, że 

skompromitowany w związku z aferą 
szpiegowską  Demkowskiego były 
attache wojskowy sowiecki w War- 
szawie p. Bogowoj został przeniesio- 
ny w stan spoczynku i ma zostać 
szefem organizacji sowieckiego wy- 

wiadu wojskowego. ' 

I takie towarzystwo istnieje" 
HAMBURG, 7. 8. (Pat). — Polieja tutej- 

sza zmusiła członków dwu towarzystw, рго- 
pagujących kult nagości w Hamburgu i oko- 
licy do opuszczenia plaży. Członkowie wspe- 
mnianych towarzystw pomimo kilkakrotnych 
wezwań policji nie chcieli używać podczas 
kapieli w miejscach publicznych żadnych ko. 
stjamów ani okryć. 

    
   

do Wilna. 

między stacją Łapy. a Białymstokiem. 

Jako miejsce Katastrofy wymieniano odcinek kolejowy 

Wiadomość zrodziła wielkie 

zaniepokojenie wśród tych, których bliscy mieli jechać tym pocią- 

Z ust do ust podawano wyolbrzymione wieści o rozmiarach 
katastrofy, co nieciło jeszcze większy niepokój. 

Pierwsze dokładniejsze wiadomości o przebiegu katastrofy przy- 

wieźli do Wiina jadący pasażerskim pociągiem Warszawa — Wilno, 

który przybył po Wilna punktualnie według rozkładu jazdy o g. 7 
rano. 

Przebieg katastrofy. 
Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości o katastrofie redak- 

cja nasza połączyła się telefonicznie z Białymstokiem, skąd otrzy- 

maliśmy dokładne dane o jej przebiegu. 

Relacje z Białegostoku brzmiały następująco : 

Q godz. 3 min. 2 pociąg osobowy, idący z Warszawy do Białe- 

gostoku, na odcinku Łapy -Białystok zatrzymał się na 157 km. pod 

Baciutami z powodu zepsucia się lokómotywy. Obsługa lakomo- 
tywy przystąpiła natychmiast do wymiany części zepsutych. Tym- 

czasem wyszedł z Łap do Białegostoku po tym samym torze pociąg 

pośpieszny Warszawa - Wilno. Maszynista pociągu pośpiesznego, za- 

uważywszy przeszkodę, zaczął hamować, było już jednak za późno 

i lokomotywa pociągu pośpiesznego wpadła na wagony pociągu 

osobowego. Rezultaty zderzenia były fatalne: Ostatni wagon po- 

ciągu pasażerskiego został doszczętnie strzaskany, następny zaś 

wagom silnie uszkodzony. Lokomotywa pociągu pośpiesznego wsku- 

tek zderzenia wykoleiża się i stoczyłaz nasypu, wpadając do trzęsa- 

wiska. Wagon pocztowy pośpiesznego pociągu również uległ całko- 

witemu prawie zniszczeniu. 

na drugi. 

Wagony z trzaskiem naskakiwały jeden 

Z pod szczątków rozbitych wagonów dały się słyszeć jęki Ко- 

nających, ciężko i lżej rannych, oraz wołania o pomoc. 

Po ochłonięciu z pierwszego wrażenia służba pociągu jak naj- 

szybciej udała się na przystanek Baciuty, skąd telefonicznie powia- 

domiono o katastrofie wileńską dyrekcję kolejową, oraz władze ko- 
lejowe i śledcze w Białymstoku. Natychmiast wysłany został na 

miejsce katastrofy sanitarny pociąg ratunkowy, który przybył na 
miejsce tragicznego wypadku o godz. 4 m. 10 i przystąpiono do 

systematycznej akcji ratunkowej. Z pod gruzów zdruzgotanych wa- 

gonów zaczęte wydobywać zabitych, ciężko rannych, pokaleczonych 

i kontuzjowanych, którym na miejscu udzielono pierwszej pomocy 

lekarskiej. 
Według opowiadań świadków katastrofy, podczas akcji ratun- 

kowej na miejscu katastrofy rozegrały się wstrząsające sceny. 

Palacza parowozu pociągu pośpiesznego wydobyto z wykolejo- 

nej lokomotywy z pod stosu węgla, którym był cały zasypany. Na 

szczęscie, odniósł on stosunkowe lekkie uszkodzenia, co należy za- 

wdzięczać tylko szczęśliwemu przypadkowi. 

Najwięcej ucierpiał ostatni wagon I! i Ill klasy pociągu pasażer- 
skiego,z pod gruzów którego wydobyto zabitych i najciężej rannych. 

Część rannych przesłano natychmiast ho Białegostoku, zaś 

część do Łap. 

Co ustaliło dochodzenie. 
Natychmiast po otrzymaniu wia- 

domości o katastrofie wyjechali z Bia 
łegostoku na miejsce wypadku kiero- 
wnik wojewódzkiego urzędu śledcze- 

go p. Kom. Olędzki ze skoim zastęp- 

cą, wiee-prokurator Sądu Okręgowe- 

go, oraz przedstawiciele władz kole- 
jowych. O godz. 5 rano przybyła rów- 
nież na miejsce katastrofy: specjalna 
komisja z prezesem Wileńskiej Dyre- 
kcji Kolejowej p. inż. Falkowskim na 
czele. W skład komisji wchodzili wi- 
ce-dyrekior P. K. P. p. Mazurowski 
oraz naczelnicy wydziałów p. p. Wo- 

licki, Bogdański i Poczka. 
Przeprowadzone dochodzenie usta- 

liło następujące okoliczności kata- 
strofy: 

Pociąg pasażerski 721 którego 0b- 
jada należy do Warszawskiej Dyrek- 

cji Kolejowej po przejściu stacji Ła- 
py, nagle, wskutek zepsucia się loko- 
motywy, stanął wśród pela w odłegło- 

ści 2 kilometrów od przystanku Ba- 

  

ciuty. 
Wobec tego, że nasyp kolejowy 

jest w tym miejscu idealnie równy, 
telegrafista stacji Baciuty, AŚścik po- 
ciąg już zdeleka zauważył i zanim je- 
szcze pociąg przeszedł przez stację 
przedwcześnie powiadomił zawiadow- 
cę stacji Łapy, że pociąg 721 'juž 
przez Baciuty przeszedł. 

Wobec takiego powiadomienia, 
zawiadowca Łap nadchodzący akurat 
pociąg pośpieszny przepuścił. 

Po nadaniu depeszy, telegrafista 
przystanku Baciuty, wyszedł z budki 
i nagle zauważył, że pociąg 721 stanął 
wśród pola. Rozumiejąe jakie to mo- 
że pociągnąć następstwa Aścik na- 
tychmiast wpadł z' powrotem do bud- 
ki i zadepeszował do Łap, żądając 
wstrzymania pociągu pośpiesznego. 

Było już jednak za późno, bowiem 
pociąg pośpieszny przez Łapy prze- 

"szedł i w kilka minut później nastą- 
piła straszna katastrofa. 

Kto winien? 
Winę więc ponosi w pierwszym 

"rzędzie telegrafista przystanku Baciu- 

ty — Aścik, który nie czekając przej- 
ścia pociągu przez stację przesłał 
przedwczesny meldunek do Łap. Nie 
zmniejsza to jednak winy i całej bry- 

gady służbowej pociągu Nr. 721, któ- 
ra aczkolwiek dobrze wiedziała, że po 
tymże torze zdąża wślad za ich po- 
ciągiem, pociąg pośpieszny, nie przed 
sięwzięła żadnych środków  ochron- 
nych. Według odnośnych przepisów 
brygada służbowa pociągu osobowego 

  

    

musiała conajmniej w odległości 500 
metrów w stronę Łap wywiesiś czer- 
woną latarnię i ułożyć specjalnie uży- 
wane w podobnych wypadkach petar- 
dy. Lecz tego nie uczyniła. 

Winę i to w wysokim stopniu po- 
nosi też maszynista pociągu pasażer- 
skiego Nr. 721, u którego często psu- 
je się lokomotywa. Maszynista ów 
miast zmienić lokomotywę w Łapach, 
wyjechał dalej w kierunku Białego- 
stoku, aczkolwiek dobrze wiedział, że 

lokomotywa jest zepsuta i może sta- 
nąć w każdej chwili. 

O winie maszynisty pociągu poś- 
piesznego trudno narazie coś powie- 
dzieć, gdyż jak twierdzi on była w 
tem miejscu nad ranem silna mgła i 
stojący pociąg osobowy zauważył za- 
późno. Po zauważeniu niebezpieczeń- 
stwa zahamował wprawdzie swój po- 
ciąg, ale odległość była już bardzo 
nieznaczna i chociaż ze zmniejszoną 
siłą zderzenie jednak nastąpiło. 

Aresztowanie winnych 
W wyniku dochodzenia areszto- 

wano w dniu wczorajszym telegrafi- 
stę przystanku Baciuty Aścika i 
całą brygadę służbową pociągu pasa- 
żerskiego Nr. 721. 

Aresztowany Aścik przyznał się 
do winy, tłumaczy się jednak, że nie 
uczynił tego przez złą wolę. 

: Lista ofiar. 
Zabici. 

Podczas katastrofy zginęli tragiczną śmier- 
cią: Jan Kurycki — urzędnik celnej straży 
granicznej, podchor. plutonowy 9 p strzel- 
ców konnych — Cibart, kupiec Rubin Le- 
winkin z Rajgrodu (pow. szezuczynski) 
i młoda harcerka z Trok — Janina Domań 
ska. 

  

  

Ciężko ranni są: Inżynier Michał Gor- 
don z. Wilna (ul. Filipska 15) — właściciel 

biura elektrotechnicznego. Doznał on bar- 
dzo ciężkich obrażeń ciała i w stanie groź- 
nym został ulokowany w szpitalu św. Rocha. 
Irena Kraśnicka z Bielska Podlaskiego, Ale- 

ksander Mejzingier ze Lwowa. 
Lżej ranni są: Władysław Dydyński z 

Warszawy, Józet Elst (strażnik kolejowy z 
Białegostoku), Henryk Płochowski z War- 
szawy, Marja Zagrodzinowa ze Slonima, 
Franciszek Sokołowski (podchorąży 9 p. 
strzelców konnych), Zelman Epsztejn — ku- 
piec z Białegostoku, Andrzej Trekało, Fran 
ciszek Przybysiak — robotnik kolejowy, An- 
toni Leszezewski. 

Z obsługi kolejowej zostali kontuzjowa- 
ni lub lekko ranni z pociągu osobowego: 
kierownik pociągu Eugenjusz Skupio, rewi- 
dent wagonów Wł. Baranowski oraz kon- 
duktorowie — Józef Kowarski i Kazimierz 
Penzo. 

Z obsługi pociągu osobowego: palacz pa- 
rowozu — Majewski, pomocnik maszynisty 
Bielawski i konduktor Wacław Bałstrunas. 
Pozatem szereg osób doznało lekkich usz- 
kodzeń ciała. 

Pasażerowie pociągu pasażerskiego, któ- 
rzy ulegli nieznacznemu potłuczeniu lub też 
wcale podczas katastrofy nie ucierpieli przy- 
byli do Wilna specjalnym pociągiem 0 godz. 
12.30. Oczekiwał ich na dworcu wielki tłum. 
Straty materjaine wyrządzone przez Кайц- 
strofę nie są narazie obliczone. 

Specjalna brygada robotnicza  oczyściła 
tor, który był zatarasowany przez 8 godzin. 

(©) 

Bilans Banku Francuskiego. 
PARYŻ, 7-VIII. (Pat). Bilans ban- 

ku Francuskiego na dzień 3| lipca 
193] r. wykazuje zapas kruszców 
szlachetnych 58 miljardów 407 milj. 
franków, co stanowi zwyżkę a pół 
miljarda w stosunku do tygodnia 
zeszłego i najwyższą cyfrę wogóle w 
tej pozycji w bilansie bankowym. 
W ciągu 15 dni zakupy złota po- 
większyły tę pozycję o | miljard 
750 miljonów franków. Portfel de- 
wiz zagranicznych Banku Francuskie- 
go również wzrósł o 600 miljonów 
franków, 

Obieg biletów bankowych rów- 
nież podniósł się w związku z wzro- 
stem zapasów złota do cyfry do- 
tychczas nienotowanej, a mianowi- 
cie 79 miljardów 861 milj. franków. 

Władze austrjackie 
zaprzeczają. 

WIĘDEŃ. 7.VIII. (Pat.) (Komunikat rzą- 
dowy stwierdza, wbrew głosom prasy jugo- 

słowiańskiej, że dotychczasowe śledztwo mie 
dostarczyło żadnego dowodu, iż do pocią- 
gów, udających się do. Jugosławji, były na 
terenie Austrji włożone materjały wybu- 
chowe. 

    

Ohydny czyn warjata. 
MEXICO CITY. 7. 8. (Pat). — W szpitalu 

warjatów w Ciudad Juarez na pograniczu 
Stanów Zjednoczonych jeden z pacjentów w 
przystępie szału zamordował dwu innych 
chorych, poczem pił ich krew oraz jadł ich 
mózgi. 

  

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną !! 
„9-00 GO 

  

            

Pogrzeb Ś. p. min. 
Czerwińskiego. 

WARSZAWA. (Pat.) Pogrzeb 4. p. 
dr. Sławomira Czerwińskiego odbył 
się o godz. 10 rano. Od rana już przed 
kościół Św. Krzyża zaczęły przybywać 
delegacje stowarzyszeń ze sztandarami 
z całego kraju w ogólnej liczbie około 
200, oddziały wojskowe i przysposo- 
bienia wojskowego. W kościele na ka- 
tafalku spoczywała trumna w powodzi 
wieńców, wśród których wyróżniały 
się wieniec laurowy od Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, wieniec z bia- 
łych i czerwonych róż od Pana Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego, wieńce od 
p. premjera i rządu, od marszałków 
Sejmu i Senatu, od Ministerstwa W. R. 
i O. Ps od wyższych uczelni, organiza- 
cyj i od dawnych kolegów zmarłego 
z gimnazjów w Kaliszu. 

Przed godz. 10-tą na Krakowskiem 
przedmieściu przed kościołem ustawił 
się wzdłuż ulicy szpaler, który otwie- 
rał szwadron 1 p. szwoleżerów im. 
Józefa Piłsudskiego z orkiestrą, kom- 
panja 36 p. p. Legji akademickiej, 
kompanja legji akademickiej P. W., 
pluton P. W. Federacji, plutony Strzel- 
ca, harcerze i harcerki oraz delegacje 
szkolne ze sztandarami. 

O godz. 10 zaczęli do kościoła przy- 
bywać członkowie korpusu dyploma- 
tycznego, ministrowie,  rektorowie 

wszystkich uczelni, _ wojewodowie, 
przedstawiciele władz wojskowych, 
głowa Kościoła prawosławnego w Pol- 
sce metropolita Dyonizy oraz przed- 
stawiciele innych wyznań. 

O godz. 10.10 przybył p. premjer 
Prystor, o godz. 10.15 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej ze swem o- 
toczeniem. 

Solenną mszę żałobną celebrował 
wobec niedyspozycji J. E. ks. kardy- 
nała Kakowskiego, w jego zastępstwie 
ks. biskup połowy Gall. W presbiter- 
jum za najbliższą rodziną zmarłego 
zasiadł Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, rząd, marszałkowie, kor- 
pus dyplomatyczny. Wśród publicz- 
ności widać było posłów, senatorów, 
większość klubów sejmowych, wyż- 
szych urzędników, młodzież akade- 
mieką. Kościół ubrany zielenią i о- 
świetlony wobec panującego półmroku 
wypełnił się doszczętnie coraz bar- 
dziej napływającą publicznością. 

Po skończonej mszy św. o godz. 
11.30 najbliżsi przyjaciele zmarłego, 
dawni jego szkolni koledzy, wynieśli 
na barkach trumnę w asyście honoro- 
wej warty. Trumnę poprzedzało du- 
chowieństwo z bisk. Gałlem na czele. 
Za trumną postępowała rodzina, p. 
premjer Prystor, marszałkowie Sej- 
mu i Senatu, ministrowie, prezydjum 

Klubu B. B. W. R. z prezesem Sław- 
kiem na czele. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej po skończeniu się mszy św. 
powrócił do Zamku. 

Orszak żałobny, rozciągnięty na 
długie przestrzenie, otwierała orkiest- 
ra, za którą postępowało wojsko, przy- 
sposobienie wojskowe, poczty sztnda- 
rowe, organizacje społeczne i delega- 
cje szkolne. Niesiono wieńce i ordery 
zmarłego. Trumnę poprzedzało ducho- 
wieństwo. Obok trumny niesiono insy- 
gnja wyższych uczelni. Na placu Te- 
atralnym na balkonie Opery orkiestra 
Filharmonji odegrała marsza żałobne- 
go. Na skrzyżowaniu ulic Cichej i O- 
bozowej oczekiwały szkoły ze sztanda- 
rami, które pochyliły się przed zwło- 
kami ministra, wiezionemi na kara- 
wanie. Kondukt zatrzymał się, a szko- 
ły przedefilowały, obrzucając trumnę 
kwiatami. 

