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9-ty Sierpnia. 
W dniu dzisiejszym rozpoczyna 

w Tarnowie swoje obrady Zjazd Le- 

gjonistów. Tradycja uświęciła już iż 

coroczny Zjazd Legjonistów jest kuź- 

nią wartości politycznych nietylko 

tradycyjnych, ale i bieżących. W tym 

roku Zjazd zaszczyca swoją obecnoś- 

cią sam Prezydent Rzeczypospolitej. 

Тет bardziej więc uwaga całej Polski 

skupi się dziś na małem miasteczku po 

wiatowem polskiego Piemontu. 

Zjazd tegoroczny obraduje pod za- 

chmurzonem niebem. Od zewnątrz pa- 

da na Polskę coraz zwiększający się 

cień 2-ch olbrzymów, znacznie więk- 

szy niż przed paru laty. Wewnątrz nie 

minął jeszcze kryzys, skazujący na 

wegetację setki tysięcy młodych sił, 

  pragnących pracować i tworzyć! Po- 

trzebna jest mobilizacja wszystkich 

sił ideowych Narodu i mobilizacja je- 

go energji. 

Dla naszych ojców i stryjów pyta- 

nie, kto jak się zachował, co powie- 

dział, czy co napisał w roku 1909, czy 

1921, jest rzeczą niestety jeszcze waż- 

ną. Dla nas jest najważniejszem co się 

stanie w roku 1933, 1937 czy 9-tym?! 

A przyszłość staje się coraz bardziej 

mglistą i coraz bardziej niepewną. 

Kto tedy wie, może stoimy w po- 

czątku epoki której has 

amnestja moralna i konsolidacja pra- 

cy. Tam gdzie rozbijają się nurty ide 

owe, tam tworzą się szczeliny dla bez- 

ideowców. Jeżeli jeszcze nie z politycz 

  

em winny być 

nego to już z moralnego punktu wi- 

dzenia byłoby wskazane wewnętrzne 

Locarno Irrydenty. 

Zjazd 9-go sierpnia jest Zjazdem 

Zwycięstwa i jako taki posiada prawo 

do wszelkiej inicjatywy pojednania. 

Miejmy nadzieję, że nastrój jaki bę- 

dzie panował w Tarnowie, będzie na- 

strojem Przyszłości. 

RODE 
W dniu dzisiejszym b. Królestwo 

Pruskie, przed wojną najbardziej reak 

cyjna, a obecnie najbardziej demokra- 

tyczna część Niemiec ma ustalić w dro 

dze plebiscytu pozostanie, lub odejście 

premjera socjalisty Brauna. W Pols- 

ce dzień dzisiejszy jest dniem Święta 

Niepodległości. W Prusach ofenzywą 

tych którzy tej Niepodległości zaprze- 

czają. 

Nie też dziwnego, że uwaga nasza 

rozdwaja się pomiędzy Tarnów i Ber- 

lin. Poska jak i cała Europa śledzi z 

niepokojem plebiscyt pruski. Kto weź- 

mie górę, odwetowcy, czy umiarkowa- 

ni?! Pokój, czy awantura?! 

Plebiscyt pruski ma duże znacze- 

nie moralne. Jest to niejako strzałka 

wskazująca ile pary zgromadziło się 

pod kotłem pruskim. 

Miejmy nadzieję, że strzałka baro- 

metru wskaże nam zmniejszanie się 

ciśnienia nacjonalistycznych atmosfer. 

Nie będzie to coprawda całkowitem u- 

sunięciem niebezpieczeństwa jeżeli cho 

dzi o Polskę, będzie to jednak do pe- 

wnego stopnia rozłożeniem na raty. W 

życiu gospodarczem Europy zwycięst- 

wo demokracji pruskiej będzie vzna- 

czało uspokojenie gospodarcze, 

zmiernie ważne dla wszystkich krajów 

europejskich. Bez względu jednak na 

to, czy nacjonalistyczna strzaika pru- 

ska wzniesie się, czy narazie cpadnie 

będzie ona zawsze stanowiła przypom- 

nienie dla nas o potrzebie konsotdacji 

wewnętrznej. Od czasów kiedy Pan z 

Brantborn sączył jad kłótni pod strze- 

chy słowiańskie, metody walk ze Sło- 

wianami uległy zmianom jedynie w 

formie, ale nie w treści. Oby dzień 9-go 

sierpnia, dziwnym trafem jak Memen- 

to Historji jednodatowy, stał się dla 

nie- 

"Polski dniem triumfu Idei Konsolida- 

cji, a dla Prus idei rozsądku i pokoju. 

Swój. 

RECEPTE ROT ATOPOWE OPERA PORZE RCA 

Na Zjazd Legjonistów. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

EB P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przybył dziś w południe do Moście, 
skąd jutro rano udaje się do Tar- 
nowa, gdzie zaszczyci swą obec- 
nością dziesiąty zjazd Legjonistów. 
Dzisiaj wieczorem wyjechali na zjazd 
Legjonistów p. premier Prystod i 
marszałek senatu p. Wł. Raczkie- 
wicz. 

WARSZAWA 8.8. Pat. — Dzisiaj 
o godz. 9 min. 5 wiecz. p. premjer Pry- 
stor wyjechał do Tarnowa na zjazd 
Legjonistów. Wraz z p. premjerem u- 
dali się do Tarnowa marszałek Senatu 
Raczkiewicz, prezes Najwyższej Izby 
Kontroli gen. Krzemieński oraz pre- 
zes pułk. Sławek. Tym samym pocią- 
giem udali się do Tarnowa generał Or- 
licz Dreszer i gen. Osiński. 

Uroczystości tarnowskie. 
TARNÓW, 8.VIII. (Pat). W przed- 

dzień ogólnego Zjazdu Legjonistów, 

o godz. 10 rano w katedrze odbyło 

się uroczyste nabożeństwo żałobne 

za poległych i zmarłych legjonistów. 