Na cmentarzu Powązkowskim nad 
trumną egzekw je odprawił ks. biskup 
Gall w otoczeniu duchowieństwa, po- 
czem rozpoczęły się mowy żałobne. 
Pierwszy przemówił nad grobem ks. 
wicemin. Źongołłowicz w imieniu Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. Następnie za- 
brał głos p. prezes Sławek, żegnając 
zmarłego imieniem klubu B. B. W. R., 
którego zmarły był członkiem. Prze- 
mawiali rektor niwersytetu Warszaw- 
skiego prof. Michałowicz imieniem 
wyższych uczelni, następnie reprezen- 
tanci Zw. Nauczycieli Szkół Powszech- 
nych, komitetu 25-lecia walki o szkołę 
polską, Zw. Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej i inni. Kiedy trumnę składa- 
no w mogile, orkiestra wojskowa ode- 

grała pobudkę i marsza generalskiego. 
Na trumnie złożono wieniec 

POLECA 
DOM HANDLOWO - 

KOMISOWY 

WIADOMOŚC! z KOWNA 
POGŁOSKI O AMNESTJI. 

„Według obiegających pogłosek, 8 sierp- 
nia, w dniu litewskiego Święta narodowego 
zostanie ogłoszona amnestja dla osadzonych 
w obozie koncentracyjnym w Worniach. 

OSTRZELANIE POCIĄGU. 

Onegdaj wieczorem został ostrzelany pa- 
ciąg Janowo—Kowno. Jeden z pasażerów zo- 
stał ranny. Wszczęto energiczne dochodze- 
nie celem wykrycia przestępców. 

SPRAWA ZBEZCZESZCZENIA CMENTA- 
RZĄ ŻYDOWSKIEGO 'W KŁAJPEDZIE. 

Niedawno nieznani złoczyńcy wtargnęli 
na ementarz żydowski w Kłapedzie, gdzie 
zniszezyli 26 pomników na mogiłach. Aby 
się zabezpieczyć przed interwencją  stróżu 
ementarnego złoczyńcy zawczasu zabaryka- 
dowali ogromnemi głazami drzwi jego dom- 
ku. Władze litewskie wszczęły dochodzenie 
w tej sprawie podejrzewająe, iż jest to wy- 
czyn hitlerowców. Ostatnio zaś Żydzi wystą- 
piłi z protestem przeciw profanowaniu ich 
ementarza. 

KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA MIĘDZY 
KOWNEM A LIBAWĄ. 

Od 1 b. m. wznowiono bezpośrednią ko- 
munikację kolejową między Kownem a Li- 
barwą. 

NIEMIECCY INŻYNIEROWIE W KOWNIE. 

Do Kowna: przybyła grupa ińżynierów nie 
mieckich w celu zaznajomienia się z projek 
tem budowy  hydroelektrowni w Kownie. 
Miejsce, wybrane już poprzednio pod budo- 
wę elektrowni, inżynierowie niemieccy za 
aikceptowali.  Koszta budowy wyniosą 
30.000.000 It. 

NOWA FABRYKA WŁÓKIENNICZA. 

Pisma kowienskie podają, iž z dn. 1-g0 
września r. b. rozpocznie funkcjonować w 
Kownie nowa fabryka włókiennicza, urzą- 
dzona według najnowszych zasad technik. 

TOMASZ MANN PRZYJEŻDŻA DO KOWNA. 

Głośny pisarz niemiecki Tomasz Mann 
wikrótce ma przyjechać do iKowna. Celem 
jego przyjazdu jest zaznajomienie się z kał 
turalnem życiem Litwy, o którem nic nie 
wie. 

KONFERENCJA NARODOWCÓW. 

23 b. m. w Możejkach odbędzie się kon- 
ierencja narodowców. W. konferencji weż- 
mie udział około 10.000 osób, a także pre- 
zydent państwa oraz premjer. 

PRZEGLĄD PRASY KOWIEŃSKIEJ. 
„Lietuvos Aidas“ ieścił artykuł bar- 

dzo. optymistycznie przedstaw ący sytuację 
gospodarczą Litwy. Wszędzie wre usilna i 

ona praca. Podczas, gdy wszędzie panuje 
klęska bezrobocia — Litwa cierpi na brak 

rąk moboczych w różnych dziedzinach pro- 
dukcji. 

W rolnictwie można zaobserwować stały 
i szybki postęp, wyrażający się w nokrocznej 
ilościowej i jakościowej poprawie wytwór- 
czości dzięki stałemu wzrostowi kuliury rol- 
nej. Państwo udziela rolnictwu wydanej po- 
mocy, prowadząc inens nie prace nad: o 
suszaniem wielkich obszarów pół i łąk. 

Szybki posęp w budownictwie m kiem 
i tylko: samych Litwii „ lecz 

„a dziedzina ta jest nader 
yż prowadzone tu prace zat: 

miają liczne rzesze robotników, pochłania j 
wielkie ilości surowców, polepszają waruniki 
bytu ludności miejskiej, cierpiącej @ 
czas wskutek braku mieszkań i wpływają na 
dobrobyt obywateli miast, a tem sąmem i ca. 
łego kraju. 

Na wielką skalę prowadzone są również 
prace w zakresie komunikacji przy przepro- 
wadzaniu linij kolejowych i szos, budowie 
mostów, naprawie dróg i t. d. oraz przy roz- 
szerzaniu portu w Kłajpedzie. 

W przemyśle ikrajowym powstają nowe 
fabryki, zakładane są, lub rozszerzane rzeź- 
nie ma potrzeby eksportu i t. d. 

Wszystikiego tego dokonał obecny rząd, 
który trafnie ocenia siły gospodarcze kraju 
i prowadzi ostrožną politykę oszczędności. 
Jedmocześniie potrafił wzmocnić autorytet 
państwa i władzy zarówno w kraju, jak za- 
granicą. 

Lietuvos: Żinios' próbuje ostudzić ten za- 
pał i dowodzi, że sytuacja wewnętrzna kraju 
bynajmniej nie jest zadawalająca. Bezrobo- 
cie 'w iLitwie istnieje i jedynie w obecnym 
roboczym sezonie mniej ostro daje się od- 
czuwać. Intensywnemu zabudowywaniu się 
miast przeciwstawiają się nędzne warunki, 
panujące pod tym względem na wsi, gdzie 
nowoosiedleńcy i gospodarze skomasowanych 
wsi od szeregu lat nie mogą się zdobyć na 
wzniesięnie jakich takich budowli. 

W przemyśle nienormalny objaw przero- 
stu syndykatow wątpić w słuszność 
twierdzenia 0 pomyślnym rozwoju tej dzie- 
dzimy ia. gospodarczego: kraju. 

je iż urzędówika, mówiąc o postę- 
rwie, pominęła milczeniem groź- 

awisko miezwykle w: go stanu za- 

ia gospodarstw wi ich, obciążonych 
kiemi sumami pożyczek i płacących og- 

romne procenty. 

Fakty te dowodzą, iż przechwałki ,„L. A:* 
dalekie są od: praw > 

„Rytas“ wyraža przekonanie, że ustrój 
faszystowski niie odpowiada Litwie, gdyż od 
samego początku, od roku 1919 za podstawę 
przy budowie państwowonści przyjęto zasa- 
dy demoikracji, które są najwł: dla 
Litwinów, jako dla narodu wł 
nie posiadającego arystokracji, a wi 
ych na monarchję. Przytem, po ostatnich 
A ikach mzymskich, włościanie litewscy 

nie mniej, niż bolszewizmu, iobawiają 
faszyzmu, którego wyznawcy żądali śm 

      

     

  

   

  

  

    

     

  

  

       

  

  

  

  

    

  

    

   

        

       
     

   
       

     
ne maszyny. Ustrój faszystowski mie jest do 
przyjęcia w Litwie wreszcie i z tego względu 
iż byłoby 'ю przeciwne szeregowi między - 

arodow 

    

   
   

    

EKSA IO TDS RSA 

SŁONINĘ AMERYKAŃSKĄ ŚWIEŻA 
„NEUTRAL“ WILNO, 

ulica Kwiatowa Nr. 4 
telefon 7-28 

* Na prowincję wysyłamy za zaliczką kolejową po otrzymaniu zadatku. 
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Listy z Warszawy. 
Nie.to złe, co złe — 

Najsłabszą niewątpliwie stroną 0- 
pozycyjnej prasy warszawskiej jest ja- 
skrawo obecnie ujawniona tendencyj- 
ność i nierzetelność jej opinji o  tu- 
dziach i rzeczach. Te same osobistości, 
które jeszcze kilka lat temu nazywała 
złodziejami, szubrawcami, dziś zapra- 
sza do kompanji i na przodowników 
społeczeństwu poleca. Inne znowu — 
ongi chwałone, reklamowane — teraz 
od czci i wiary odsądza; przyczem do- 
wiadujemy się. że ludzie ci uważani 
byli za nieponiów już wtedy, kiedy ich. 
kandydatury do sejmu, czy rady miej- 
skiej wysuwano. 

   

  

  

  idziesz ze mną jesteś mądry, u- 
czciwy, ozdoba narodu. : 

Idziesz przeciw mnie — zawsze by- 
łeś dureń, wydrwigrosz, wyrzutek spo- 

łeczeństwa. 
Ta metoda „murzyńska* nastawia 

też stosunek opozycji do poszczegól- 
nych spraw. Oto np. pamiętamy do- 
brze, ile wypisano atramentu na temat 
biurokratyzmu, przestarzałego syste- 
mu urzędowania, zbytecznej pisaniny 
ete.; ile to czytało się artykułów z po- 
wodu „chjeńskich* redukcyj, które 
polegały na tem, że wyrzucano jedne- 
go urzędnika, a na jego miejsce przyj- 
mowano trzech niepotrzebnych, ałe za 
to protegowanych... 

Dziś wszystko to poszło w żapom- 

nienie. 
Dlaczego? 
Tylko dlatego, że to, o co gwałto- 

wano, czego domagano się, to, co u- 
ważano za zadanie bardzo pilne — te- 

raz chce przeprowadzić... rząd. 

W obronie nietykalności posad u- 
rzędniczych kopje kruszą te same pi- 
sma, które dawniej wykazywały że ma 
nty urzędników daleko więcej, niż 
nam potrzeba; pisma, które podawały 
przykłady bezmyślnych praktyk biu- 
rokracji i żądały uproszczenia niepro- 
dukcyjnej, według wiedeńskich szab- 
lonėw, dlubaniny. 

A jak owa dłubanina w rzeczywi- 
stośći wygląda, oto akurat doskonały 
przykład. Będzie on tem ciekawszy dla 
czytelników „Kurjera Wil.*, że posia- 
da związek z powojennemi stosunka- 
mi w Wileńszczyźnie. 

Mam w ręku kartę pobytu „dla ob- 
cokrajowca*, wydaną na imię nieja- 
kiej Michaliny Bokaszowej. Ta „obco- 
krajowa niewiasta urodziła się i wy- 
chowała we wsi Rożki (gmina płujska, 
pow. brasławski). Jest Polka, katolicz- 
ka... Więc skąd obeokrajowość? Oto, 
w r. 1917 wyszła zamąż za prawosła- 
wnego. Miał przejść na katolicyzm, 
przygotowywał się. Ale nastąpiła in- 
wazja bolszewicka. Najeźdźcy chłopa 
zabrali z chaty i przepadł. Mija już lat 
15 od tego czasu — żadnej wiadomoś- 
ci o zaginionym niema. Już Kościół 
zwolnił kobietę 'od więzów małżeń- 
skich; ale dla urzędu jest ona wciąż o- 
sobą „o nieustalonem obywatelstwie. 
Bo jakże! Wyszła za prawosławnego. 
Urzędnik zaś, niezbyt wtajemniczony 
w stosunki religijne Wileńszczyzny, 
zdecydował, że skoro prawosławny, to 
musiał być koniecznie Rosjaninem. 

Następstwa są takie, że owa Micha- 
lina. która nigdy w życiu poza Dyne- 
burg nosa nie wysuwała, i która ma 
«swoją własną chatę w Rożkach, pow. 
brasławskim — zjawiwszy się w War- 
szawie, traktowana jest, jak cudzo- 
ziemka, obowiązana wnosić specjalne 
opłaty za prawo na „czasowy tylko 
pobyt w stolicy. 

Ale wszystko to jeszcze drobiazg, 
bezmyślne stosowanie papierowych na 
kazów. Najlepszy jest stempeł, odbity 
wewnątrz wspomnianej karty pobytu. 
Głosi on; że właścicielce zezwala się na 
swobodny pobyt na obszarze R. P. 
„za*) wyjątkiem szeregu województw 
pogranicznych — pomiędzy niemi rów 
nież wileńskiego. Cóżby się jednak sta- 
ło gdyby owa Michalina nie opłaciła 
karty pobytu?.. Oto, policja warszaw- 
ska wytransportowałaby ją do miej- 

    

*) Kiedy nareszcie papiery urzędowe nie 
będą rozpowszechniały błędów językowych? 

ale co zu złe uznać wypada. 

sca urodzenia i stałego zamieszkania. 
A zatem do wsi Rożki, leżącej właśnie 
w pasie granicznym woj. wiłeńskiego, 
gdzie jej niby przebywać nie wolno. 

Jak widzimy, jedno tu przeczy dru 
giemu, nic kupy się nie trzyma, a wszy 
stko razem żadnego nie ma sensu. 

I pomyśleć, żę dziesiątki, ba setki! 
urzędników poto tyko siedzą, żeby ta- 
kim właśnie „obcokrajowcom zatru- 
wać życie bezmyślnemi i niedającemi 
się przestrzegać regułami. Siedzą, ka- 
ligrafują, stemple przykładają, pienią- 
dze biorą, a cała ta krzątanina funta 
kłaków nie warta. : 

Najwyžszy czas przeprowadzič we- 
ryfikację osób „o nieustalonem ovby- 

watelstwie“. Kategorja ta mogła istnieć 
rok, dwa, trzy lata; nie może jednak 
trwać wiecznie. (Coś wkońcu ustalić 
trzeba. Ludzi bez określonego obywa- 
telstwa prawo toleruje tylko w wypad- 
kach bardzo rzadkich, wyjątkowych. 
U nas jednak spotyka się ich całe za- 
stępy.. Bo owi rzekomo „nieustaleni'* 
faktycznie zaliczani bywają już na sta- 
łe do rzędu bezpańskich, ludzi bez 

przynależności, bez ojczyzny. 
A czemu ta sprawa tak długo po- 

zostaje w zawieszeniu? 
Ot. poprostu dlatego, -że... eby ro- 

bili urzędnicy, zajęci wypisywaniem 
kart pobytu „nieustalonym*? Jakieś 
zajęcie przecież mieć muszą. 

Pamiętamy wszyscy historję „Mit- 
jonówek*. Już one nic nie były warte, 
już paczka papierosów kosztowała 
więcej, niż miljon marek — a mimo 
to losowania odbywały się dalej. Jed- 
no przywiezienie sierot dorożką wię- 
cej kosztowało, niż stanowiła cała wy- 
grana; jednak przywożono owe siero- 
ty; miljardy wyrzucało się, żeby przy- 
znać miljon komuś, co tabeli dawno 
już nie przeglądał. Bo poco? 

A całe to marnotrawstwo uzasad- 
nione było tem tyłko, żeby niepotrzeb- 
nym urzędnikom dalej dawać robotę. 

To nie żarty, to nie drobiazg. Te 
i tym podobne zapychanie biur  pra- 
cowitym szmelcem ludzkim kojarzy 
się ściśle z wpojoną w czasach niewoli 
zasadą: nosa dla tabakiery. Urząd nie 
dla państwa, nie dla społeczeństwa; a- 
le państwo i społeczeństwo dla urzędu. 
Na to, żeby urzędnik miał pretekst do 
brania pensji, wymyśla się zbyteczne 
roboty, niepotrzebne kontrole, dziesięć 
razy przepisuje się jeden papier ,któ- 
remu każe się potem tygodniami węd- 
rować od biurka do biurka poto, żeby 
jeszcze jeden dygnitarz podcyfrował 
go, wcale nie czytając. - 

; lle to kosztowało, nikt nigdy nie 
zrachuje. Bo to jeszcze nic, że urzędni- 
ey brali (i biorą dotąd) pensje za nie- 
potrzebne czynności. Bez porównania 
większą szkodę sprawiło to, że setki ty 
sięcy godzin tracili (i wciąż jeszcze tra 
cą) ludzie produkcyjnej pracy, gdy 
mają byle co załatwić w jakimkolwiek 
urzędzie. Dość przypomnieć perypetje, 
towarzyszące jeszcze niedawno wyje- 
dnywaniu dokumentów osobistych. 
Wypisanie kilkunastu wyrazów w ksią 
żeczce, przyłożenie paru stempli i pod 
pisów wlokło się tak długo, że cały ro- 
mans przez ten czas Mniszkówna by 
stworzyła. 