Mszę św. celebrował ks. Komar w 

asystencji licznego kleru. Podczas 

nabożeństwa śpiewał chór katedral- 
ny. Przed ołtarzem zasiedli przed- 

stawiciele władz miejscowych, człon- 
kowie zarządu z wiceprezesem po- 

słem Starzakiem, posłowie legjoniści, 

dalej ustawiły się delegacje różnych 

oddziałów Związku legjonistów oraz 

cechy ze sztandarami. Kościół wy- 

pełniły tłumy wiernych. 

Po nabożeństwie ks. Komar od- 

prawił egzekwje przy ustawionym 

na środku kościoła katafalku. O g. 

! uformował się pochód, który po- 

dążył na stary cmentarz celem od- 

dania czci pówstańcom z r. 63 i le- 

gjonistom. Pochód otwierała orkie- 

stra robotnicza z Mościsk. Przy gro- 

bach poległych podniosłe przemowy 

wygłosili ks. Bulanda i poseł Poch- 

marski, poczem chór wykonał żało- 

bne pienia, a orkiestra odegrała Ro- 

tę. W uroczystości żałobn. na cmen- 

tarzu wzięły udział tłumy obywatel- 

stwa tarnowskiego. 

Równocześnie w godzinach ran- 

nych w synagodze miejscowej od- 

było się nabożeństwo, które odpra- 

wił kapelan wojsk. D,O.K. III. Wilno, 

rabin dr. Steinberg. Patrjotyczne ka- 

zanie wygłosił kantor Kamieniecki. 
Nabożeństwo zakończyło się odśpie- 

waniem przez chór młodzieży ży- 
dowskiej hymnu „Jeszcze Polska" 

oraz Pierwszej Brygady. 

Po południu uruchomiono specjal- 

ny pociąg do Łowczówka, gdzie 
złożono wieńce na grobach legjoni- 

stów. 

  

GIMNAZJUM koedukacyjno- 
humanistyczne DLA DOROSŁYCH 

im. ks. PIOTRA SKARGI w» 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język 
niemiecki iub francuski. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 

Kanceiarja Gimnazjum czynna: we wtorki, czwartki i soboty w g. 17 —19. 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU. 

į WILNO, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). i 

  

ZAKOPANE-—- BRISTOL. Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 
we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

6192 Adres: 

  

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Hotel Bristol, Zakopane. Telefon 315. 

KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica OQflarna Nr. 2 — Iil-cie piętro 5736 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. 11 do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 4 

RA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

  

SŁONINĘ AMERYKAŃSKĄ ŚWIEŻĄ 
POLECA 

DOM HANDLOWO - 
KOMISOWY „NEUTRAL! 

WILNO, 
ulica Kwiatowa Nr. 4 

telefon 7-28 

Na prowincję wysyłamy za zaliczką kolejową po otrzymaniu zadatku. 

  

Dymisja ministra Reform Rolnych? 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Według obiegających pogłosek minister reform rolnych profesor Ko- 
złowski złożył prośbę o dymisję w związku z zapowiedzianą, jak wiado- 
mo, likwidacją Ministerstwa Reform Rolnych. 

Wedle tej samej pogłoski, proiesor Kozłowski jest wymieniany jako 
jeden z kandydatów na stanowisko ministra wyznań relig. i ośw. publ. 

Objęcie urzędowania 
przez wice-ministra prof. Zawadzkiego. 

Tel. od wł. kor. 2 Warszawy. 
W dniu dzisiejszym objął urzędo- 

wanie podsekretarz stanu w Minister- 
stwie Skarbu, Władysław Zawadzki. 
Jak się dowiadujemy, będzie on przez 
czas najbliższy zaznajamiał się z bie- 
giem urzędowania w Ministerstwie 
Skarbu i dopiero potem nastąpi podział 

pracy pomiędzy trzech wiceministrów 
„skarbu. Należy przypuszczać że p. wi. 
|ceministrowi Zawadzkiemu podlegać 
będą kwestje podatkowe, któremi się 

„już zajmował jako przewodniczący 
specjalnej komisji Ministerstwa Skar- 
bu. 

Nierówne informacje. 
Brak danych o uzbrojeniu Sowietów. 

: "Tel. od wł. kor. z; Warszawy. 
W związku z mylnemi, bądź nie- 

dokładnemi informacjami, jakie uka- 
zały się w prasie za pośrednictwem pe- 
wnych zagranicznych agencyj telegra- 
ficznych w sprawie noty polskiej do 
sekretarza generalnego Ligi Narodów 
o ankiecie rozbrojeniowej, Minister- 
stwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, 
że przygotowuje na dzień 15 września 
odpowiedź rządu polskiego na kwe- 
stjonarjusz jaki wypełniają wszyscy 
członkowie przyszłej konferencji roz- 
brojeniowej w sprawie poziomu swych 
zbrojeń. 

Rząd polski uważał za konieczne 
jednakże zwrócić uwagę kompeten- 

tnych organów Ligi Narodów na zasa- 
dnicze nierówności w sposobie infor- 
mowania o stanie zbrojeń zachodzą- 
cych między członkami Ligi Narodów 
a Rosją Sowiecką; Podczas gdy Pol- 
ska i inni członkowie Ligi Narodów od 
szeregu lat regularnie ogłaszają swój 
stan zbrojeń — brak jest wiadomości 
jakichkolwiek o stanie zbrojeń Rosji 
Sowieckiej. Stworzenie jednakowych 
warunków dla wszystkich członków 
konferencji było zasadniczym celem 
interwencji rządu polskiego, która mu- 
si być rozumiana jako przyjazny apet 
pod adresem jej wschodniego sąsiada. 

Przed plebiscytem. 
Energiczna akcja propagandowa. — Zaburzenia. — Krwawe 
starcia. — Aresztowania.—Salwa do tłumu. —Ostre pogotowie. 

BERLIN, 8. 8. (Pat). — Energicz- 
na akcja propiebiscytowa prowadzo- 
na jest na obszarze całych Prus. 