Rząd chce temu kres położyć; chce 
więc uczynić to, czego oddawna jed- 
nomyślnie domagała się, za pośrednict 
wem prasy, opinja publiczna. Ale po- 
nieważ, z partyjnego punktu widzenia 
trzeba oponować, ponieważ, pozatem, 
bolesna operacja daje doskonałą spo- 
sobność demagogji, więc wszystko, co 
się dawniej pisało, idzie w zapomnie- 
nie i — hajże na Soplicę!! Precz z re- 
dukcjami! Nie tykać metod biurokra- 
tycznych! 

A wołają tak ci, którzy dawniej 
nam opowiadali, że Witosa święta zie- 
mia nosić nie powinna, dziś zaś sami 
na rękach go noszą. 

Benedykt Hertz. 

    

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

/ BRAK CIEKAWOŚCI. 
W biegu życia codziennego, w roz- 

mowach 0 właściwościach narodo- 

wych lub terytorjalnych, jakże często 

brakuje nam informacji, encyklopedy- 

cznej wiadomostki, szczegółu history- 

cznego, którego niewiadomo gdzie szu- 

kać? W poszukiwaniach spadkowych, 

studjach do powieści, do poruszanych 

przeż specjalistów przedmiotów, jakże 

ubogą jest prasa w udzielaniu informa 

cyj. nawet na prośby  zainteresowa- 
nych. 

Publicyści mają za mało czasu, by 

szperać po archiwach i składach pa- 
miątek własnych lub rodzinnych. Bo- 
daj że był jeden tyłko który to czynił, 
to ś. p. Czesław Jankowski, a w in- 
mych dziedzinach życia Boy-Żeleński, 
wynajdujący coraz nowe przedmioty 

zainteresowań ogólnych, często palące 
swą aktualnością, swą boleściwością 
społeczną, jak np. słynna książka o 
„Piekle Kobiet", lub „Dziewicach Kon 

* gystorskich*. ь 

Ten fenomen rozciągliwości autor- 
skiej i dziennikarskiej, przerzucający 

się z równą pasją i ujmujący równie 

‚ żywem piórem przeszłość jak teraź- 

niejszość, . spełnia zadanie przynaj- 

mniej dziesięciu ludzi. Wystawić so- 

bie można, jak dużo otrzymuje ko- 

respondencji. Rzuca swoje efektowne, 

ale szybko porzucane tematy w Spo- 

łeczeństwo, jakby chciał powiedzieć: 

„odkryłem tę sprawę, przypomniałem 

ja wam, a teraz ja sobie idę dalej i 

szukam czegoś innego, a wy sobie szpe 

rajcie, szukajcie, popracujcie, zainte- 

resujcie się i zróbcież coś z tego na co 

wam”oczy otworzyłem". 

I powstaje kilka lub kilkanaście ar 
tykulików, polemik i... milczenie. Na- 
prawdę ludzie nie mają się gdzie o to 
spytać, ani dokąd się udać z pytania- 

mi interesującemi. Ot tak się to załat- 

wia: Mówił prof. X, że podobno... a 
mnie twierdził historyk Z., że nie, ale 

moja ciotka zna stryjeczną siostrę 

niańki, która była w domu, gdzie itp 

A cóż dopiero się dzieje z rysunka- 

mi, korespondencją rodzin (tyle jej 

przepadło w czasie wojny, ale są jesz- 

cze różne papiery, po domach), przy 

pisaniu wspomnień czy studjów! Nie- 

jednoby się może przydało autorowi, 

cóż kiedy nie o tem nie wiedzą ludzie 

PATRZE ALE rze + 

KAU AR SEN 

Przegląd prasy. 
Bank Kobiecy. 

П. Kur. Codz. zamieszcza następu- 
jacy ciekawy pomysł: 

„Państwo nasze liczy ok. 30 milj. miesz- 
W tem kobiet jest mniejwięcej 17 

milj. Jakaż to potęga! Jakiż współczynnik 
w kształtowaniu się maszego # „, dotych. 
czas mało lub wcale niedocenia 

Istnieją jednak znamiona, świadczące o 
dążeniach — mieśmiałych narazie i niesko- 
ordymow ch, zmierzających ku aktywiza- 

    

       

  

  

  

  

   

  

   

    

  

  

cji czynnilka kobiecego. Jednym z takich od. 
ruchów, mających zelkie szanse powodze- 

miia, jest ywa sfer zgrupowanych do- 
koła „B nowej cywilizacji”. Miano- 
wicie wywiązała się tam dyskusja na temat 

utworzenia „Banku gospodarstw domowych* 
czyli poprostu banku kobiecego. 

Twórcy tego planu wychodzą z założenia, 
że przewažna część kobiet, prowadzących 
własne gospodarstwo domowe, otrzymuje 
pieniądze na swoje wydatki od mężów pierw- 

ego każdego. miesiąca. Kwoty te jdują 
s w rękach pań przez cały miesiąc i w 
dawane są stopniowo w miarę potrzeby. 
'W międzyczasie jednak leżą bezużyiecznie 
М szu . Skutkiem tego wycofane są 
one z obiegu pieniężnego ii mie krążą w kra. 
ju. Dlatego więc odczuwa się brak pienię- 
dzy. Ażeby temu zaradzić, należy utworzyć 
odpowiedni bank, któryby przechowywał te 
kwoty, a wydawał je właścicielkom odjso- 
'wiednio do: zapotnzebowania. Gdy *pani ja- 

ragnie coś kupić, wówczas nie będzie 
musiała podejmować pieniędzy z banku, lecz 
zapłaci czekiem, przyjmowanym przez kup 

jako gotówika. Projektodawcy obliczają, 
iż chodzi tu o olbrzymią kwotę 15 miljardów 
złotych. Na .tyle bowiem szacują sumy, wy 
dawane przez panie w prowadzeniu gospo- 
darstwa domowego. Oczywiście projekt ten— 
jak zresztą każdy—spotyka się z szeregiem 
zarzutów i zastrzeżeń. Niemniej jednak jest 
godzien uwagi''. 

  

    

      

  

       

      
   

    

   

    

W „Życiu Nowogródzkiem* spoty- 
kamy następujące słuszne uwagi z 
dziedziny... kryzysowej histerji: 

„Ciągnąca się od kilku miesięcy sprawa 
redukcji persomalnej w magistracie ra. Ba- 
ranowicze z dn. 1.VIH. r. b. przyjęła realne 
oblicze. Sposób jednak załatwienia tej spra- 
wy ma charakter wprost nieprawdopodobny 
i niemożliwy do przyjęcia przy obecnym 
stanie naszego ustawodawstwa: pracownicze. 
go. Zwolniono bowiem wszystkich pracowni- 
ków bez wyjątku z dniem 31.X. r. b. bez 
podania jakichkolwiek przyczyn. 

Celem rekukcji podobno są oszczędności 
budżetowe z powodu trudności finansowych; 

w jakich znalazł się magistrat.Do tego celu 
mogła służyć bardzo dobrze albo redukcja 

„ części pracowników, o ile magistrat uznał iż 
ma ich za dużo, albo zmniejszenie wyso%ości 
poborów. 

Ale magistrat m. Baranowicz przez zwol- 
nienie wszystkich pracowników pragnie nie- 
tylko zmniejszenia wydatków osobowych, 
lecz chodzi mu o odebranie praw emerytal- 
mych oraz praw nabytych za wysługe lat 
przez ,pracownilków, iktónzy pracują 10 lat 
i wyżej. Czy takie załatwienie sprawy przez 
magistrat da oszczędności należy wątpić. 
W magistracie m. Baranowicz, jak w każdej 
innej instytucji samorządowej obowiązuje 
statut emerytalny", : — 

: RAZA 

      

Turyści polscy w Anglji. 

LONDYN 7.8. Pat. — W ponie- 
działek przybywa do Londynu stat- 
kiem polskim ,,Polonia* około 500 tii- 
rystów polskich celem zwiedzenia 
Londynu i okolic. Jest to pierwsza 
tego rodzaju wycieczka polska a jed- 
nocześnie największa wycieczka tury- 
styczna z kontynentu w ostatnich 2 
latach. 

Czarna ospa. 
LIMA, 7. VIII. (Pat). 'W północnem i środ- 

kowem Peru szerzy się od ikilku tygodni w 

zastraszający sposób czarna ospa Dotychczas 
było 500 śmiertelnych wypadków. Władze 
czynią energiczne zabiegi celem stłumienia 
epidemji. 

я 
9) 
  

CZEKOLADA ŠMIETANKOWA 

  

daje sily i zdrowia miljo- 
nom dzieci. 5952 PLUTOS 
  

  

mający odnośne dokumenty. Dziwnem 
jest, że nikomu z literatów ani jakie- 
muś profesorowi np. historji nie przy 
szło na myśl założenia tygodnika, deka 
dy lub miesięcznika w rodzaju znane- 
go we Francji L'/ntermediaire des 
Chćrcheurs et Curieux wychodzącego 
od 1864 r. i mającego za zadanie od- 
powiadanie na wszystkie pytania z 
dziedziny: literatury, historji, nauki, 
sztuki, wynalazków, ciekawości i 0- 
sobliwości. Prócz zaangażowanych na 
stałych doradców i odpowiadaczy 
członków redakcji, albo specjalistów, 
którym się odsyłało pytania zadane 
przez czyteników, oni sąmi i prenu- 
meratorzy, często emeryci, .„„cherche- 
urs* szperający po bibljotekach, od- 

powiadali na pytania, które ich inte- 
resowały, które były w dziedzinie ich 
poszukiwań. Pisemko, mające w pod- 
tytule dewizę: „szukajcie a znajdzie- 
cie* i „trzeba sobie pomagać”, było, 

i jest, jak sądzę, chociaż po wojnie 
się z niem nie zetknęłam, kopalnią 

zajmujących wiadomości. Było nieo- 
szacowaną pomocą dla uczonych i pi- 
sarzy. Weźmijmy np. taką u nas spra- 
wę jak poruszoną przez wszędobyl- 
skiego Boy'a sprawę Mickiewicza i 
Dayblówny. Zadane w takiem pisem- 
ku pytanie poruszyłoby tradycję ro- 
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Bruening i Curtius w Rzymie. 
nie jechać. Król radzi 

RZYM 7.8. Pat. — Dzisiaj o godzi- 
nie 8.15 przybyli do Rzymu kanclerz 
Rzeszy niemieckiej Bruening i mini- 
ster spraw zagranicznych Curtius w 
towarzystwie ambasadora niemiee- 
kiego. Na spotkanie Niemeów przyby- 
li na dworzee kolejowy Mussolini, mi- 
nister Grandi, personel ambasady nie- 
mieckiej i przedstawiciele władz. 

Ministrów niemieckich  powitały 
oklaskami ogromne tłumy' zgroma- 
dzonej na dworcu kolejowym publicz 
ności. Wrogie okrzyki kilku hitlerow- 
eów pod adresem kanelerza oraz po- 
wtarzane kilkakrotnie hasło opozy- 
ejonistów prawicowych: „Niemcy, 0- 

budźcie się* przeszło prawie niepo- 
strzeżenie. Policja włoska usunęła wy 
krzykujące osóby bez żadnego z ich 
strony sprzeciwu. 

Bruening i Curtius wyrazili ży- 
czenie złożenia osobiście hołdu kró- 
lowi włoskiemu. Król, który znajduje 
się obeenie w Santanna Valdieri, 0- 
eeniając b. wysoko ten akt uprzejmo- 
Ści, jednak ze wzgłędu na to, że mini- 
strowie muszą powrócić jak najprę- 
dzej do Niemiec, polecił im zakomu- 
nikować, by porzucili zamiar dość 
długiej podróży do oddalonej Santan- 
ny i przesłał im serdeczne pozdrowie- 
nie. 

Ministrowie niemieccy u Mussoliniego. 

RZYM. 7.VIII. (Pat). Prem'er Mussolini w obecności min. Grandiego 

przyjął kanclerza Brueninga i ministra Curtiusa. Rozmowa bardzo serdecz- 

na trwała poltorej godziny. 

Przed plebiscytem w Prusach. 
Orędzie rządu pruskiego. 

BERLIN, 7. 8. (Pat). Wycho- 
dzące na obszarze Prus dzienniki bez 
różniey odcieni politycznych zamiesz- 
czają na naczelnem miejscu orędzie 
rządu pruskiego przeciwko plekiscy- 
towi. Orędzie podpisane przez wszy- 
stkich ministrów pruskich, rozprawia 
się niezwykle ostro z hasłem  stron- 
nietw, żądających plebiscytu. 

Koalicja, do której należą również 
nacjonaliści i komuniści, podkreśla 
odezwa — dąży nietylko do rozwiąza- 
nia sejmu pruskiego, ale raczej do о- 
balenia ostatniego bastjonu demokra- 
cji niemieckiej, kótrym jest rząd pru- 
ski. Zwycięstwo plebiscytu ma ozna- 

Stahihelm 

BERLIN, 7. 8. (Pat). — Zarząd na 
czelny Stahlhelmu wystosował do pre 
zydenta Hindenburga pismo, zawiera- 
jące protest przeciwko zmuszeniu 
przez rząd pruski prasy.do ogłoszenia 
orędzia przeciwko plebiscytowi. Od- 
wołanie się rządu pruskiego do prze- 
pisów dekretu prasowego jest — zda- 
niem Stahlhelmu — w tym wypadku 
bezprawiem. Stahlhelm prosi prezy- 
denta Rzeszy o interwencję. 

Również kanclerz Bruening w 
przeddzień wyjazdu do Rzymu otrzy- 
mał od Stahlhelmu memorjał w spra- 

czać atak na ustrój, na demokrację i 
prawa, zdobyte po roku 1918. Stron- 
nietwa, popierające plebiscyt, usiłu- 
ją zwalić winę za obecną gospodarkę 
w Niemczech na rząd pruski, w rze- 
'ezywistości jednak jest ona następ- 
stwem klęski Niemiec w wojnie świa- 
towej. W dużej mierze gospodarka ta 
spowodowana została niedopuszczal- 
nemi  wystąpieniami niemieckich 
stronnictw radykalnych i ich krzykli- 
wą polityką rewanżu. Zwycięstwo ple 
biscytu otworzyłoby okres krwawych 
walk między nacjonalistami i komuni 
stami. ' 

protestuje. 

wie rzekomych nadużyć ze strony 
władz pruskich w czasie przygotowań 
plebiscytowych. 

Przewodniczący partji Dingeldey 
przesłał prezydentowi Hindenburgowi 
i rządowi Rzeszy jednobrzmiący tele- 
gram, w którym ostrzega, że postępo- 
wanie władz pruskich wywołać musi 

wśród szerokich mas w Prusach 
wzburzenie oraz wzrost prądów rady- 
kalnych nawet w tych kołach, które 
popierały rząd Brueninga, a obecnie 
muszą przejść do opozycji ze względu 
na taktykę rządu pruskiego. 

Na Zjazd Legjonistów 
wyjadą P. Prezydent Rzeczypospolitej i p. premjer Prystor. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) х > 

Dowiadujemy się, że na tego- 
roczny Zjazd Legjonistów, który od- 
będzie się w nadchodzącą niedzielę, 
wyjadą do Tarnowa P. Prezydent 
Rzeczypospolitej i p. premier Prys- 
tor, którzy zaszczycą swą obecnoś- 

cią uroczystości legionowe. Nato- 
miast zapowiedziany przyjazd do 
Tarnowa generała Sosnkowskiego 
nie nastąpi ze względu na chorobę 
syna generała, który poddany bę- 
dzie operacji w nadchodzącą sobotę. 

W jakim celu?... 
Narady członka parlamentu angielskiego z Ukraińcami. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. i 

7е Lwowa donoszą, że przeby- 
wający tam od 2-ch dni członek par- 
lamentu angielskiego p. Daffies od- 
był szereg konferencyj z prywódca- 
mi ukraińskimi oraz zwiedził ukra- 
ińskie organizacje o charakterze go- 
spodarczym. 

M. in, w lokalu sekretarjatu „Un- 
da* p. Daffies odbył dłuższą kon- 
ferencję z przywódcami „Unda* i 

posłami na Sejm, którzy następnie 
podejmowali go obiadem. 

Członek parlamentu angielskiego 
złożył również oficjalne wizyty wo- 
jewodzie lwowskiemu i metropolicie 
Szeptyckiemu, oraz odbył konfe- 
rencję z przedstawicielami P. P. 5., 
miejscowego koła B.B. W.R. i stron- 
nictwa narodowego. 

Uregulowanie tranzytu polskiego przez Litwę. 
RYGA. 7.VIII. (Pat). „Elta“ do- 

nosi z Kowna, że litewskie minis- 
terstwo komunikacji opracowało 
przepisy, dotyczące uregulowania 

tranzytu polskiego przez Litwę, jako 
kompensaty za tranzyt towarów li- 

tewskich przez t. zw. korytarz polski. 

Co spowodowało zniżkę funta szterlingów. 
NOWY JORK. 7.VIIL (Pat). Tu- 

tejsze sfery finansowe fakt słabych 
notowań funta szterl. i innych walut 
zagranicznych objaśniają tem, że 
Francja po kilkudniowych wielkich 

dzinną, ploteczki z przed kilku poko- 
leń, wiadomości terenowe, ale w co- 
dziennej prasie przeżartej polityką i 
aktualnością, każdy prawie redaktor 
po paru artykułach o tym samym 
przedmiocie, mówi krzywiąc się: „ale 
to już drukowaliśmy kilka razy, są 
nowsze rzeczy na porządku  dzien- 
nym. 

W numerze Intermediaire, który 
mam pod ręką, są np. odpowiedzi na 
pytania odnośne do mebli Napoleona, 
sprzedanych po jego pobycie na wy- 
śpie Elbie o apokryficznych Ewan- 
geljach, (o żonie Judasza), o wyraże- 
niach i przysłowiach, z jakiego źródła 
pochodzą? O pochodzeniu i różnicy 
między tańcami polka i połacca, o je- 
dynem wydaniu Kazań Bosueta, o por- 
trecie Rafaela, o ludożercach we Fran- 

cji, odpowiedź na pytanie o czarow- 
nicach i paleniu ich w jakiejś prowin- 
cji. O tej ostatniej sprawie, mało u 
nas zbadanej, mieliśmy ciekawe przed 
kilku laty studjum p. Walickiej w 
Kurjerze Wileńskim, oparte na znale- 
zionych przez nią dokumentach, (nie 
podawanych zresztą przez autorkę), 
o procesie i czarowaniu kobiet wiej- 
skich na Żmudzi, oskarżonych o od- 
dawanie czci Gabryjelowi na błocie w 
lasach. Sprawa niezmiernie ciekawa, 

    

zakupach funtów szterlingów w No- 
wym Jorku, nagle zaniechała naby- 
wania waluty angielskiej, co wywo- 
łało zniżkę. 

warta poszukiwań na miejscu, w tra- 

dycji lokalnej... ałe utonęła w codzien- 

nem piśmie. Pytania w Intermediaire 

są najrozmaitsze: o rodziny i ch do- 

kumenty, © wydawnictwa, „czy ktoś 

posiada i sprzedałby takie i inne ksią- 

żki, o korespondencję p. Stael, czy się 

znajduje w rodiznie tego kogoś do któ- 

rego pisała... i t. p. Setki tysięcy pytań 

i odpowiedzi, prenumeratorów i czy- 

telników zamieniło ze sobą wiadomo- 
Ści, udzieliło sobie pomocy w pra- 
cach naukowych. dało drobne czasa- 
mi, ale nieraz ważne szczegóły wzięte 
z prywatnych archiwów, z miejscowej 
tradycji, z galerji obrazów  familij- 
nych, z zapadłych kątów, w których 

leżały zapomniane. Niedawno słusznie 
zupełnie p. Morawski z oburzeniem i 
żalem narzekał, że ogromne prywatne 

archiwa magnatów polskich stoją 

zamknięte na cztery spusty przed ba- 

daczami i jeśli się do nich chcieć do- 

stać, przeważnie się to nie udaje. Po 

prostu często specjaliści wiedzą tylko, 

że gdzieś „powinny“ byč listy, doku- 

menty, których potrzebują, ale znaleźć 

ich nie mogą. podczas gdy taki po- 

mocnik poszukiwaczy i zbieraczy ja- 
kieżby mógł oddać nieocenione usługi! 

Wydaje mi się, że jedynym czło- 
wiekiem stworzonym na redaktora ta- 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Pochwała wsi. 

Niema, jak na wsi, zdala huku miasta, 

Człowiek się czuje swobodny, jak ptak; 

Mieszka w chałupie brata, chłopa-Piasta, 

Wieszając surdut w komorze na hak... 

Nie zna, co to“ są kołnierze, mamkiety. 

Dęciaki, klosze, a nawet i but, 

Ma mleiko, masło, a czasem na wety 

Muzykę z serca, a nie z głupich nut. 

I choć cię często Piast z grosza oskubie 

Za lada kąsek z jego bezdna dzież, 

Jeszcześ jest wdzięczny, że używasz sobie 

Zadarmo wody, no i słońca też... 

W południe leżąc nad rzeką na piasku, 

W stroju Adama, na brzuchu lub wzmak, 

Słuchasz z rozkoszą, jak tuż w bliskim 

lasku 

Hymn na cześć słońca śpiewa leśny ptak. 

Śmiejesz się wówczas z całej duszy szczerze, 

Kiedy ci poczta dostarczy pliik kart: 

„Niedobry chłopcze, już w miłość nie wierzę, 

Nie piszesz do mnie, zali czynisz żart?” 

A, to mi farsa? Patrzcież, co się dzieje? 

Kobieta myśli, że wyrocznią jest! 

Azaliż słońce gorzej od miej grzeje? 

Nagiemu ciału gorszy daje chrzest? 

Zresztą i ma wsi ikobiet jest miemało 

O ileś jeno spragniom wdzięków ich, 

Możesz uży 

  

ać dowolnie, a śmiało; 

Niikiej ma winie, skryty w celi mnich... 

Nikt cię mie spłoszy tutaj i nie speszy. 

Bo celą twoją obszar pól i łąk, 

Las cię swym śzumem poważnym гот- 

  

grzeszy. 
Przeto unikniesz kiedyś piekła mąk. 

Wieś to jest rozkosz... М słowa tem 

znaczeniu 

Mieści się cała skryta życia treść. 

Od huku miasta zdala, w zapomnieniu 

Używszy, nieznan — możesz życie wieść. 

Więc hajże na wieś iwyblakły miesz- 

ezuchu, и 

Nie marnuj lata w zaplešniatych murach, 

Wzmocnisz tam ciało — i wzrośniesz na 

duchu 

Przyziemną myślą wylecisz nad chmury. 

Bolwit. 

Pisałem w Janikowicach n. Wartą w lecie 

Gdynia — Anglia. 
Jedną z największysh trosk naszego ek- 

sportu towarów żywnościowych, łatwo ulega- 
jących zepsuciu, takich zwłaszcza jak ma- 
sło i mięso, jest sprawa możliwie szybkiego 
przewozu tych artykułów w wagonach-chło- 
dńiach do portów i dalej statkami, posiada- 
jącemi urządzenia chłodnicze. 

Z tego względu interesująca jest propo- 
zycja uczyniona naszym organizacjom gos- 
podarczym przez pewne przedsiębiorstwa 
żeglugowe duńskie, ofiarujące do dyspozycji 
5 statków towarowych oraz 500 wagonów 
chłodni. Statki te musiałyby kursować regu- 
larnie na przestrzeni Gdynia—Anglja, stwa- 
rzając tem nową linję żeglugową, a wagony 
chłodnie kursowałyby na szlakach, łączących 
Gdynię z głównemi ośrodkami wywozu zagra 
nicę wymienionych produktów. 

Sprawa ta jest obecnie przedmiotem badań 
zainteresowanych organizacyj, 

Silne lotnictwo 
te potęga Państwa| 
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Giełda warszawska z dn. 7.VIII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 
Dolary . . « « .. . : 9,01—9,03—8,99 
Holandja . . . . . . 360,20—-361,10—359,30 
Londyn ora 4 » 43,36—43,47—43,25 
Nowy York . - . ‚ - » 8,925 — 8,945 — 8,905 
Nowy York kabel . . . 8,929 —8,449—8,919 
Paryż . „ - .. . . 35,01—35 10—34,92 
Praga . +» + . » . 28,441/, —96,51—26,58 
Stokhol ‚ . . . . 238,85—239,45—238,95 
Szwajcarja . . . . . 174,85—17',78 — 173,92 
Wiedeń. . . . . . . 125,50—125,81—125,19 
Włochy . 46,72 — 46,84—46,40 

PAPIERY PROCENTOWE: 

8% pożyczka budowl. . 33,50—32,75 - 33,00 
4% pożyczka inwestyc.. . . . . . . 83,50 
5% Konwersyjna . . . 44,50—44,25 
6% dolarowa . —. „.. .. 69,50—70,00 
7% Stabilizacyjna . . . . . . 
100 Kolejowa: * 0005. JogDOÓĆ 
8% L.Z. B. G. K. i B.R., obLB. G.K. . 
"Parana" 100 аао че оаОа НЕНЕ аОРа 
80; obl. budowlane B. G. K. . . . 93,00 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . . 74,00 -74,50 
4% ziemskie . . . . . . « . . 48,50—48,25 
5% warszawskie . . . . ‚ . . 54,50-—54,25 
8% warszawskie . . . . . . 69,25—69,50 
8% Częstochowy . . « « . . . . 6050 
5% Łodzi Riese Anglas RANE 
10%. 8i6dho. 2.0205 Usg DW: 6100 

BKCJ E: 

Bank Polski . . . . . . . . 114,50—114,00 
Oukdėti MNE 6 is ŠE е 23,30 
pop iais 5% „12,50 

kiego tygodnika czy miesięcznika był- 
by Boy-Żeleński, ze swoją nienasyconą 
ciekawością dokumentu, swojem go- 
rącem zainteresowaniem  wszystkiem 
co ludzkie w czasie i przestrzeni. Cho- 
ciaż czasy jak najmniej odpowiednie 
do zakładania nowych pism, ale takie 
nie byłoby zbyt kosztowne, gdyż wszy- 
scy współpracownicy mieliby interes 
obsłużyć klijentelę, któraby wzamian 
udzielała wiadomości. Podstawą wszak 
takiego pisma jest wzajemna pomoc 
w nauce, a nasze dzieje są bardzo ma- 
ło zbadane pod względem obyczajowo- 
ści, właściwości etnograficznych, za- 
nikających coraz bardziej, tradycyj, le 
gend. Wszystko to zaginie bezpowrot- 
nie, wymrą starzy ludzie interesujący 
się rzeczami stałemi, a szybkość lot- 

"ność i lotniczość życia współczesnego 
poniesie te, wszak charakterystyczne 

dla naszej narodowości cechy, w za- 
pomnienie. 

Takie pisemko szczęśliwieby u- 
trwaliło zdarzenia i wartości, oraz po- 
mogło niejednemu w studjach. 

„KaRo, 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Greźny pożar w Święcianach. 

Śmierć umysłowo-chorego w płomieniach, 11 rodzin 
bez dachu nad głową. 

. ŚWIĘCIANY, 6-VIII. (Pat). Dzisiaj w rannych godzinach wybuchł 

w Święcianach przy ulicy 3-go Maja pożar, spaliły się trzy domy miesz- 

kalne. W płomieniach zginął Ibrahim Jasiński, umysłowo chory. Zwęglone 

zwłoki jego odgrzebano w pogorzelisku. Straty wynoszą około 12.000 zł. 

Władze policyjne prowadzą dochodzenie celem ustalenia przyczyn pożaru. 
Według krążących pogłosek, pożar powstał 
tegoż umysłowo chorego Jasińskiego. 

naskutek podpalenia przez 
11 rodzin pozostało bez dachu 

nad głową. Zaopiekował się niemi tutejszy magistrat. 

Tragiczna Śmierć dwóch robotników. 
Na terenie gminy bocheńskiej wydarzył 

się onegdaj tragiczny wypadek, który ро- 
ciągnął na sobą śmierć dwojga ludzi. Wypa- 

dek tem przytrafił się grupie robotników, 
zajętych wyrębem lasu wpobliżu . folwarku 
-Zakrzewo. 

Žie podpilowane drzewo w pewnym mo- 

mencie runęło grzebiąc pod sobą 5-ciu robot- 
ników. Na rozpaczliwe wołania nieszczęśli- 
wych, pośpieszono z pomocą. Niestety z pod 
zwalonego drzewa wydobyto już dwa trupy, 
Józeia Kotko i Jana Bolesławowieza, trzej 
inni odnieśli ogólne poważne obrażenia ciała. 

Najnowszy system leczenia 
czyli jak sprytne Cyganki wypędzały babinie chorobę. 

Korobowa Aleksandra, zamieszkała w Ba- 
ach przy zaułku Świeciłowskim 38 
ego czasu 

wamowiic 
od dłuż 

cierpiała na nieuleczalną chorobę. 

y lekarstwa przypisywane przez 

miejscow: lekarzy, a choroba gnębiła co- 

raz bardziej swoją ofiarę. Wiprawdzie ra- 

dzono IKorobowej, by wyjechała do jednego 
Ы +ch miast i tam zasięgnęła porady u 

jalistów, lecz K. nie mogła się zdecydo- 
' na talki krok, albowiem oprócz choroby 
ciała, posiadała jeszcze inną chorobę: og- 

rommne przywiązanie do mamony. Tak więc 

schodził dzień za dniem, a Korobowa nie po- 

myślała o ratowaniu zrujnowanego złośliwą 

chorobą zdrowia. 

Przed ikilku dniami w domostwie Koro- 

bowej 

  

   

    

      

   
    

zjawiły się 3 młode Cyganki 

   

  

które na c L 

dolegliwościach nieszczęśliwej. 'Wszystikie 

trzy rozpoczęły natychmiast naradę cygań- 

ską i postanowiły użyć swoich „nadprzyro- 

dzonych sił", by nieszczęśliwą ofiarę wyrwać 

a objęć paskudnej choroby. Przedewszyst- 

kiem „czarodziejki** zwróciły się do pacjent- 

ki z zapytaniem czy posiada 

banknoty 20-złotowe 

i w jakiej ilości? Nolens volens Korobowa 
wyciągnęła z ukrycia 9 bamknotów 20-złoto- 
wych i wręczyła je Cygankom, by te prze- 
prowadziły na banknotach praktyki czaro- 
dziejskie. Cyganki: 

z powagą rozłożyły na stole banknoty 

ś kolejno poczęły szeptać nad niemi i nad 
„chorą 

jakieś tajemnicze słowa i zaklęcia. 

Następnie kazały pacjentce obłożyć się temi 

= 

erwszy rzut olka poznały się na + 

banknotami i chodzić tak przez 24 godzin. 

Na drugi dzień Cyganki znowu zjawiły 
się w mieszkaniu chorej i powtórzyły prak- 
tykę zamawiamia pieniędzy. Po dwudniowej 
kuracji Korobowa spostrzegła że cygańskie 

tyki mie poszły na marne i że stan zdro- 
wia nieco się polepszył. 

Onegdaj Cyganki znowu przybyły do cho- 
rej i poczęły zamawiać banknoty, przyczem 
pacjentkę ułożyły na łóżku, polecając jej 
pozostać bez ruchu przez kilkanaście minut, 
same zaś udały się z banknotami na podwór- 
ko, by ipod gołem niebem wymówić ostatnie 

najstraszniejsze zaklęcia 

mad baniknotami, które miało: już ostatecz- 
nie przywrócić chorej zdrowie. 

Pacjentka leżała w łóżku przez pół godzi- 
ny, myśląc z rozkoszą o skutecznej a osob- 
liwej kuracji, lecz gdy po upływie 30 minut 

   

  

  

  

Cyganki nie dały znaku życia. 

Korobowa ruszyła się z łóżka i z pewnym 
niepokojem zajrzała na podwórko. Jakież 

"bylo jej zdziwienie gdy spostrzegła, że na 
podwórku nie zostało śladu po Cygankach, 
iktóre zabierając 9 bamknotów 20-złotowych 

znikły jak kamfora 

udając się w niewiadomym kierunku. Teraz 
dopiero naprawdę wszystkie bóle i dolegli- 
wości nagle opuściły Korobową i czemprę- 
dzej poleciała do komisarjatu P. P. gdzie za- 
meldowała 0. dokonaniu szczegółowej ikra- 
dzieży. 

Rozpoczęte poszukiwania 

nie przyniosły narazie żadnych rezultatów, 
a Korobowej do jej choroby pnzybył jeszcze 
jeden ból — ból po głupiej stracie tylu 
pieniędzy. 

Członek bandy dywersyjnej 
wpadł w ręce kopistów. 

W dniu 5 b. m. na odcinku granicznym 

Gozdrowicze zaczajona placówika K. О. P-u 

spostrzegła w pewnym momencie jakiegoś 

osobnika, 'przekradającego się 

chyłkiem na nasze terytorjum. 

<Gdy bojaźliwie oglądający się na wszystkie 

strony przybysz z za kordonu był już za- 

ledwie o 10 kroków od ukrytych żołnierzy, 

padł znienacka 

okrzyk „stój”. 

Po krótkiej chwili konstermacji, nieznany ©- 

«obnik szybko opanował się i błyskawicznie 

zawrócił zpowrotem 'w kierunku granicy 80- 

wieckiej. Za zbiegiem dano kilka strzałów. 

Ranny w obie nogi, 

WIDZE 
+ Ciernie i głogi pracy Społecznej. 

Onegdaj odbyło się posiedzenie Zarządo 

«Ochotniczej Straży Pożarnej na które z nie- 

wiadomych nam bliżej powodów przybyli 

"ks. Giedymin Pilecki i Władysław Rusek 

przod. P.P. 

Wszystko byłoby ładnie i pięknie, gdyby te- 

go rodzaju sesje, poświęcane były omawianin 

"bieżących potrzeb tak poważnej i wielce . 

tecznej placówki jak Straż Ogniowa, która 

siłą rzeczy winna, a nawet musi, stać ponad 

wszelkie spory i waśnie partyjne, organiza- 
cyjne a tem bardziej osobiste. 