Ze Śląska donoszą o krwawych 
starciach. W Opolu demonstranci za- 
atakowali policję. W ciągu całej ubie- 
głej nocy strcia ciągle się powtarzały. 
Kilkanaście osób jest rannych. 

Z prowincji nadreńskiej nadeho- 
dzą wiadomości o licznych aresztowa- 
niach agitatorów plebiscytowych. 
Hitlerowski org. Westdeutsch, Beob. 

zawieszony został za nieogłoszenie 0- 
rędzia rządu pruskiego. Z tego powo- 
du zastosowano represje do wielu 
pism prowinejonalnych nacjonalisty- 
cznych. 

W Frankfurcie n. M. odbywają 
się ustawieznie masowe zgromadze- 
nia. Na dzisiaj wieczór zapowiedzia- 
nych jest 12 wielkich meetingów. 

W Essen przyszło do walki mię- 
dzy zwolennikami i przeciwnikami 
plebiscytu. 

W Halle i Magdeburgu odbyły się 
wielkie zgromadzenia. Urządzony то- 
stał pochód ze sztandarami przez mia- 
sto. 

W sobotę wieczór na całym obsza- 
rze plebiscytowym akeja propagando- 
wa wzmogła się znacznie na intensy- 
wności. 

BERLIN, 8. 8. (Pat). — Dziś w po- 
łudnie przed ogniskiem komunistycz- 
nym t. zw. domem Liebknechta przy- 
szło do krwawych zaburzeń. 

Gdy około godz. 13 policja przy- 
stąpiła do rozpędzania tłumu, obrzu- 
cono ją kamieniami. Gdy kilku polic- 
jantów zostało obalonych na ziemię 
wówezas polieja dała salwę do tłumu. 
Na placu zostało kilkunastu rannych, 
z nich dwu ciężko. Jeden z nich 
zmarł w drodze do szpitala. 

O tej samej porze tłum obrabował 
w jednej z dzielnie robotniczych skle- 
Py Spożywcze, zabierając również pie- 
niądze z kasy. 

W innej dzielnicy z okien obrzu- 
<ono butelkami rowerowe i samocho- 
dowe patrole policyjne. 

Dzisiaj o godz. 7 rano zarządzono 
ostre _ pogotowie policyjne, które 
trwać będzie aż do ukończenia plebi- 
seytu. Ulicami krążą wzmocnione pat 
role policyjne. Do służby ściągnięto 
wszystkie rezerwy. 

W semym Berlinie zmobilizowano 
6.000 mundurowych policjantów i 
4.000 rezerwy. W mieście panuje sil- 
ne zdenerwowanie, spotęgowane ostat 
niemi krwawemi zaburzeniami. 

Kilkadziesiąt osób aresztowano. 
Prasa nacjonalistyczna prowadzi nie- 
zwykle krzykliwą propagandę za ple- 
biseytem, atakujące rząd pruski. 

Porozumienie Mac Donalda ze Stimsonem. 
LONDYN 8.8. Pat. — Prezydent 

ministrów Macodnald powróciwszy z 
Lossiemouth (Shibereross), gdzie w 
ciągu kilku dni był gościem sekretarza 

Stimsona, oświadczył, że miał możność 
omówić z Stimsonem w spokoju wiele 
spraw doniosłego znaczenia. 
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Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
   

      

Czyżby francusko-niemiecka wojna celna? 
PARYŻ, (Pat). Ostatnie niemieckie zarządzenia, dotyczące handlu 

zagranicznego, są uważane we francuskich kołach jako wypowiedzenie 
wojny celnej. 

Pod pozorem zmniejszenia przywozu rząd niemiecki zorganizował 
kontrolę swego handlu zagranicznego, dzięki której wbrew warunkom 
traktatów handlowych będzie mógł dowolnie wstrzymać przywóz wyro- 
bów zagranicznych. Trzeci ze spisów, jaki rząd niemiecki kazał sporzą- 
dzić, zawiera prawie wszystkie wyroby irancuskie, 
do Niemiec. 

które wywożone były 

Nawet „Le Temps*, zwykle zrównoważone i spokojne, oświadcza, 
że pod względem handlowym Rzesza Niemiecka stanęła na stopie wojen- 
nej ze wszystkimi sąsiadami. „Figaro“ pisze: Niemcy posłuszne są swej 
naturze, a raczej specjalnej metodzie, której nauczyły ich Prusy. Polega 
ona na tem, by pożądanego wyniku dopiąć nie za pomocą przekonania 
i wzbudzenia zaufania, lecz środkami gwałtu. Kiedy inni nie uwzględniają 
ich żądań, zaraz Niemcy rozpoczynają ofenzywę. 

Ministrowie niemieccy w Rzymie. 
Przemówienie 

RZYM 8. 8. Pat. — W obiedzie wy- 
danym wczoraj po południu przez Mu- 
ssoliniego na cześć niemieckiego kan- 
clerza Brueninga i ministra spraw za- 
granicznych Curtiusa wzięli udział am 
basador niemiecki wraz 'z członkami 
ambasady, . przewodniczący senatu, 
włoski minister spraw zagranicznych 
Grandi oraz inni członkowie rządu. 

Pod koniec obiadu Mussolini wy: 
głosił przemówienie. 

Jesteśmy przekonani — powiedział 
on — że współpraca coraz bardziej ak- 
tywna i przyjazna rządów i narodów 
jest najlepszym środkiem, mogącym 
doprowadzić do wyjścia z obecnych 
trudności. Włochy faszystowskie czy. 
niły zawsze wszystko, co było w ich 
mocy, by brać udział w wielkiem dzie- 
le wspólnem, którego celem jest ule- 
czenie zła moralnego i materjalnego, 
pozostałego w spadku po wielkiej woj- 
nie, z powodu którego narody ciągle 

jeszcze cierpią. Jestem przekonany, że 
urzeczywistnienie tej współpracy, o. 
garniającej coraz to nowe dziedziny, 
coraz bardziej pogłębiającej się zarów- 
no na polu polityczn. i jak i ekonomicz 
nem „przyczyni się do zaufania współ- 
nego narodów, które jest gwarancją 
pokoju prawdziwego, opartego na 
prawie i sprawiedliwości. Naród wło- 
ski jest pewien, że naród niemiecki bę- 
dzie kontynuował swą drogę z nową 
energją w pełni świadomości swych 
sił. Przemówienie swe zakończył Mus- 
solini toastem na cześć Brueninga i 
Curtiusa i pomyślności Niemiec. 

Kanclerz Bruening podziękował za 
serdeczne słowa, dodając, że przybył . 
wraz z min. Curtiusem do Rzymu z 
przekonaniem, że w obecnej sytuacji 
nie nie wydaje się tak pożytecznem, 
jak kontakt osobisty i otwarta dysku- 
sja między ludźmi, którym powierzo- 
ny jest kierunek polityki państwowej. 

Oficjalny komunikat. 
RZYM 8. 8. Pat. — Mussolini w to- 

warzystwie ministra spraw zagranicz- 
nych Grandiego udał się do ambasady 
niemieckiej celem rewizytowania kan- 
clerza Brueninga i ministra spraw za- 
granicznych Curtiusa. Rozmowa w któ 
rej brali również udział ambasadoro- 
wie obu państw w Rzymie i Berlinie, 
trwała godzinę. Następnie Mussolini 
przyjął w pałacu Venetia przedstawi- 
cieli prasy niemieckiej w Rzymie, a 
wkrótce potem kanclerz Bruening przy 
jał przędstawicieli prasy włoskiej. 

Kanclerz Rzeszy niemieckiej Bru- 
ening zaprosił Mussoliniego do Ber- 
lina w charakterze gościa rządu nie- 
mieckiego. Mussolini zaproszenie to 
przyjął. zastrzegając sobie możność 
wskazania czasu, w którym będzie 
mógł się udać do Berlina. 

Agencja Stefaniego ogłasza nastę- 
pujący komunikat: 

W dniu wczorajszym i dzisiejszym 
odbyła się wymiana poglądów pomię- 
dzy kanclerzem Brueningiem i min. 
Curtiusem a premjerem Mussolinim i 
min. Grandim. Rozmowy cechowało 
wzajemne przyjazne zrozumienie i ży- 
wa serdeczność. W czasie tych rozmów 
zbadano wszechstronnie ogólną sytu- 
ację europejską i uznano jednomyślnie 
konieczność pełnej zaufania i czyn- 
nej współpracy wszystkich narodów 
dla pokonania istniejących trudności. 
Uznano również konieczność podjęcia 
wszelkich wysiłków, by najbliższa kon 
ferencja rozbrojeniowa wydała korzy- 
stne i skuteczne wyniki w interesie po- 
koju oraz życia gospodarczego i mo- 
ralnego świata. 

   

Możliwość zawarcia układu finansowego. 
PARYŻ 8.8. Pat. — W kołach fi- 

nansowych panuje przekonanie, iż pra 
wdopodobnie dzisiaj nastąpi układ w 
sprawie utrzymania w Niemczech kre- 
dytów krótkoterminowych, otwartych 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WYCIECZKA ARCHEOLOGÓW 

SZWEDZKICH. 

Do Litwy wyjechał ze Stokholmu znamy 
archeolog szwedzki dr. Birger Nerman wraz 
z kilku współpracownikami. Dokonają oni 
szeregu prac wykopaliskowych w okolicach 
Opoła, gdzie między inn. zostanie zbadany 
t. zw. kopiec szwedzki. Takie same“ prace 
będą również dokonane wpobliżu  Prysz- 
mont, gdzie znajduje się około 100 starych 
mogił skandynawskich. W pracach tych weź- 
mie udział 6 badaczy szwedzkich i 6 arche- 
ologów Litwinów. Potrwa ją one około mie- 
siąca. 

 OWAWAŻCERKW RZY OO CERATO ZY DAPRONOA 

ZBiałorusi Sowieckiej. 
Masowe areszty wśród działaczy 

białoruskich w Mińszczyźnie. 
Z Mińska donoszą: w ostatnich dniach w 

poszczególnych miastach Białorusi sowieckiej 
i Mińsku G. P. U. dokonała masowych aresz- 
towań wśród narodowych działaczy biało- 
ruskich. , 

Aresztowano _ przeszło 20 osób, które 
władze sowieckie oskarżają o kontrrewolu- 
cyjną działalność, Wśród aresztowanych 
znajduje się dwóch profesorów akademji 

mińskiej, - 

  

Trzy wyroki śmierci. 
Na sesji wyjazdowej sądu mińskiego roz 

patrywana była sprawa trzech rzekomo tero- 
rystów z Komajska: Wasyla Michnowa, Je- 
rzego Powinicza i Piotra Fiedkowicza oskar- 
żonych o zamordowanie korespondenta s0- 
wieekiego i podpalenie kołchozu „Lenin“ w 
Łohojsku. 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał wszy- 
stkich na karę śmierci przez rozstrzełanie, 

przez banki francuskie. Forma układu 
byłaby zbliżona do sposobu, w jaki 
sprawa została załatwiona pomiędzy 
Stanami Zjednoczonemi z Anglją. 

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

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

ZIN dach Aptecznych i Aptekach. 
chez? Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
= kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

Dr. K. Szapiro 
Wielka 7, telefon 12-50 — powrócił. 

RÓ ESRO RORY ОННЕг ь 

Giełda warszawska z dn. 8.VIII. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 
+..: _9,01—9,03—8,99 

- 173,26—173,69—172,63 
+ + . 43,34—43,35—43/2: 

    

Dołary . 
Gdańsk . 
Londyn . 