Pod sztandarem Straży Pożarnej jedno- 

<zą się wszyscy bez względu na przekona- 

nia polityczne, ideologję i pracę społeczną, 

wreszcie narodowość. Widzimy tu Polaka i 

Rosjanina, Żyda i Tatara w harmonijnej zgo- 

„dzie, ramię w ramię dążących do wspólnego 

«celu: obrony własnego mienia przed okrut- 

nym żywiołem, niejednokrotnie, do utrzyma- 

nia możliwości i tak już skromnego byto- 

wania. ® 

Tymczasem cóż się okazało? Wielki dzia- 

łacz społeczny ks. Pilecki, nawiasem mo- 

wiąc nie będący członkiem O.S.0., swoiście 

gwałtownie i despotycznie domagał się wy 

dalenia z korpusu jednych, udzielenia naga 

my innym, nieprzyjęcia do pracy nauczy- 
<ielstwa (niezbyt skwapliwego do czołobitnoś 
«i) etc. kierując się oczywiście względami na- 
tury czysto osobistej. Członak Zarządu p. 
Kulesza Czesław aptekarz i prezes Koła 

B.B.W. z R. bardzo grzecznie i taktownie 
zwrócił temuż księdzu Pileckiemu uwagę, 

że z terenu pracy społecznej usunąć należy 

wszelką prywatę, nie wywoływać żadnych 
roźdźwięków w korpusie, a celem owocniej- 
szej pracy, naw zać « kontakt z lokalnemi 

„organizacjami wskazując Stowarzyszenie Re. 

zerwistów i b. Wojskowych. Trafna uwaga 

zaelektryzowała Wielebnego Księdza Pileckie 

go, który swą ostrą odpowiedź zakończył 

słowami: 

„Z metami społecznemi tej 
współpracować nie będę* . Sic! 

W. każdym zespole znaleźć się mogą jed 
mostki nieodpowiednie, i gdyby takowe u nas 

ywistości były, sądzić należy, że nikt 

I ko kapłan, duszpasterz, winien w 
imię nauki Chrystusa pójść, chore owieczhi 
uleczyć, wskazać i wprowadzić je na drogę 
prawą i szlachetną. Ze słów ks. Pileckiego 
wniosek jednak jasny, że daleki jest od tak 
wzniosłych czynów: nie słyszy wołających a 
pokarm duchowy, nie widzi łaknących otu- 

«chy i pokrzepieńia, nie pragnie zbliżenia do 
osób może i złych, lecz mogących być do- 
Wbremi. Krótko i bez pardonu stawia ich po 
za nawiasem społeczeństwa. 

A któż, jeżeli nie b. Wojskowi, rzekonie 
„anęty społeczne”, wywalczyli nam wolność? 
Któż, jeżeli nie Oni, ugory i łany polskie ob- 

ficie krwią swoją zrosili? Któż wreszcie, je- 
żeli nie Oni, pierwsi w potrzebie do broni 
staną ? 

Ale ks. Pilecki w swem zacietrzewieniu 
mie widzi tego, nawet nie pragnie przypom- 

mieć sobie, że pod osłoną niejednego Federa- 
ta, kończyb spokojnie studja, że może ich 
poświęceniu i waleczności pod wodzą Uko- 

  

    

   

organizacji 

  

    

    

  

obficie brocząc krwią padł on w odległości 
100 metrów od linji granicznej. 

Jak ustaliło pierwiastkowe dochodzenie 
rannym okazał się B. M. Danilew, pochodzą- 
cy z pow. baranowickiego. W toku śledztwa 
wyszło najaw iż jest to 

znany bandyta i dywersant 

z lat 1923 i 1924, uczestnik wielu napadów 
rabunkowych. Po zlikwidowaniu band dy- 
wersyjnych Danilew przebywał przez cały 
czas w Mińsku, gdzie przeszedł kurs instruk- 
torski dla służby wywiadowczej i wysłany 
został obecnie do Polski dla prowadzenia 
tu roboty dywersyjnej. 

Danilewa przekazano do dyspozycji władz 
śledczych. \ 

chanego Dziadka, zawdzięcza obecne sta- 

nowisko i byt zapewniony... 

Wracając do omawianego zebrania dodać 
należy, że powyższe powiedzenie ks. P. wy- 
wołało wpierw konsternację, później dłuż- 
szą polemikę. Zabrał wreszcie głos spokojny, 
z pracy rąk żyjący, członek Zarządu p. Mi- 
kołaj Rutkowski, odzywając się w te mniej 
więcej słowa: „Nie wiem po co nas tu zwo 
łano; czy dla załatwienia pilnych spraw stra. 
żackich, czy też dla załatwienia porachun- 
ków osobistych. Jestem człowiekiem pracy, 
każda godzina jest mi drogą, na prywatę 

czasu nie mam!“ 
Wystąpienie to, uważać należy za moral- 

ny policzek wymierzony tym, którzy zamęt 
w organizacji chcą wprowadzić. 

Posiedzenie do końca nie doszło, Zarząd 
ustąpił. 

Oto owoce pracy do której pchają się je- 
dnostki niepowołane, zwłaszcza młode © 
gwałtownym charakterze. 

GŁĘBOKIE 
+ W obronie gimnazjum jako placówki 

państwowo - twórczej. Wakacje — to czasy 
ogórkowe. O czemże tu pisać na głębockim 
bruku? Owszem, jest o czem. Najpierw zała 
mała się kampanja przeciw gimnazjum i kie- 
rownictwu, z wściekłym uporem prowadzona 
od kilku miesięcy przez grupę analfabetów. 
zrzeszonych w t. zw. Komitet Redakcyjny i 
anonimowo występujących z oszczerczemi 
korespondencjami. Następnie skończył swó; 
kilkomiesięczny żywot tygodnik „Wiadomoś- 
ci Głębockie”, który, jak czytamy w Nr. 15 
tychże, karmił swych 45-ciu prenumeratorów 
„machorkową literaturą i oszczerstwami”, 
epilogiem będą teraz sprawy w sądzie. Było 
do przewidzenia, że tygodnik „Wiad. Głęb.', 
graniczący o miedzę z analfabetyzmem, mu 
si.zakończyć prędko swój suchotniczy żywot 
wskutek silnie rozwiniętych ataków histe- 
rycznych. Było też do przewidzenia, że t. zw. 
anonimowy Komitet Redakcyjny, popisujący 
się oszczerczemi korespondencjami w róż- 
nych pismach, skompromitowany, musiał się 

zz jak świadczy protokół z dn. 10 
czerwca b.r. Na cóż ci ludzie wyladowywah 

swą energję?—pytamy. Wstyd się przyznać: 
zwalezali gimnazjum, które dawało przykład 
pracy, szerzyło oświatę i kulturę w dzielnicy. 
w której, według statystyki, jest 50 procent 
analfabetów. 

Gimnazjum im. Unji Lubelskiej istnieje w 
Głębokiem rok szósty. Z dziwnym uporem. 
każdego roku, w okresie wakacyjnym, a 
zwłaszcza w przededniu nowego roku szkol- 
nego, słyszymy rozmowy:—Gimnazjum pol. 
skie im. Unji Lubelskiej w Głębokiem w tym 
roku już będzie zamknięte-—Czemu?—Nie 
ma dyrektora. Było sprostowanie, że jest dy. 
rektor —Cóż to pomoże, kiedy zwyrodniała 
młodzież dopuszcza się niesłychanych eksce 

sów. Było sprostowanie, że młodzież tut. kar- 

na, pracowita, nawet prowokowana nie po 
pełnia ekscesów dzięki dobremu kierowni- 
ctwu. Oho, ale z powodu kryzysu finansowe 
go Ministerstwo zabrało etaty, więc gimna- 
zjum musi zrobić klapę. Tymczasem wiemy, 
że Ministerstwo W.R. i O.P. decyzją z dnia 
9 lipca r. b. Nr. II — 13.470/31 przyznało 

Ski. 

KEG R IJ E R 

Pogadanki językoznawcze. 
Grzechy powszednie (Cc. d.). 

Najwięcej grzechów powszednich 
popełniają mali ludzie, szary tłumek. 
Wielkie grzechy są przywilejem nie- 
pospolitych ludzi. 

Ten aforyzm może być bardzo roz- 
ciągliwy, a w tym „kąciku*—wolno 
mówić tylko o grzeszkach małej, co- 
dziennej, a jednak wielkiej rzeczy, bo 
mowy. a tych lekkich błędów jest c0- 
niemiara. 

Skoro wlazłem w ten kierat języka 
praktycznego, trzeba go dalej obra- 
cać, aż z plew wyłuskają się ziarenka. 

Czyż niejeden abiturjent, a nawet 
civis academicus nie palnie jeszcze dziś 
w tych ciężkich czasach kryzysu i hi- 
perprodukcji inteligencji — przygata- 
wiać się i przygotłowić się do egza- 
minu i t. p. Na jednem z zebrań ludzi, 
co najmniej o średniem wykształceniu 
w czasie chwilowego roztargnienia na- 
łapałem takich to rybek, jak: myśmy 
chcemy, musiemy, desygnowano było, 
znaczy się, zastępywać, każdy jeden, 
spotykać wiosnę, dalej oglądnąć się o- 
bok nawet liszni, a na dodatek roz- 
strzygać trzeba rozterkę duszną, jakby 
rzekł Skarga lub Sienkiewicz, czy w. 

mogi, czy wymagania, czy wchód i 
wychód, czy wejście i wyjście? 

Spory rachuneczek sumienia ling- 

  

      

-"wistycznego. 
Otóż przygotowić i przygatawiać 

to błąd lokalny powstały pod wpły- 
wem języka rosyjskiego, Naturalnie 
nie pod względem rdzeniaź bo wyraz 
ten jest ogólnosłowiański (stesł. goto- 
wati, rus. gotowit, czesk. i ukr. ho- 
tuju), bałtyckim językom nieznany, a 
pochodzi prawdopodobnie z jęz. go- 
tyckiego: gataujan (niem. gethan) — 
robić, ale jest to rusycyzm ze względu 
na końcówki (ros. prigotowit', priga- 
tawlajet). Po polsku poprawnie: przy- 
gotować, przygotowuję, (forma doko- 
nana), przygotowywać, przygotowuję 
albo przygotowywam (forma częstotli- 
wa), na wzór takich czasowników, 
jak kupować, rysować i porównywać 
etc. Prof. Briickner słusznie zauważa, 
że — ować w tym wyrazie nie jest 
końcówką, bo ow należy jeszcze do 
rdzenia, więc powinnoby się odmie- 
niač... gotow-ač, gotow-am, jak koch- 
ač, koch-am, ale błąd, który popełnił 
naród i wielki jest nietykalny i staje 
się prawem wbrew i mimo uczonych. 

'Teraz weźmy się do drugiega byka 
(przenośnia) —myśmy chcemy i t. p. 
Są tu dwa błędy; pierwszy: język pol- 
ski nie cierpi zaimka osobowego przy 
tych formach czasownika, których 
końcówka wyraźnie wskazuje osobę, 
a już całkiem jest zbyteczne powta- 
rzanie tego zaimka w I osobie licz. 
mnog., Bo końcówką jest tu właśnie 
zaimek osobowy 1 osoby liczby mno- 
giej, który wyparł dawne prasłowiań- 
skie końcówki: mb, mos, me, mćs. Drugi 
błąd to dodawanie do zaimka my przy- 
rostka śmy, który powstł ze staropol- 
skiej formy słowa posiłkowego (jeśm, 
jeś, jeśmny, jeści) i pojawia się tylko 

w formach czasu przeszłego, w cza- 

sie zatem teraźniejszym — kysz, a 

kysz! 
Musiemy — 0d musieć. Zachodzi 

tu błąd słuchowy. Niektórzy urabiają 
formę 1 os. 1. mn. od bezokolicznika. 
zamiast od 2 wzgl. 3 osoby 1. poj. 
Ponieważ odmieniamy: muszę, musisz, 
musi — więc i liczba mnoga: musimy, 
musicie. 

(CODN 
K. Wójcicki. 

(J i A 

   
„Bibljoteka Nowości” 

Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 

E wy. — Każdy abonent otrzyma 
premjum. 

Czynna od godz. 1|l-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 24 

J NN M NO 

Papleraieie przemys! <krafowy 

      

  

Gimnazjum im. Unji Lubelskiej w Głębo- 
kiem trzy etaty nauczycielskie, płatne z fun. 
duszów państwowych. Ale Magistrat Głę- 
bocki odmówił placu pod budowę gimnazjura 
A nie będzie budowy gimnazjum, to gim- 
nazjum się zlikwiduje i td. i t.d. Takiej oto 
czynności grabarskiej dokonywują wrogowie 
gimnazjum, jako placówki państwowo-twór- 
czej. 

W tym roku szkolnym bardzo dużo mó- 
wiono i pisano ujemnie o gimnazjum w ce- 
lach grabarskich. Natomiast milczano o wy- 
padkach, naprawdę godnych potępienia: 

uczeń klasy 7-ej szkoły powszechnej zamor 
dował staruszkę w celach rabunkowych, w 
magistracie dwaj urzędnicy—komuniści dłu- 
go pracowali na szkodę państwa i t. p. i t.p 
Panowie, co to wszystko znaczy? Pisało się 
dużo i ujemnie o gimnazjum, którego praca 
państwowo-twórcza wydaje stuprocentową 
maturę, a milczy się o rzeczach, nagany god- 
nych i szkodliwych dla państwa. Czemu? 

Lecz powiał wiatr świeży, który zapewne 
oczyści atmosferę i poprawi „stosunki życio- 
we* na gruncie głębockim. 

Obserwator. 

LIBA 
„+ Nowe ceny mąki i chleba. Starosta 

lidzki wyznaczył na podstawie obowiązujące- 
go rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 

litej, nowe z dniem dzisiejszym ceny mąki: 
i chleba w mieście Lidzie. Mąka żytnia ra- 
zowa za kilogram w hurcie na worki 27 gr. 
w detalu 29 gr., mąka 65 proc. w hurcie 
na worki za 1 kg. 40 gr., w detalu 42 gr., 
chleb żytni razowy 28 gr. z mąki 65 proc. 
42 gr. Dla miejscowości powiatu lidzkiego 
ceny chleba razowego obowiązują takie sa- 
mo jak w Lidzie, zaś chleb pytlowy 44 gr. 

    

  

Obława na złodziei i rzezimieszków. 
Schwytanie „króla skoczków". 

Ubiegłej nocy policja śledcza na miasto Wilno przeprowadziła gene- 
ralną obławę w melinach złodziejskich i innych podejrzanych lokalach 
na terenie 2, 3 i 5 komisarjatów policji. Obława trwała przez kilka go- 
dzin i przyniosła policji połów w postaci kilkunastu zatrzymanych zło- 
dziei, wśród których znalazło się również 5 „gastrolerów* z Warszawy 
i Katowic, którzy planowali dokonanie szeregu większych kradzieży mie- 
szkaniowych, wobec czego zorganizowali bandę złodziejską, w skład któ- 
rej weszło również kilku złodziei wileńskich. Podczas rewizyj w spe- 
lunkach złodziejskich ujawniono większą iłość rzeczy pochodzących 
z kradzieży, szczególnie garderobę i dwa kosze z mydłem. 

W czasie obławy został między innymi ujęty niebezpieczny złodziej 
mieszkaniowy Stanisław Gobis, znany pod przezwiskiem „król skoczków*, 
bowiem często wyskakiwał ze znacznych wysokości i uciekał przed po- 
Ścigiem policjantów. Pozatem spłoszono złodzieja Wajsborda, który przy 
pomocy rynny deszczowej usiłował przedostać się do jednego z miesz- 
kań przy ulicy Piłsudskiego. Wajsbord zbiegł. Wszystkich zatrzymanych 
osadzono w areszcie centralnym. (C) 

Odgłosy przesilenia teatralnego. 
"Wczoraj zgodnie z zapowiedzią od- 

było się w lokalu Magistratu posiedze- 
nie radzieckiej Komisji Teatralnej, na 
którem p. o. prezydenta miasta p. W. 
Czyż złożył szczegółowe sprawozdanie 
z przebiegu i likwidacji przesilenia te- 
atralnego. 

Nowy dyrektor teatrów p. Szpakie- 

  

wicz mimo zapowiedzianego przyjaz- 
du, w dniu wczorajszym nie przyje- 
chał. W związku z tem exposć o jego 
zamierzeniach i planach, które miał 
wygłosić na posiedzeniu Komisji Teat- 
ralnej odbędzie się na następnem po- 
siedzeniu, które zwołane zostanie po- 
nownie wkrótces po jego przybyciu. 

KRONIKA 
  

Sobota 

| Sierpień 

MIEJSKA. 

— Hasłem Magistratu oszczędność. Wo- 
bec niezwykle ciężkiej sytuacji finansowej 
miasta, Magistrat szuka obecnie sposobów, 
któreby pozwolły na zastosowanie dalszych: 
oszczędności w samorządzie. 