   

  

NOWY Tork“ + va - | + 8,925—8,945—8,9(5 
Nowy York kabel . . .8,929—8,949—8,9r9 

CDR 5 34.99—35,0 g—34,65 
PRE 0.0420 * + 26,44!/ —26,51 —26,*8 
Szwajearja . . . .. 1;4,33—17*,76—173,90 
WWOKOM 03 125,50—125,81—125,19 
WOSK LK o 46,72 — 46,84—46,0 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna . .. .. . . ..... 44,25 
6% dolarowa - 1 «0608 7640 
7% Stabilizacyjna . . . . . . 69,50—70,:0 
8% L. Z. B. G. K.1 B. R., ebl.B. 6.5. . 94,c0 

> - 83.25 Te same 7% ..... i 
4'/,% L. Z. ziemskie . . ... . 
5% warszawskie . . .. .. 
10% Siedleą « + 24 +-- 

AKCJE: 
Bank Polski .. . . a 
Pulse Ii 
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Dobry pomysł. 
(Projekt Uniwersytetu Ludowego Związku Młodzieży 

Wiejskiej z. Wileńskiej). 

Okręgowy Związek Młodzieży Wiej- 
skiej w Wilnie zamierza w najbliższej 
przyszłości uruchomić własny swój 
Uniwersytet Ludowy na Wiłeńszczy- 
źnie w następujących miejscowo- 
ściach: Opsa, Parafjanów, Prozoroki, 
Soły, Smorgonie, Podbrodzie i Nowo- 

Święciany. Organizacja techniczna tej 
uczelni ma polegać na tem, że raz 
opracowane cykle wykładów, wyko- 
rzystane (wygłoszone) w jednej z po- 
wyżej wymienionych miejscowości, 
zostaną przesunięte do innej, a na ich 
miejsce będą dane nowe i t. d. Jest to 
pomysł bardzo szczęśliwy, bo zapew- 
nia powolny lecz stały rozwój Uni- 
wersytetu oraz pozwala uczelnię tę 
rozmieścić na tak rozległym terenie 
przy zachowaniu jednolitości progra - 
mu nauki i jedności zarządu. Pozatem 
system taki daje możność ulepszania 
programu, będącego zawsze w fazie 
tworzenia się, stosownie do potrzeb 

i warunków zewnętrznych. 

Za punkt początkowego wyjścia, 
jakgdyby za pierwszą komórkę życio- 
wą U. L., upatruje Związek Młodzieży 
Opsę, położoną w powiecie brasław- 
skim. 

Uniwersytet Ludowy, zainicjowany 
i kierowany przez p. Antoniego Świac- 
kiewicza, kierownika Związku Mło- 
dzieży Wiejskiej z. Wileńskiej będzie 
prosperował b. dobrze. Człowiek ten, 
z pochodzenia kresowiak, długoletni 
kierownik Związku Młodzieży Wiej- 
skiej, złożył już niejednokrotnie do- 
wody swej umiejętności podejścia do 
roboty oświatowej na Wileńszczyźnie. 
Taki doświadczony praktyk jak p. 
Šwiackiewicz zawodu po sobie przy- 
puszczać nie pozwoli. Skoro on podjął 
się inicjatywy otwarcia Uniwersytetu 
Ludowego, samo to jest już poniekąd 
rękojmią powodzenia i racji bytu tej 
uczełni. Mało jest ludzi, którzy, tak. 
wrośli w naszą ziemię i tak się wmy- 
ślili w jej życie jak p. Świackiewicz. 
Zaś jeszcze mniej jest takich ludzi, 
którzy na tak szerokiej linji i tak bez- 
pośrednio jak on zetknęli się z naszą 
wioską i ludem — a nadewszystko 
z młodzieżą wiejską, z jej celami i ide- 
ałami na tle pracy i dążeń. 

Projekt podstawowego regulami- 

   

'nu tego Uniwersytetu Ludowega w 
ikoncepcji p. Świackiewicza wygląda 
mastępująco: 

$ 1. Uniwersytet Ludowy jest auto- 
'nomiezną sekcją specjalną Zw. Mł. W. 
z. Wi 

  

.. mającą na celu wykonanie za- 
dan oświatowo-wychowawezych. 

$ 2. Sprawy organizacyjno-admini- 
stracyjne U. L. załatwia Zarząd Zw. 
Mł. W., strona naukowa podiega kom- 
petencji Rady Pedagogicznej. 

$ 3. W skład Rady Pedagogicznej 
wchodzą: przedstawiciele szkolnictwa, 

wydelegowani przez Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego, przedstawiciele Zw. Mł. 
W. (po jednym w każdym ośrodkui, 
prelegenci i wykładowcy, zaproszeni 
przez Związek. 

$ 4. Uniwersytet Ludowy ma cha- 

rakter objazdowo-korespondencyjny. 
Zadaniem jego jest: 

1) przygotowanie miejscowych pre- 
legentów i inicjatorów przebudowy u- 

kładu obecnego życia na wsi (słucha- 

cze I-go stopnia) pod względem spo- 

łecznym i obywatelskim, 
2) stworzenie kadrów przyszłych 

pracowników społecznych, a narazie 

zastępu przodującego w realizowaniu 
wniosków oraz podejmowaniu prae, 

które będą nawiązane do każdega z 

wygłosżonych tematów. : 
$5. Zadania swe Uniwersytet Lu- 

dowy spełniać będzie przez słuchaczy 

Ii I st. drogą: za: 

1) szezegółowego przerabiania wy- 

kładów oraz udziału w dyskusjach, 

2) wygłaszania odczytów na tema- 

ty. przerobione na U. L. w miejsco- 

oddz. szk. powsz.); 

wościach. należących do 
o. L, 

3) wykonywania prac, mających 
znaczenie społeczne, obywatelskie i 
państwowe, które zostaną nawiązane 

do wygłoszonych wykładów. 

$ 6. Program U. L. przewiduje 18 
wykładów i 9 godzin dyskusyj (po pół 
godz.) do każdego, obejmujących naj- 
ważniejsze zagadnienia w działach, np. 
Ogólno-wychowawczym, gdzie, opie- 
rając się na przykładach z życia (np 
w temacie: „Do kogo wolno stosować 
nazwę „Wielkiego człowieka” i jak 
należy go naśladować) zostanie: uza- 
sadniona konieczność wyrabiania cha- 
rakteru, siły woli, zamiłowania wiedzy 

i pracy; podkreślone znaczenie hasła: 
„W zdrowem ciele zdrowy duch“ i 
omówione cele i zadania Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojsko- 
wego, znaczenie higjeny osobistej i 
zbiorowej, przedstawione pokrótce za- 
sady moralności, aby wkońcu oświet- 
lić znaczenie roli człowieka w rozwoju 
świata. a 

$ 7. Wykłady na U. L. odbywać się 
będą w 4-ch ośrodkach (każdego roku 
innych), wybranych przez Zw. Mł. W.; 
rozpoczynają się zasadniczo około 1. 
XI. z odpowiedniem przesunięciem 
terminów w poszczególnych ośrodkach 
i trwają przez 6 miesięcy do 1-go 
maja. 

$ 8. Ośrodek może być włączony 
do Uniwersytetu pod warunkiem, je- 
żeli wpobliżu zgłoszą się conajmniej 
3 ogniwa organ., które dadzą po %.ch 
słuchaczy Il-go stopnia (poziom 5 

każdy słuchacz 
Il-go stopnia musi dobrać  przynaj- 
mniej 3 słuchaczy I-go stopnia (umie- 
jętność czytania i pisania), czyli ra- 
zem z jednego ogniwa będzie przynaj- 
mniej 12 słuchaczy U. L. („bojówka 
społeczna '). 

$ 9. Dla uruchomienia ośrodka nie- 
zbędnem jest: posiadanie możliwie 
własnej świetlicy, bibljoteczki o dobo- 
rze dzieł, odpowiadających  progra- 
mowi U. L., przynajmniej jednej la- 
tarni projekcyjnej (pożądane systemu 
„Ornak“). 

$ 10. Nauka na Uniwersytecie L. 
będzie odbywała się w sposób następu- 

jacy: 
a) Na początku każdego tygodnia 

każdy słuchacz II st. dostanie stresz- 
czenie odpowiedniego wykładu, w 
którym: będzie zawarte najniezbędniej 

ośrodków 

  

  

«sze wiadomości oraz sposób ,„podcho- 
dzenia* do danego zagadnienia, t. zn. 

co jest w niem najważniejszego, gdzie 
można uzupełnić swoje wiadomości, 
na co trzeba zwrócić szczególną uwa- 

gę; zostanie podany spis broszur i ksią- 
żek, które trzeba przeczytać dla na- 
bycia wiadomości i rozszerzenia po- 

jęč. 
b) raz na miesiąc słuchacze II st. 

winni zebrać się w ośrodku, do które- 
go przyjedzie odpowiednia ilość pre- 
legentów i wygłosi 3 wykłady oraz 
przeprowadzi półtorej godz. dyskusję. 
Wykłady będą odbywały się w nie- 
dzielę lub święto; ilustrowane jak naj- 
szerzej zapomocą przeźroczy, tablie 
pogiądowych i filmów, stanowić będą 
obszerniejsze rozwinięcie tematu. Dy- 
skusja zaś będzie pomyślana w ten spa 
sób, aby: zbadać stopień zainteresowa- 
mia i zrozumienia, udzielić odpowied- 
nich wyjaśnień i ustalić w jaki sposób 
słuchacze zamierzają dany temat roz- 
winąć u siebie na wsi. 

c) w ciągu następnych 3 niedziel 
każdy ze słuchaczy II st. wygłosi ko- 
lejno w swojej miejseowości odczyt ma 
temat, najbardzież go interesujący i 
najlepiej zrozumiany oraz omówi ze 
słuchaczami I stopnia i przygodnymi, 
dążąc do wywołania nastroju, aby sło- 
wo powiązać z ezynem. 

d) celem uzyskania konkretnego 

  

Ww święciańskim powiecie. 
Tak się złożyło, że od wojny nie 

widziałam „stolicy* powiatu, rozbudo- 

wanej wśród lasów, słynnej za daw- 

nych czasów z umiejętności palenia się 

bez rujnowania właścicieli nierucho- 

mości, brudnej, zupełnie w stylu tul- 

skim czy kazańskim, bez żadnych pa- 

miątek, ani malowniczošci. Pospolicie 

nazywano ją prywatnie „Szweinburg 2 

Obrzydliwe były te Święciany, a wspo- 

mnienia jakichś interesów u sprawni- 

ka i noclegów w żydowskich zajaz- 

dach nie należały do uroczych. Jakże 

teraz wszystko wygląda? A no, przyz- 

nać trzeba że Święciany mało się roz- 

budowały i zawsze wyglądają ubogo, 

niema tam nowych wielkich gmachów 
— starostwo i sejmik mieszczą się w 

dawnych budynkach, domek pana sta- 

rosty to ładna ale mała willa. 

  

Powiat wynosi 4.037 klm. kwdr. z 
ludnością 142529 i 25163 domami. 

Zniszczenie wojenne objęło zwłasz 

cza całą północno-wschodnią stronę 

r popsuło koło 12 tys. budynków mie- 

szkalnych i gospodarskich, oraz 10 

świątyń, z których np. piękny kościół 

w Zadziewiu, znikł z powierzchni zie- 

mi, a w Widzach i Wiszniewie, przed- 

stawiały straszną ruinę. Pod wzglę- 

dem ciężarów wojennych był to po- 

wiat który ucierpiał okrutnie, głód za 

okupacji niemieckiej dziesiątkował lu- 

dność, żywiono się trawami, korą i 

  

plewami zbóż, a dzieci puchły i ślepły 

z niedojadania. 