Oszczędności te polegać mają na redukcji 
personelu urzędniczego, o czem już zresztą 
donośiliśmy w mumenze wczorajszym. Po- 
nadto sekcja finansowa otrzymała polecenie 
opracowania projektu wynalezienia nowych 
źródeł dochodów dla kasy miejskiej, oczy- 
"wiście ю le projekt taki w obecnych wa- 
runikach jest wogóle do zrealizowania. 1 
rownicy wszystkich wydziałów otrzymali na- 
kaz przejrzenia budżetów i wskazania po- 

mycyj, jalkie mogłyby wpłynąć na przepro- 
wadzenie oszezędniości "w gospodarce miej- 
skiej. 

  Dziś: Emiljana. 

   
Jutro: Romana. 

  

Wschód słońca —g. 4 m. 07 
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SANITARNA. 

— Nowe przepisy sanitarne. Magistrat 
opracował nowe przepisy, dotyczące rynku 
drzewnego przy zbiegu ul. Nowogródzkiej ® 
Zawalnej. W myśl tych przepisów, nie wol- 
no trzymać na rynku wozów z towarami ży- 
wnościowych po godz. 7 z rana. Wzbrania 
się również trzymać na ziemi kosze z owoca 
mi i jagodami. Wreszcie, ptactwo bite, ry- 
by świeże i solone oraz pieczywo powinny 
być sprzedawane tylko w zbudowanych w 
tym celu straganach, 

Za przekroązenie tych przepisów winni 
będą karani grzywną. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zapisy do szkół powszechnych. Z dn. 
27-go sierpnia r. b. rozpoczynają się w Wił- 
nie zapisy dzieci w wieku szkolnym do 
szkół powszechnych. 

  

GOSPODARCZA 
— Uruchomienie huty szklanej „Vitrum*. 

Przed kilku dniami została uruchomiona hu- 
ta szklana „Vitrum* od dłuższego już czasu 
nieczynna z powodu zatargu między руасо- 
dawcami i robotnikami. 

Obecnie po szeregu pertraktacyj obie stro 
ny zgodziły się na kompromis, w wyniku 
czego podpisana została umowa zbiorowa. , 

Warunki nowej umowy są naogół dla ro- 
botników gorsze od tych, jakie gwarantowa- 
ła im umowa z roku ubiegłego. 

Dzięki uruchomieniu huty znalazło zpo- 
wrotem pracę kilkunastu robotników. 

— Drobni handlarze proszą o ulgi podat- 
kowe. W dniu wczorajszym do miarodaj- 
nych czynników Magistratu zgłosiła się de- 
legacja handlarzy z hal i rynków, uskarżając 
się na rozpaczliwy stan finansowy swych 
mocodawców. W konkluzji delegacja złożyła 
memorjał, prosząc o udzielenie całego sze- 
regu daleko idących ulg podatkowych. 

Memorjał ten zostanie rozpatrzony na 
jednem z najbliższych posiedzeń Magistratu. 

Z POCZTY. 

— Prace komitetu kodyfikacyjnego Mini- 
sterstwa Poczt i Telegratów. Zostały opra- 
cowane i wyszły z druku dalsze dwa tomv 
skodyfikowanych przepisów pocztowych, za- 
wierające ordynację pocztową i telegraficz- 

ną. Obydwie ordynacje mają poza pracowni- 
kami pocztowymi bardzo wielkie znaczenie 
również dla niektórych warstw  społeczeń- 
stwa, stykającego się częściej z pocztą i te- 
legrafem. Wprawdzie ordynacja pocztowa 
została ogłoszona w Dzienniku Ustaw R. P 
to jednak tom ordynacji pocztowej, wydany 
przez Ministerstwo zawiera ogromną ilość 
wyjaśnień i autentycznych interpretacyj, al 
fabetyczny skorowicz, ułatwiający szybkie 
wyszukanie pewnych rzeczy, spis zniesio- 
nych zarządzeń i okólników i t. p. i obejmu 
je 254 strony druku. Ze względu na znacze- 
nie ordynacji dła warstw szerszych i obecne 
trudne warunki materjalne została ustalona 
możliwie najniższa ceni obu tomów, a mia- 

nowicie: ordynacji pocztowej zł. 4, telegra- 
ficznej 1 zł. 50 gr. 

Powyższe wydawnictwa można zamawiać 
we wszystkich urzędach pocztowych. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Sekcja robót ręcznych. Zarząd Oddzia- 

łu Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej im. 
Szymona Konarskiego w Wilnie, w b. m. 
zorganizował Sekcje robót ręcznych dla ka- 

leżanek, w zakresie której jest: przygotowa- 
nie odpowiednich prac na wystawę Z. M. P... 
oraz naukę haftu i robót szpilkowych. 

Roboty będą odbywały się jeden raz ty- 
godniowo t. j. we środy od godz. 18—21-ei 
w lokalu Resursy Rzemieślniczej, przy ulicy 
Niemieckiej Nr. 25. Zapisy przyjmuje do Se- 
kcji w tychże dniach i godzinach p. A. Sa 
bolewska, 

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan bezrobocia. Podług ostatnich da- 

nych województwo wileńskie liczy ogółem 
3968 bezrobotnych. Bezrobocie ostatnio dość 
poważnie zmalało naskutek robót sezono. 
wych, na roli oraz ruchu budowlanego, któcy 
zresztą w roku bieżącym jest minimalny. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Konferencja w sprawie wydania ency- 

klopedji w języku żydowskim. W dniu wczo- 
rajszym rozpoczęła się narada Komitetu Wy- 
konawczego Żydowskiego Intytutu Naukowe- 
go z przedstawicielami fundacji Dubnowa w 
sprawie wydania ogólnej encyklopedji w ie 
zyku żydowskim. Na posiedzenie to specjal- 
nie przyjechał do Wilna członek biura wy- 
konawczego i kierownik centrali zagranicz- 
nej Żydowskiego Instytutu Naukowego A. 
Czernikower. > 

Konferencja ta potrwa 2 dni. 
— Przyjazd do Wilna wybitnych  bun- 

dowców z Ameryki. Przed kilku dniami do 
Wilna przybyli dwaj wybitni działacze bun- 
dowsey z Ameryki p. p. Iszerin i Goldzing. 
Goście zagraniczni zwiedzili szereg instytu- 
cyj żydowskich, a m. in. byli w lokalu Bun- 
du, gdzie odbywało się wówczas zebranie 
młodzieży. Po zebraniu obaj działacze żydo- 
wscy zaznajomili się z sytuacją wileńskiej 
organizacji Bundu 

— Koło żydowskie przy Izbie Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie. Przy Izbie Prze- 
mysłowoHandlowej w Wilnie powstało, ko 
ło żydowskie. Kierownikami koła zostali: p. 
p. Zajdsznur, Taub i Cholem. 

RÓŻNE. 
— Wstrzymanie robót przy kościele w 

Kalwarji. W związku z notatkami w prasie 
wileńskiej w sprawie budowy nowego ogro- 
dzenia przy kościele w Kalwarji otrzymaliś- 
my ze źródeł miarodajnych wyjaśnienie, że 
roboty te, rozpoczęte bez zezwolenia władz 
konserwatorskich i prowadzone w sposób 
niewłaściwy, zostały przez konserwatora 
wstrzymane w dniu 30 lipca b. r. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś grana 
będzie w dalszym ciągu wesoła komedja Bo- 
18`а i Hansena „„Jedynaczka króla mydła". 
która zyskała ogólne uznanie publiczności 
dzięki oryginalnie ujętej myśli przewodniej. 
oraz brawurowej grze całego zespołu z Det. 
kowską, Małyniczówną, Niwińską, Sawicką, 
Balcerzakiem, Mileckim, oraz Żurowskim w 
rolach głównych. r 

— Teatr Letni. Występ Rewji Warszaw- 
skiej. Dziś ukaże się po raz drugi efektowna 
i melodyjna rewja „Uśmiech Wilna* z wy- 
stępem gościnnym Janiny  Sokołowskiej. 
Świetna ta artystka, której produkcje wywo- 
łują ogólny zachwyt — ukaże się w otocze- 
niu J. Kozłowiksiej, L. Sempolińskiego, J. Su- 
limy-Jaszczołta i Wierzyńskich. Wielką at- 
rakcję stanowić będzie występ w rewji dyr. 
Aleksandra Zelwerowicza. Rewja wywołała 
ogólne zainteresowanie. 

Początek o godz. 8.45 w. 

— Wielki koncert w muszli koncertowej. 
Jutro, w niedzielę o godz. 9 w. w muszli kon 
certowej w ogrodzie po-Bernardyńskim od- 
będzie się wielki koncert popularny orkie- 
stry 1 p. p. Leg. pod ryrekcją por.-kap. Fe- 
liksa Koseckiego, z udziałem wybitnych arty- 
stów Rewji Warszawskiej: Janiny Sokołow- 
skiej, Janiny Kozłowskiej, Ludwika Sempo- 
lińskiego, Jerzego Sulimy-Jaszczołta, E. i H. 

. Wierzyńskich, oraz zespołu girls. 
W programie ulubione piosenki, najnow- 

sze przeboje stolicy. 
Wejście do ogrodu 1 zł. dla młodzieży i 

szeregowych 50 gr. 

— Rewja na przedstawieniu popołudnio- 
wem. Jutro, w niedzielę o godz. 4 m. 30 pp. 
wystawiona zostanie w Teatrze Letnim Do 

h zniżonych barwna i melodyjna rewia 
lja z Portugalji*, z gościnnym wyste- 

pem Janiny Sokołowskiej w wykonaniu ca- 
łego zespołu artystycznego z Janiną Kozłow- 
ską, E. Wierzyńską, L. Sempolińskim, J. Su- 
limą-Jaszczołtem, A. Balcerzakiem i H. Wie- 

rzyńskim. 
Nowe ewolucje taneczne dopełniają bar- 

wnej całości. 
Ceny miejsc zniżone. i 

— Kobieta dyrygent Antonja Brico (2 
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 Symfoni- 
czny pod dyrekcją kobiety dyrygenta wszech 
światowej sławy Antonji Brico, (z Ameryki|. 
W programie V symfonja Beethowera Sche- 
cherezada Rimskij Korsakow. Ceny biletów 
od 50 gr. 

RABJE 
Fala 244,1 m. mocy 21,5 Kw. 

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 „No- 
wa wyprawa Graf Žeppelina“ 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 cyklu „Na widnokręgu”. 22.15: Ko- 

munikaty. 22.30: Koncert  chopinowski. 
23.00: Muzyka taneczna. | 

NIEDZIELA, dnia 9 sierpnia 1931 r. 
9.00: Tr. z Tarnowa dorocznego Zjazdu 

Legjonistów: a) Msza polowa, b) Akademja. 

      

  

   

  

3 

11.55: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.10 
Koncert popularny. 13.10: Komunikat meteor. 
13.15: Odczyty popularne i muzyka. 15.00: 
„Jak uprawiać i nawozić pod oziminy* 
odczyt. 15.20: Odczyt rolniczy i muzy 
16.40: Audycja dla dzieci. 17.10: Tr. Między- 
narodowych zawodów lekko-atl. Pań  Pol- 
ska—Włochy. 17.30: Kom. z przebiegu Mar- 
szu Szlakiem Kadrówki. - 17.35: Kom. „Z 
przed stu lat*. 17.40: Koncert popularny. 
19.00: „Kukułka wileńska". 19.20: Kilka słów 
wygłosi p. Marjan Błażejewski, odbywający 
z ramienia Zw. Powstańców Śląskich podróż 
po Połsce. 19.25: Program na poniedziałek : 
rozm. 19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: Ko. 
munikaty i pogadanka. 20.15: Koncert. W 
przerwie k'wadrans literacki. 22.00: Sprawoz- 

nie ze Zjazdu Legjonistów. 22.15: Kom. 
30: Recital śpiewaczy. 23.30: Muzyka lek- 

ka i taneczna. 

  

    

    

    

  

NOWINKI RADJOWE. © 
Sobota 8 sierpnia o g. 17.15 (aud. lok.). 

„Poznaj sam siebie*. powiedział starożyt- 
ny mędrzec. „Cierpienie uszlachetnia* zau- 
ważył inny. „Co Ci dolega* pyta lekarz pac- 
jenta. Pan Mik stawia kategoryczne pytanie 
sobie i radjosłuchaczom: „Co nas boli?*. 
Posłuchajmy djagnozy! 

SPORT 
MECZ O MISTRZOSTWO KL. B 

TUR — DRUKARZ. 
W niedzielę, dnia 9-go b. m. na boiska 

Sportowem 6 p. p. Leg. odbędzie się mecz 
piłki nożnej o mistrzostwo Kl. B Tur — 
Drukarz. 

Początek meczu o godz. 5 p. poł. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA. 

— W dniu 6 b. m. o godz. 21.30 w domu 
Markiewicza. Przy ul. Trakt Batorego po- 
między szoferem Masztalerem Stanisławem 

(Lipówka 17) a Siemaszkiewiczem Michałem 
(Jeziorna10) powstała sprzeczka, w czasie 
której Siemaszkiewiez uderzył nożem w oko- 
licę serca Masztalera. Masztalera w stanie 
ciężkim odwieziono do szpitala św. Jakóba. 

NIEOSTROŻNE MANIPULOWANIE BRONIĄ 

s 

Uczeń stolarski Józet Zarzecki (Legjo- , 
nowa 63) manipulując bronią spowodował 
wystrzał. Wula przeszyła mu rękę. 

Rannego opatrzyło pogotowie ratunkowe. 

ZAGADKOWA ŚMIERĆ. 

Kolejarz A. Sołtanowicz (Horodelska 20) 
zameldował policji, że żona jego Urszula któ- 
rą pochowano juž 6 b. m. zmarła naskutek 
niedozwolonej operacji spędzania płodu. Po- 
lieja dwrożyła dochodzenie. (e) 

PONIÓSŁ KOŃ. 

Tragiczny wypadek miał miejsce wczo- 
raj nad ranem przy ulicy Zawalnej przy ryn- 
ku drzewnym, gdzienagle poniósł przestra- 
szony koń mieszkańca osady Rękaciszki A. 
Pisarewskiego. Кой wywrócił furmankę w 
której znajdowały się 3 osoby, Pisarewski do- 
zmał ciężkich obrażeń. Ulokowano go w szpi- 

talu. (e) 
KRADZIEŻ GARDEROBY I BIŻUTERII. 

— Silwanowiczowi Mieczysławowi (Ja- 
sińskiego 10) w nocy z dnia 5 na 6 b. m. nie- 
znani sprawcy, dostawszy się przez otwarte 
okno do jego mieszkania, skradli garderobę 
męską oraz biżuterję łącznej wartości 1370 
złotych. 

KRADZIEŻ GOTÓWKI. 

— W dniu 6 b. m. Olickiemu Józefowi 
(Mostowa 2) skradziono 15 zł. w gotówce 
Sprawcę kradzieży Strzyżyńskiego Jana (Mo- 
stowa 2) zatrzymano. Skradzionych pienie- 
dzy nie odnaleziono. ' 

Anegdoty i prawda o staw- 
nych ludziach. 

Znakomity malarz, Józef Brandt, w czasie 
pobytu w Paryżu, wpadł na pomysł wypró 
bowania znanych z uprzejmości i po- 
mysłowości! tamtejszych kelnerów. Pewnego 
dnia, wszedłszy do jednej z najwytworniej 
szych restauracyj zażądał porcję... „Sfinksa 
4 la Marengo“. 

— Przepraszam pana najmocniej, — od- 
powiedział bez najmniejszego zdziwienia kel- 
mer, — ale właśnie nam tej potrawy za- 
brakło. 

— Jaikto? Niema u was „Sfinksa. No, no! 
—zawołał Brandt z udanem oburzeniem. 

— Ja jpanu szczerze powiem, odrzekł 
kelner, nie tracąc zimnej krwi, 20 
wprawdzie jeszcze trochę „Sfimksa 
panu tego jeść nie radzę, bo nie jegł już 
świeży. 

  

   

* * + 

Lafontaine znany był @ roztargnien'a. 
Pewnego dnia wybrał się w odwie:lziny do 

jednego ze swoich przyjaciół, którego od 
dłuższego czasu mie widział. Ponieważ na pu- 
kanie nikt się nie odzywał, 'Lafontain= dobry 
kwadrans stał pode drzwiami. 

— Ależ tam nikogo miema! — zwrócił 
mu uwagę przechodzący właśnie sąsiad owe- 
go przyjaciela. 

— Jakto? wszak dopiero na zimę miał 
wyjechać do Włoch. 

— Ależ on umarł. 
Lafontaine milczy przez chwilę, zaskoczo- 

ny tą wiadomością, poczem przypomniawszy 
coś sobie, oddala się mrucząc: 

— Prawda, przecie byłem na jego po- 
grzebie. 

Rozwody w Sowietach. 
Według danych urzędu statystycznego 

Unji Sowieckiej na 1000 małżeństw osób w 
wieku 18 do 19 lat przypada 200 rozwodów, 
a 160 rozwodów na 1000 małżeństw zawar- 
tych przez osoby w wieku lat 16—17. Naj- 
mniej rozwodów przypada na osoby liczące 

"ponad 30 lat. Związki bezbożników stwier- 
dzają, że pomimo intensywnej propagandy 
antyreligijnej 80 proc. małżeństw, szczegól- 
nie wśród chłopów, zawieranych zostaje we- 
dług rytuału kościelnego. Oficjalny zaś or- 
gan „Komsomołu podaje, że nawet czynni 
członkowie Komsomołu po urzędowem zare- 

jestrowaniu biorą ślub w cerkwi. Dlatego 
też Centralny Związek wzywa wszystkie 
związki młodzieży, by podawały nazwiska 

tych komsomoleów, którzy wzięli ślub koś- 
cielny, ażeby postawić ich pod pręgierz, ja- 
ko zdrajców ideologji komunistycznej. 