Dziś oczywiście tylko wspomnienie 

po tych strasznych chwilach pozosta- 

ło, życie płynie „ubogo ale chędogo* 

i statystyka wychodźtwa wykazująca 

zmniejszanie się wyjazdów zagranicę 

jest najlepszym dowodem, iż uciekać 

stąd niema potrzeby, chociaż cyfra 

90500 dożywianych w 1929 roku (do- 

rosłych i dzieci), świadczy o ubóstwie 

powiatu. W czemże na oko bez badań 
statystycznych, zmieniło się życie tu- 
tejszych włościan? Mają lepsze bydło i 
nauczywszy się używać paszy, więcej 
go trzymają, piękne miewają konie po 
państwowych reproduktorach, widzia- 
łam klacze trzylatki, mogące na każdej 
wystawie rolniczej zwrócić uwagę 
swym lekkim i racjonalnie wyprodu- . 
kowanym kształtem. Ceny. przytem są, 

jak na wszystko, niskie. Och te ceny, 

nierównomierne z kosztem, i z trudem 

rolnika-hodowcy! Ileż one znięchęce- 

nia produkują we wsi, w dworkach i 
w najciężej poniszczonych dworach! 

Ludzie rzucają w rozmaite strony, 

chwytają się różnych gałęzi przemysłu 
domowego, hodowli... i za kilka mie- 
sięcy, za rok, stwierdzają że się to nie 

opłaci, bo albo jest nadprodukcja, al- 
bo wogóle nikt nie kupuje, bo niema 
pieniędzy... Powiedzmy odrazu... wi- 
dok dworów jakie się ostały w tym 
powiecie jest jedną z najsmutniejszych 

КО ПСЕЙ, 

rezultatu ze swego odczytu, słuchacz 
II st. inicjuje w myśl wskazówek, u- 
dzielonych na wykładach U. i.., pewną 

pracę (np. „tydzień czystości, spółdziel 
czości i t. p.) i wykonuje ją w »parciu 
o t. zw. „bojówkę społeczną” oraz lu- 
dzi dobrej woli. 

e) treść swego odczytu jako też 
sprawozdanie z wykonania pracy słu- 
chacz II st. składa na najbliższym wy- 
kładzie do Kierownictwa Ośrodka: 
służą one da oceny postępów słuchacza 
i stanowią materjał orjentacyjny dia 
wydawnictw popularnych. 

S 11. Po zakończeniu wykładów 
słuchacze II st. otrzymują świadectwo 
o ukończeniu U. L. słuchacze I st. za- 
świadczenia o przesłuchaniu. 

$ 12. Poza słuchaczami Ii st. na 
wykłady w ośrodku 0. В. mogą przy- 
chodzić wieśniacy interesujący się po- 
ruszanemi zagadnieniami (słuchacze 
wolni); pozatem mogą być słuchacze 
„korespondencyjni“, którzy korzysta- 
ją jedynie ze streszczeń i wskazówek. 

$ 13. Opłata od słuchaczy I i JI 
st. wynosi: wpisowe 1 zł. oraz * zł. za 
cały kurs; słuchacze wolni opłacają 
wpisowe 1 zł. i 5 zł. za kurs; korespon- 
dencyjni opłacają 1 zł. i ń zł. za cały 
kurs. 

$ 14. Prawo posiadania legitymacji 
oraz noszenia specjalnych oznak, u- 
stanowionych przez Radę Pedagogicz- 
ną, posiadają jedynie słuchacze I i II 
stopnia. 

Na marginesie tego regulaminu na- 
leży dodać, że o ile zrealizowanie рго- 
jektu Uniwersytetu Ludowego jest po- 
żyteczne, o tyle znów w tym celu po- 
żądane, a nawet konieczne jest popar- 
cie finansowe i fachowe Związku Mło- 
dzieży Wiejsk. przez samorządy, wła- 
dze szkolne i wogóle osoby uspołecz- 
nione i zainteresowane oświatą. 

Oby pomysł ten jak najprędzej 
przybrał realną postać czynu — a w 
życiu kulturalnem ziem naszych był- 
by to 4aoment doniosłej wagi. 

    

  

   

      

  

St. Szanter. 

Przegląd prasy. 
O wptywie kapitału na politykę. 

„Der Moment* z dn. 7 sierpnia stwier- 
dza w artykule N. Szwalbego, że nigdy jesz. 
cze polityka Światowa nie była tak uzależ- 
niona od kapitału finansowego, jak w chwi- 
li obecnej, gdy zagadnienia gospodarcze do: 
minują nad wszystkiemi innemi sprawami 
życia międzynarodowego. Na dowód swego 
twierdzenia, przypomina autor, że jeszcze 
rok temu mogłoby się zdawać, iż zatarg gra: 
niczny między Niemcami a Polską stanowi 
przyczynę główną naprężonej sytuacji w Eu. 
ropie środkowej. Sprawa t. zw. korytarza sta 
ła się wówczas punktem centralnym polem-. 
ki prasowej. Organizowano wiece protestx- 
cyjne, które poprostu pachniały prochem. 
Nie brakło nawet alarmistów, którzy byli 
przekonani o bliskości niebezpieczeństwa 
wojny. Dyplomacja polska koncentrowała ' 
wszystkie swe wysiłki w kierunku urobienia 
opinji publicznej we Francji, bowiem i tam 
wzmogło się zainteresowanie dla sprawy ko- 
rytarza. Francuscy zwolennicy rewizji gra: 
nic podkreślali wprawdzie, iż musi ona na. 
stąpić na drodze pokojowej, ale nikt nie 
mógł wyjaśnić, jak to jest możliwe, ckoro 
Polska gotowa jest bronić status quo z bro- 
nią w ręku. 