Szampanem polewa się ulice 
w Stanach Zjednoczonych. 
Jak wiadomo, policja amerykańska naj- 

większe nawet ładunki skonfiskowanych na 
pojów alkoholowych niszczy w ten sposób, 
że butelki rozbija, a zawartość wylewa do 
rynsztoku. Cząsem zaś mokrą kontrabandę 

topi w morzu. Jednakże ojcowie miasta Hic- 
kory Flate, w stanie Missouri, wpadli na le- 
pszy pomysł. Miamowicie w miłem tem mia- 
steczku zasekwestrowany alkohol wlewa się 
do miejskich beczkowozów, poczem służy on 
do polewania ulic. Uroczystość polewania 
ulic szampanem ściąga w Hickory Fłate tłu- 
my widzów nieobojętnych, którzy starają się 
gorliwie o to, aby drogocenny płyn skropił 
również i ich spragnione usta. a“    
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Niezwykła propozycja Litwinowa. 
MOSKWA 7.8. Pat. —. Agencja 

Tass dowiaduje się ze źródła kompe- 
tentnego, że komisarz ludowy spraw 
zagranicznych Litwinow zaprosił do 
siebie posła Rzeczypospolitej Polskiej 
w Moskwie Patka i zaproponował mu 
dokonanie bezpośredniej wymiany da 
nych dotyczących zbrojeń w obu pań- 
stwach. 

W związku z powyższą depeszą 

agencji sowieckiej zaznaczyć należy, 
że rząd sowiecki stał dotychczas na 
stanowisku otaczania tajemnieą sta- 
nu swych zbrojeń. Nie będąc człon- 
kiem Ligi Narodów rząd sowiecki nie 
uważał się za zobowiązan. do dostar- 
czania jej w tej sprawie jakichkol- 
wiek informacyj, rezerwując je wy- 
łącznie dla przyszłej konferencji roz- 
brojeniowej. 

Opinja Devey'a o naszym organizmie 
‚ państwowym. 
CHICAGO. 7.VIII. (Pat). „Daily 

News”, wielki dziennik. chicagoski, 
zamieścił wywiad z byłym doradcą 
finansowym rządu polsk. Dewey'em 
o Polsce. Dewey w wywiadzie swym 
wyjaśnił doskonałe przetrzymanie 
ogólnego kryzysu przez organizm 
gospodarczy Polski, wyliczył powo- 
dzenia, osiągnięte przez Rzeczpos- 
politą, zwycięstwo w roku 1920, sta- 

bilizację pieniądza, równowagę bud- 
żetową, handlową, silne podstawy 
Banku Polskiego. 

Oświadczenia Dewey a, cieszące- 
go się wielkim autorytetem w sfe- 
rach przemysłowych i finansowych 
Stanów Zjednoczonych, przyczynią 
się niewątpliwie do wzmocnienia 

zaufania do Polski. 

Dzielni lotnicy polscy 
pobili rekord światowy lotu na wysokość. £ 

WARSZAWA 7.8. Pat — Porucznik pi- 
lot Żwirko Franciszek oraz inżynier Stani- 
sław Preuss jako pasażer podjęli na samole- 
cie typu R. W. B. 7 z silnikiem Genet Sł 
K. M. prėbę pobicia rekordu międzynarodo- 
wego na wysokość dla samolotów turystycz- 
nych kategorji II. 

Wiedług tymezasowych  obliezeń por. 
Żwirko osiągnął wysokość 6.000 metrów eo 

oznaczałoby pobicie dotychczasowego rekor- 
do o 700 metrów. Samolot zbudowano przed 

10 dniami w warsztatach sekeji lotniezej 
studentów politechniki warszawskiej. 

Olbrzymi pożar fabryki produktów azotowych. 
ZAGRZEB, 7. VIII. (Pat). Donoszą z Mari- 

bory. Dzisiaj ofiarą Pa padł ogromny 
magazyn największej w Jugosłowji fabryki 
produktów azotowych „Ruse*. Mimo pomocy 
straży pożarnych spaliło się 1.100 wagonów 

Bunt na pokładzie statku. 
HAMBURG, 7. 8. (Pat). — Na pokładzie 

statku „Pfalz w porcie w Bremie przyszłe 
do poważnych rozruchów, wywołanych przez 
25 palaczy Chińczyków, którzy czująe się po 

krzywdzonymi, rzucili się na oficerów i re- 
sztę załogi, złożonej z Niemców. Wezwana 

karbitu, wielka ilość nawozów sztucznych, 

koksu, worków jutowych, różnych maszyn 
i Ł.a. "Szkody wynoszą przeszło 10 miljonów 
dinarów. Pożar potrwa jeszcze jak przypusz- 
czają kilka dni. 

policja aresztowała zbuntowanych Chińczy- 
ków. W przyśpieszonem postępowaniu skaza 
no 4 Chińczyków na 9 miesięcy, 6 miesięcy, 
38 miesiące oraz na jeden rok więzienia, re- 
sztę 21 Chińczyków uwolniono. 

Pożar fabryki bawełny. 
ŁÓDŹ 7.8, Pat. — Dzisiaj o godz. 7 rano 

wybuchł w fabryce wełnianych wyrobów. fir- 
my, Karola Eiserta, sp. ake. przy ulicy Karo- 
la 19 groźny pożar. Spłonął magazyn bawet- 
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CZYTELNIA 
"J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22 

OSTATNIE NOWOŚCI POLSKIE i OBCE 

Czynna od 11—18. 

©DZIEŁA KLASYCZNE — 

ny. Około godz. 10 pożar zlokalizowane. 
Straty wynoszą około stu tysięcy złotych. 
Przyczyną pożaru było nieostrożne ohcho- 
dzenie się z ogniem. 
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Kino Kolejowe 

OGNISKO 
!ebek dworca kolejow.) 

1931 roku. 

  

LL ULĖ 
Od 5. do 15. wrzešnia 1931 roku 

1. TARGI WscHODNIE 
WE LWOWIE 

Doroczny zjazd kupiectwa z całego kraju. Orjen- 
tacyjna rewja cen. W dobie stagnacji zbiorowa 
propag. spożycia dla wszystk. branż i artykułów, 
Centralny rynek eksportu i zbytu dla ziem 
południowo - wschodnich i krajów ościennych. 

Punkt zborny dla handlu lewantyńskiego. 

Zgłoszenia wystawców najpóźniej do 20. sierpnia przyjmuje 
i wszelkich wyjaśnień udziela: 

BIURO TARGÓW WSCHODNICH 
we Lwowie, Plac Wystawowy, tel. 5-37, 9-64. 

Sprawy, związane z podróżą do Lwowa, załatwiają wszystkie 
oddziały Polskiego Biura Podróży „ 
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Program od dnia 5 sierpnia 
Wielki program 

produkcji francuskiej p. t. 

Algierze i częściowo w Europie. 

Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. 

  

W rolach głównych: Jacky Monnier, Diana Hart, Enrique Rerero i Maniiel Raaby. 
UWAGA. Od dnia 5.VIII kino będzie czynne codziennie. 
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Właściciel magazynu obuwia Maks Nie- 
meńczyński zauważył, iż odpewnego czasu 
jest systematycznie okradany z towaru. 

Uwiadomioma 0 tem policja, zarządziła 

obserwację ii w rezultacie ujawniła, że głów- 
nym sprawcą kradzieży jest subjekt w tym 
magazynie Mowsza Suchowski, liczący lat 17, 
który za przewodnictwem swego brata Meje- 
ra ii kolegów towar spieniężał. 

Odbiorcą tego towaru był Benjamin Wołk 
właściciel sklepu z wybrakowanem obuwiem 

W wyniku śledztwa. pierwiastkowego w 

I EE/N_ SRF 

warzysze okradali magazyn 
obuwia. 

stan oskarżenia ;posta'wiemi zostali obaj Su- 

chowscy, Chaim Kagan, Eljasz Kikojem i 
Benjamin Wołk. 

Sąd uznał za winnych dokonania kradzie- 
ży Mowszę i Mejera Suchowskich i Chaima 
Kagama skazując ich na 6 miesięczne więzie- 
nie każdego, zawieszając wykonanie kar na 
przeciąg 5 lat. 

Innych podsądnych dla braku wystarcza- 
jacych dowodów ich winy sąd uniewinnił. 

Ka-er. 

„Antymilitaryści" przed sądem. 
Wczoraj przed: sądem okręgowym w skła- 

dzie przewodniczącego p. sędziego O. Okuli- 
cza, onaz pp. sędziów IM. Szpakowskiego i R. 
Łabanosa stanęli Mejer Wisiejski i Hirsz Tu- 
rowki którzy celem uchronienia się od tru- 
dów służby wojskowej, wprowadzili władze 
wbłąd, przez przedstawienie spreparowanych 
dokumentów. 

W 1923 r. Wisiejski złożył w dowództwie 
1 p. p. Leg. kartę mobilizacyjną wydaną na 
naizwiisko Borucha Szapiry, urodzomego w 
1896 molku i ma: tej zasadzie uzyskał bezpraiw- 
nie zwolnienie od wojskowości, aczkolwiek 
tstotniie podlegał poborowi jako urodzony w 
1900 roku. 

Zaś Hirsz Turow podlegający w tymże cza- 
wą 

uśóboii GOSPODARCZE. 
Rolnicy, nie sprzedawajcie 

zboża! 
10 miijonów złotych dia drobnego 

rolnictwa. 
Jak się dowiadujemy, w tych dniach Bank 

Polski uruchomił kredyty dla rolnictwa na 
zastaw zboża w wysokości 50 miljonów zł. 
Rozprowadzaniem tych kredytów wśród rol- 
ników zajmą się banki państwowe oraz nie- 

które banki prywatne. 
Z wymienionej sumy Państwowy Bank 

Rolny uzyskał kredyt rejestrowy w wysoko- 
ści 15 miljonów złotych oraz 10 miljonów 
złotych na zaliczkowanie zboża dla drob- 
nych rolników. Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego będzie dysponował kredytem na zas- 
taw zboża w sumie 5 miljonów złotych. 

Należy zaznaczyć, że tak szybkie urucho- 
mienie kredytów zastawowych przez Bank 
Polski dla rólńictwa przyczyni się w dużym 
stopniu do powstrzymania spadku cen żyta 
na rynku krajowym. 

Ceny żyta w Warszawie 
bez zmian. 

Na dzisieiszem zebraniu giełdy zbożowej 
w Warszawie obroty były średnie przy us- 
posobieniu spokojnem. Notowano: żyto 18 
—19, pszenica stara 22—-23, nowa 22— 
owies jednolity stary 25—26, zbierany stary 
22—28, owies nowy 22—23, jęczmień ozimy 
nowy 19—20, mąka pszenna luksusowa 45 
mąka pszenna 4/0. 40—45, mąka żytnia. 
36—38, otręby pszenne szale 15—15.50, ot 
ręby średnie 13.50—14, otręby żytnie 12— 
12.25, rzepak zimowy 29—30. 

Bardzo słuszny okólnik. 
Len zamiast bawełny. 

Ministerstwo Spraw Wiewnętrznych wy- 
stosowało do wszystkich wojewodów okólnik 

stwierdzający, że położenie gospodarcze pań- 
stwa wymaga częściowego przynajmniej zs 
stąpienia sprowadzania z zagranicy surow- 
ców włókienniczych a w szczególności baweł- 
ny i juty, włóknem Inianem wytwarzanem w 
kraju. 

W. S. W. prosi przeto wojewodów o zwró 
cenie się do wszystkich istniejących na pod- 
władnym im obszarze szpitali (państwowych. 

  

     

  

   
  

Wspaniały dramat sensanc.- 
erotyczny w 9 aktach. Akcja 
dramatu toczy się w Tunisie 

[i 

  

    L E 
KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARKA IANTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA i, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 

państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- / 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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sie wojskowości wylegitymował się w P. K. 
U. Wiilno sfałszowanym paszportem rosyj- 
skiem na nazwisko Tatarskiego, urodzonego 
rzekomo w r. 1893. 

Oszustwa te izdemaskowanio a „antymiili- 
taryści" zmuszeni byli odbyć służbę w woj- 
śku, a nadto pociągnięci zostali do odpowie- 
dzialności karnej. 

Na zasadzie przewodu sądowego obu pod- 
sądnych sąd uznał za winnych dokonania in- 

kryminowanych iim przestępstw i skazał Wi- 
siejskiego vel Szapirę ma 6, a Turowa vel 
Tatarskiego na 4 miesiące więzienia. Po za- 

stosowaniu amnestji w obu wypadkach Sąd 
kary orzeczone zmniejszył do połowy. 

Ka-er. 

  

samorządowych i społecznych), zakładów 0- 
piekuńczych, ochronek etc., uzdrowisk pań- 
stwowych i innych celem ustalenia ilości i 
rodzaju potrzebnych im materjałów Inia- 
nych. Dane te powinny objąć również zapo- 
trzebowanie takich materjałów bawełnianych 
i jutowych, które mogłyby być zastąpione 
przez materjały lniane. 

W. sprawie nabywania materjałów lnia- 
nych z włókna krajowego należałoby sie 
zwracać „do Państwowego Banku Rolnego, 
który uruchomił szereg przędzalni krajo 
wych. 

M. S. W. prosi wojewodów o traktowanie 
tej sprawy jako pilnej, gdyż zużytkowanie 
zebranych danych konieczne jest w najbliż- 
szym czasie. 

lie kto ma złota. 
„The Economist* podaje ciekawą tabli- 

cę, ilustrującą podział złota na świecie : 
wpływ kryzysu niemieckiego na rozmieszcze- 
nie złota. Zapasy złota w bankach  central- 
nych i w skarbach niektórych państw wyno- 
siły w miljonach funtów szterlingów  (1-sza 
pozycja stan na koniec 1930 r., 2-ga na 1-ga 
czerwca r. b., 3-cia w lipcu r.b.): Stany Zjed. 
noczone 868, 913, 945, Francja 431, 448, 466, 

W. Brytanja 148, 152, 132, Niemcy 108, 117, 
66, Japonja 85, 87, 87, Hiszpanja 97, 96, 90, 

Włochy 57, 57, 58, Belgja 39, 41, 41, Holand- 
ja 35, 37, 48, Szwajcarja 28, 25, 43. 

Największy więc wzrost zapasów złota 
wystąpił w połowie lipca, w porównaniu z 
czerwcem: W St. Zjednoczonych (32 mil. 
Ł.), Francji (18 milj. Ł.), Szwajcarji (15 
milj. L.) i Holandji (13 milj. Ł.), a najwię 
kszy spadek w Niemczech (42 milj. Ł.), W. 
Brytanji (16 milj. Ł.), i Hiszpanji (7 milj. Ł). 
Od czasu dokonania tego obliczenia w po- 
dziale złota zaszły dalsze zmiany, głównie 
jak wiadomo w formie zwiększenia odpływu 
złota z Anglji do Francji. 

   

  

    

Popierajcie Ligę Morską 

E== i Rzeczną !! 

          

W piaskach Sachary 
Wspaniałe krajobrazy! (Nadzwyczajna, ciekawa treść! 

Do wynajęcia światły, od- 

Więcej bezstronności! 
Niedawno ukazał się w Kurjerze Codzien- 

nym Ilustrowanym artykulik p. t. „Boże caria 
chrani“. Jesteśmy przyzwyczajeni już oddaw- 
na do biadań i jeremjad na „Warszawkę'— 
„centralizm* pod oryginalnym tytułem: „z pod 
czapki Monomacha'. Jesteśmy przeciwnikami 
centralizmu i bynajmniej nie entuzjastami 
Warszawy — jednak zawsze cisnął się nam 
pod pióro również tytuł dla Krakowa: z „pod 
skrzydeł c. k. Wiednia*, Kocioł przygania 
garnkowi, a sam jak smolił — lepiej nie przy- 
pominać. Pamiętamy jak w Krakowie przed- 

wyzwoleniowym obok szczerego patrjotyzmu 
polskiego — obserwowaliśmy na własne o. 
czy — w dość szerokich sferach — kult bez- | 
graniczny dla „Widnia*, który co prawda 
jest przemiłem miastem, — kult, jakiego w 
przedwyzwoleńczej Warszawie dla Peters- 
burga lub Moskwy nigdy nie było. Pamiętamy 
dalej rozmaitych c. k. urzędników o polskich 
nazwiskach, co bynajmniej patrjotami nie 
byli, a marzyli tylko o złotym kołnierzu hof- 
rata, a i szlachta tameczna poza utrzymywa- 
niem tradycji, dygała w stronę Wiednia i 
Burgu; zapewne, był Wojciech Dzieduszycki, 
był prof. Mycielski, — ale więcej było innych; 
wolałby więc ,„Kurjer Codzienny Ilustrowa- 
ny“ być bardziej powściągliwy w swych in- 
wektywach, albowiem żyją jeszcze ludzie, co 
mieli oczy otwarte i uszy również i nie dali 
się zbytnio omamić orzełkami i przedstawie- 
niami „Kościuszko pod Raclawicami“ ete., 

ale zachowali zdrowy sąd o rzeczach i lu- 
dziach Krakowa — pełen umiaru. 

Dotąd jednak były te artykuliki wykwi- 
tem przesadnej dzielnicowości oraz wzajem- 
nej nieznajomości. Natomiast artykulik p. t. 
„Boże caria chrani* jest niedopuszczalny pod 
względem treści w ostatniej swej części, a 
mianowicie w części osnutej na piśmie b. 
oficera armji austrjackiej, młodego emeryta. 
Rozgoryczenie z powodu zakwalifikowania go 
do „emerytury, tak go podnieca, że nie waha 

się dzielić oficerów dymisjonowanych armji 
polskiej (i to jeszcze po 12 latach niepod- 
leglošci) na oficerów armji b. austrjackiej 
i b. armji rosyjskiej, prawi tam o krzywdzie 
jakiejś tych panów, co to pokończyli wyższe 
polskie zakłady naukowe — a ieraz Polska 
ich wyrzuciła poza nawias, gdy w sztabach 
i gdzie indziej panoszą się oficerowie b. ar- 

mi rosyjskiej.  Przedewszystkiem wiadomo 
primo że dymisje emerytalne otrzymali daw- 

ni oficerowie tak b. armji austrjackiej, jak 
i rosyjskiej w równej mierze, secundo nie 
można żądać uprzywilejowania dla oficerów 
b. armji austrjackiej tylko dlatego, że mieli 
szczęście skończyć polskie szkoły — było to 
niemożliwem dla szerokich sfer polskich z za- 
boru rosyjskiego; niech więc panowie ofice- 
rowie z zaboru austrjackiego ze szczęśliwego 
zbiegu okoliczności dla nich, nieszczęśliwego 
dla ich braci oddzielonych granicznym kor. 
donem — nie wysnuwają praw do przywi- 

lejów niezasłużonych — które możnaby na- 
zwać z punktu widzenia elementarnej spra- 
wiedliwości — privilegium odiosum; po trze- 
cie wreszcie miałem możność kilkakrotnie za 
czasu dłuższego swego pobytu w Krakowie, 
a i późniejszych przedwojennych krótszych 
tam wycieczek -— zetknąć się z oficerami 
zawodowymi b. austrjackiej armji Polakó 
lepiej — miałem tam jednego krewnego — 
mówili oni fatalnie po polsku, jakimś „kan- 
derwelschem“ — żargonem z wybitnie w do- 
datku cudzoziemskim akcentem — więc i tu 
przywileje są nie na miejscu. 

Najgorszem z tego wszystkiego jest muso- 
wanie tej sprawy na podłożu zdrady Demb- 
kowskiego. Pachnie to insynuacjami wzglę- 
dem oficerów co mieli przykrość noszenia 
munduru armji zaborczej rosyjskiej. Wska- 
zywanie palcami na nich ze znaczącym uśmie- 
szkiem; — są to metody faryzeuszowskie, nie- 
godne szczerych Polaków, co chcą rzeczywi- 
ście zapomnieć o niewoli i podziałach; żresz- 
tą kto powinien zostać w wojsku i jest tam 

potrzebny — decydują władze wojskowe. 
Jeżeli pomimo ścisłej kontroli zdarzy się wy- 
padek zdrady, to nie gra tu roli barwa daw- 
niej noszonego munduru lecz wewnętrzna nie. 
cnota człowieka. Fuzebjusz Łopaciński 

  

   

  

KUPIMY 

Nr. 18! (2123; 

Odkrycia we Śnie. 
„Nauczmy się śnić, panowie, a może wte» 

dy odnajdziemy prawdę*, powiedział uczo- 
ny niemiecki, Kekule. 

Znakomity chemik twierdzi, że najpięk- , 
niejsze i najważniejsze swoje odkrycie nau- 
kowe zawdzęcza — snowi. Był wtedy prof. 
w Genewie i miał za sobą szereg poważnych 
prac z zakresu chemji organicznej. Ale to co 
postawił sobie za zadanie — zgłębienie taje- 
mnicy budowy benzolu, wciąż wymykało mu 
się z pod obserwacji: wszystkie hipotezy i 
teorje przy surowszej ocenie okazywały się 
nieuzasadnione. 

Pewnego wieczora siedząc jak zawsze 
nad stosem notatek poczuł się szczególnie 
zmęczony. Pomimo wysiłku nie mógł skupić 
myśli. Dał wreszcie za wygraną i odwróciw- 
szy fotel do kominka zamknął oczy. Bezli. 

tosne atomy i teraz nie dawały mu spokoju. 
Łącząc się w fantastyczne grupy, skupiając 

się, dzieląc, migały mu przed oczyma, ruch- 
liwe, niespokojne. Zwłaszcza grupa, 0 któ. 
rej wiedział, że ma przedstawiać benzol za- 
chowywała się fantastycznie. Atomy węgla w 
parze z atonami wodoru tworzyły długie łań- 
cuchy które nagle zupełnie wyraźnie przyję 
ły kształt wężów. Węże te złapały się za ogo- 
ny i zaczęły szybko krążyć przed oczyma 
profesora, Wreszcie znieruchomiały. Kekuje 
zbudził się jak olśniony, cząstka benzolų 
przedstawiała mu się w kształcie sześciobo- 
ku (tak zwany pierścień benzolowy). Jak 
wiadomo teorja ta do dziś nie została oba- 
lona. 

Ciekawe, że pratwórca nowoczesnej teo- 
rji atomowej Bohr, również we śnie zroz::- 
miał wielką prawdę, uznaną potem i opra- 
cowaną przez innych uczonych. 

Podobne przeżycie miał również filozof 
włoski Trombetti. Pracując nad tekstami sta. 
rogreckiemi przez dłuższy czas męczył się: 
nad odczytaniem dwóch wyrazów. Tekst był 
tak trudny, że nie mógł dojść do ich zna- 
czenia z treści innych słów. Kiedy pewnego 
dnia zmęczony i zniechęcony zasnął, posta- 

nowiwszy nie zajmować się więcej tą spra 
wą — przyśniły mu się oba te wyrazy. Na: 
drugi dzień wstał i znalazł je napisane na 
kartce przy łóżku — swojem pismem. Nie 
pamięta jednak, żeby to zrobił poprzedniego 
dnia wieczorem. 

Do tej samej kategorji zjawisk zaliczyć 
możemy przeżycia inżyniera Sche w Berli 
I on miał trudność której nie mógł przezwy- 
ciężyć. Chodziło o obliczenie stropu w pro- 
towanym przez niego teatrze. W dotychcza- 
sowych obliczeniach był błąd — nie potra- 
fił go jednak odnaleźć. Rzucił pracę i wy- 
szedł na spacer. Wróciwszy do gabinetu uj- 
rzał przy biurku siebie samego. Ten drugi 
Sche siedział i coś pisał. Inżynier pochylił 

się nad swoim sobowtórem i wziąwszy ołó 
wek i papier przepisał syfry, które tamten w 
pośpiechu zanotował. Z chwilą, gdy skończył 
— sobowtór natychmiast zniknął „Obliczenie 
okazały się prawidłowe. 

Wszystkie te zjawiska pozornie nieprav- 
dopodobnie nie są tak niewytłumaczalne, jak 
się to na pierwszy rzut oka wydaje. We wszy 
stkich tutaj wymienionych wypadkach gra 
rolę przedś viadomošė, w której oddawna 
tkwiło rozwiązanie problemu. I Kekule i 
Bohr i Trombetti i Sche, wiedzieli równie 

dobrze przed. snem jak i po przebudzeniu 
(wypadek inż. Sche, również zaliczyć 
do snów chociaż inżynier twierdzi, że miało 
to miejsce w dzi Na jawie jednak nie 
potrafili skupić się na jednym punkcie do te- 
go stopnia ,żeby z podświadomości wyzwolić 

moment wyzwalający, moment twórczy, Do- 
piero przez wyłączenie wszystkich zaintere- 

sowań i wrażeń — a takie wyłączenie zupeł- 
ne daje tylko sen — stawało się to moż 

Dlatego, jak powiada Kekule, tak ważną 
rzeczą jest — umieć śnić. Tylko, że tej umie- 
jętności nigdzie nie można nabyć. Może dla 

  

          

tego z taką trudnością odnajduje ludzkość 
prawdę. 

žr RNR ASA SEIE S 

Pepierajcie przemysł krajowy 

  

МН Kenigsbarg 
Choroby 826 

weneryczne LOKAL z 0'р | out 
cja, elektryczność, water i inne wygody, nadaja się pod 
fabrykę lub inne przedsiębiorstwo — ul. Nikodema 2. 

  

RADJOAMATORZY! 
Niedościgniona jakość, 
Pierwszorzędny odbiór, 
Maximum wykorzystania, 
Trwałość, 

dają wam jedynie 
baterje anodowe 

6170 

„BALTA“ 
Żądać we wszystkich sklepach radjowych. 
  

ZLEJEEECECOECOEZOECO 
HURTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

„ M. DEULL 
tel. 
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Biuro: Jagiellońska 3, 

F
E
L
I
C
E
]
 

Syndykatu cementowień polskich 

811: 
Sklady: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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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 Feancaska 
ul. Wileńska 27 
przyjmuje do prania 

waż elkiezorodzaji Las 
nę. Wykonanie selidne. 
FILJA: Zamkowa 7. 

6267 _ 

  

  

Panowie slomiani wdow- 
су!!! Pamiętajcie gdzie 
najlepiej się odżywiać: 
ulica Mickiewicza 28 

KAWIARNIA 
„Wielka Gastronomia" 

6266__ 

Poszukiwany 

pratownik handlowy 
z kaucją. Wyczerpujące 
oferty pod „Przemysi“ 
składać do Administracji 
„Kurjera Wil.“ 6264     

ООО ПНОа 
bez pošrednictwa w cenie 

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

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 

  

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

warsztaty. 
  

gubieny dowód osobis- 
ty, książeczka wojsko- 

wa wydana przez P.K.U. 
Wilno na imię Jerzego 
Stefanowskiego, oraz kwit 
lombardowy (Biskupia 12) 
Nr. 94212, unieważnia się. 

angielski 
ROWEF mię ż;w. 
do sprzedania. Zamko- 

  

wa Nr. 4, L. Rakowski.   

i moczoplei.we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

lt. Blumowicz 
  

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—-8. 

Za.P.929. 

  

Akuszerka 

Li LAKNE(OWA 
zyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
I Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Marja ГЕИ 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w.. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
M/. Zdr. Nr 3093. 
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TADEUSZ SIKORSKI. 40) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Upłynęło przeszło trzy lata. Na dalekim zachodzie 
toczyła się Wielka Wojna. Odgłosy straszliwych bitew 
jakby głuchem echem dochodziły do Mandżurji, tego 

najgłębszego tyłu wielkiego frontu rosyjskiego. Wieści 

przynosiły gazety, GG BiniErZY, z frontu, listy żołnierzy 
do swych krewnych. W niczem jednak nie zmieniło się 
zwykłe życie w Charbinie. Przeciwnie rozmach handlo- 
wych operacyj w związku z wojną znacznie się wzmógł. 
Centralna Rosja i Syberja przeżywały ostry brak towa- 
rów. Da Dalekiego Wschodu otworzył się ogromny ry- 
nek zbytu. Cała ludność Mandżurji rzuciła się do han- 
dłu. Naładowane towarami chińskiemi i japońskiemi. 
pociągi wysyłano pośpiesznie do Rosji. Ludzie porzu- 
cili swe zwykłe zajęcia, jako mniej dochodowe. Leka- 
rze handlowali skórą podeszwową, urzędnicy kolejowi 
pakowali w biurach swych pończochy. Aktorki wozi- 
ły perfumy i lekarstwa. Spekulacja żywiołowo ogarnę- 
ła wszystkie warstwy ludności. Żądza zbogacenia się 
rozpalała nerwy. 

  
xa Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S- 

  

— Teraz albo nigdy — myśleli świeżo upieczeni 
kupcy, ładując do wagonów kalosze, bieliznę i obuwie. 

Orgja spekulacyjna miała rzekomo podłoże huma- 
nitarne. Należało pomóc narodowi rosyjskiemu w cięż- 
kiej walce z wrogami. Wysyłano jednak najokropniej- 
szą tandetę, za którą żądano wygórowane ceny. 

Przez ten okres Wichrowski otrzymał od Marty 
tylko jedną pocztówkę z drogi. Wszelki ślad po niej za- 
ginął. 

Kiedyś spotkał Tamarę, dziwnie zmienioną i wy- 
chudzoną. 

— Słodycze opjumowe zniszczyły ją — myślał. 
— Czy są jakie wiadomości od siostry? 
— Listów dawno nie było. Mówił mi jeden zna- 

jomy, że wyjechała zagranicę. 
— (o pani jest? Czy pani nie chora? — zapytał 

z wyrazem współczucia. 
— Stale chorują na... bezdenną pustkę w duszy. 
— A bezskutecznie leczy się pani w palarni? 

— To jedyna łaska nieba, pociecha dla utrapio= 
nych, bez tego jużbym dawno z sobą skończyła — po- 
wiedziała bezdźwięcznym głosem, siląc się na uśmiech. 

Idąc do biura rozmyślał nad losem obu sióstr. 
Jedną zgubi opjum, a druga spodli się w partyj- 

nych intrygach i więziennych celach. To'są inteligentki 
rosyjskie nowej formacji. A dlaczego tak? Czyż nie 
były zdolne do innego życia?     

Na biurku zastał stos listów urzędowych. Ostroż- 
nie wyjmował z kopert papiery, z głośnym trzaskiem 
przykładał stempel z prezentatą. Rzucal okie mna treść, 
segregując pisma według sekcyj. Prywatne listy, adre- 

sowane do Wiktorinowa, odkładał na stronę. 

Wichrowski zazdrościł mu w duchu. Ten zawsze 

był zadowolony z życia i z siebie. Nigdy nie odczuwał 
pustki w duszy. Po wyjeździe Mironowej zmenił kil- 
ka aktorek. Obecnie był w ekstazie dla baletnicy Wa 
lentyny Sokołowskiej, zrusyfikowanej Polki, a moż 
Żydówki. Prokurator z przekonań był zajadłym nacjo- 
nalistą, nienawidził wszelkiego rodzaju „inowierców '*. 
Jednak w stosunku do ładnych i młodych Żydówek był 
innego zdania. Powiedział kiedyś Wichrowskiemu: 

— Należę do partji, dewizą której jest: bić Żydów, 
lecz nie rusżać młodych Żydówek. 

Jak dawniej przebywał stale w teatrze, pisał po- 
wieści i dramaty, polował i szalał z aktorkami. Donosy, 

które pisano na niego nie odnosiły skutku. Nie trudził 

  

się nawet składaniem wyjaśnień a kładł je do specjalnej : 

szufladki, mówiąc: 
Jak się zbierze ze dwa dziesiątki, hurtownie 

dabszeny. Wiesławie Juljanowiczu. Zresztą „naczal- 
stwo* lubi donosy, lecz donoszczyków nie lubi, bo dzi- 

siaj donos napiszą na mnie, a juiro na niego — ze 
śmiechem wyjaśnił pogląd władzy wyższej na autorów 
anonimów. 

  

    
  

W związku z wypadkami wojennemi wreszcie za- 
niechano pisania donosów. Wiktorinow i Wichrowski 

otrzymali ordery i wszystko pozostało podawnemu. 
Pod wpływem zmiany stosunków w Rosji do Po- 

laków, Wktorinow zrobił się naraz polonofilem. Na- 
uczył się od Wałentyny kilkunastu słów po polsku 
i operował niemi przed Wichrowskim. 

— Wie pan — powiedział raz rozochocony zwycię- 

skim pochodem wojsk rosyjskich — do autonomii 
przyszłej zjednoczonej pod berłem cesarfskiem Polski 
wnoszę jedną poprawkę: wszyscy urzędnicy Rosjanie 
z Polski zostaną przeniesieni do Rosji, na ich miejsce 
pójdą Polacy z Rosji, lecz pan, Wiesławie Juljanowicz 
musi pozostać tutaj. Nie mogę sobie nawet wyobra 
rozstania się z panem. . 

Inaczej patrzył na rozwiązanie kwestji polskiej 
adwokat Arbuzow. ! 

— Jako słowianofil znam dobrze Polaków. Nie za- 

  

dowoli was autonomja.  Zażądacie niepodległości 
i otrzymacie ją, ale będziecie zdychali z głodu, to wam 
przepowiadam. 

— A to dlaczego? — obruszył się Wichrowski. 

W głosie Arbuzowa drgało silne niezadowolenie 
z powodu rzekomej zdrady przez Polaków idei słówiań- 
skiej wobec zamiaru zupełnego oderwania się od Rosji. 

(D. £. N.) 

 