Rok minął, i odtąd sprawa korytarza zo: 
stała prawie zapomniana. Autor nie twięrę 
dzi, aby Niemcy zrezygnowały ze swych За` 
dan rewizyjnych, ale faktem jest, že sprawa 
korytarza została zepchnięta na plan ostatni, 
że nie gra ona żadnej roli w okrutnej walce, 
jaką niemieckie masy ludowe muszą obec. 
nie prowadzić o swą egzystencję gospodarczą 
Ciężar odszkodowań, rozwój bezrobocia pod 
naciskiem światowego kryzysu przemysłowe- 
go, są to zjawiska, które nie pozostają w 
żadnym związku z Gdańskiem, lub Gdynią. 
Gospodarczo rzecz biorąc, Gdańsk korzysta 
nawet z tego, że został oddzielony od niemie: 
kiego organizmu państwowego. „Korytarz” 
rani niemicką dumę narodową, ale z punktu 
widzenia czysto gospodarczego nie przynosi 
żadnej konkretnej szkody, bowiem komuni. 
kacja kolejowa między Niemcami a Prusami 
Wschodniemi jest całkowicie uregulowana. 
Autor wskazuje w dalszym ciągu na to, że 
polityka światowa podporządkowana jest o: 
becnie dyrektywom świata bankowego. Wi. 
zyty mężów stanu w stolicach Europy mają 
na celu jedynie wytworzenie niezbędnej at. 
masfery wzajemnego zaufania. Faktyczna 
praca odbudowy spoczywa w rękach fachow 

ców finansowych. 

rzeczy do oglądania. Gdy się jedzie i 
mija znane aleje, okolice, wchodzi w 
znane ściany, na pytanie któż tam go- 
spodarzy? Kto mieszka? Odpowiedź 
brzmi raz po raz „wyjechali, nie wró- 
cili, ledwie dyszą, zaraz ich zlicytują, 

* podatki nieopłacone, dom zrujnowa- 
ny, niema za co reperować, budynki 
się walą”... Na cały powiat są może 
dwa, trzy majątki doprowadzone do 
kultury i komfortu przedwojennego. 
Zratowały lasy, których jeszcze w tym 
powiecie mimo cięcia niemieckiego 
jest sporo. Ale bliżej frontu nie zosta- 
wiła niemiecka siekiera nie właścicie- 
lowi... Z czegóż miał powstać? Wojna, 
okupacja, dwa najazdy, doprowadziły 
ośrodki dworskie do stanu upadku go- 
spodarczego i kulturalnego, z które- 
go się już nie podniosą. Ё 

Jest to, prócz względów uczucio- 
wych szkoda kulturalna i narodowa; 
biernie może (od 63 r.), ale faktycznie, 
te dwory opierały się zalewowi rosyj- 
skości i niejeden szerzył po swojemu 
połską oświatę. Dziś to są z małemi 

wyjątkami martwe objekty, dogorywa 

jące placówki, zabytki nad któremi ża- 
den konserwator nie czuwa. Czasami 

czuwają kobiety, zwykle starsze, nad 
temi rozsypującemi się gniazdami ro- 
dzinnemi, ale w młodszem pokoleniu 

nie widać by poświęcenie szło tak da- 
leko, by się wyrzekać kulturalnych 
zdobyczy, jakie daje miasto, dla sie- 
dzenia w głuchej i walczącej o każdy 
grosz wiejskiej siedzibie. Naogół pow. 
Święciański jest powiatem  deficyto- 
wym, glebę ma ubogą, obfitującą w 
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Dalsze szczegóły wstrząsającel 
katastrofy pod Białymstokiem. 

Aresztowania. 
Wstrząsająca katastrofa kolejowa — рой 

Białymstokiem, o której donosiliśmy już 
szczegółowo we wczorajszym numerze „Kur- 
jera Wileńskiego* jest w dalszym ciągu prze- 
dmiotem dochodzeń ze strony władz šled- 
czych i kolejowych. 

Jak się dowiadujemy, po wstępnem do- 
chodzeniu osadzono w areszcie bialostoc- 
kim do dyspozycji władz prokuratorskich dy 
żurnego telegrafistę przystanku Baciuty, — 
Aścika, kierownika pociągu osobowego Nr. 

721 Eugenjusza Skupio, maszynisię tegoż po- 
ciągu „oraz konduktera Józefa Kowarskiego. 
Sędzia Śledczy do spraw wyiątkowej wagi 
przy Sądzie Okręgowym w Biaiymstoku, w 
rękach którego spoczywa dalsze doczodzenie 
w tej sprawie, nie zastosował jeszcze Środka 
zapobiegawczego w stosunku do aresztowa- 
nych, wobec czego pozestają oni tymezasem 
w areszcie prewencyjnym. Resztę zatrzyma- 
nych w związku z tą katastrofą narazie 
zwolniono. 

Opowiadanie naocznego šwiadka. 
Na krótko przed katastrofą. 

Wezoraj zwrócił się do naszej re- 
dakeji Komisarz Okręgowy Kas Cho- 
rych w Warszawie p. Stanisław Łu- 
bieński i opowiedział uprzejmie nastę 
pujący przebieg katastrofy: 

Jechałem z Warszawy pociągiem 
pośpiesznym w towarzystwie dyrek- 
tora Głównego Urzędu Ubezpieczeń 
p. Jana Grabowskiego. Dzięki jakie- 
muś przypadkowi obudziłem się 
mniej więcej na trzy minuty przed fa- 
talnem zderzeniem pociągów. Było je- 
szcze ciemno. Po wyjściu na korytarz 
zauważyłem że pada deszcz dość gę- 
sty i ukośno w stronę Łap. Fakt ten 
dowodzi, że maszynista pociągu poś- 
piesznego faktycznie nie mógł о)- 
rzeć zdaleka czerwonej łatarni zawie- 
szonej na tylnym wagonie pociągu о- 
osobowego i zahamować pociąg mógł 
dopiero w ostatniej chwili. 

Zderzenie. 
Gdy tak stałem na korytarzu na- 

stąpiło nagłe i silne zahamowanie po 
ciągu, tak że musiałem kurczowo u- 
chwycić się balustrady, by utrzymać 
się na nogach. W chwiię później, mo- 
że po upływie jakichś 3 sekund zosta- 
łem podrzucony do góry, poczem po- 
ciąg stanął. W tym momencie pospa- 
dali z ławek wszyscy pasażerowie, zaś 
w kilku wagonachi w skleepingu wy- 
leciały szyby. 

Straszliwy obraz zdruzgota- 
nego wagonu. 

Po tym gwałtownym wstrząsie nie 
można się było narazie zorjetować co 
się stało tem bardziej, że w ciemno- 
ściach nie nie było widać. Dopiero 
krzyki i wołania o pomoc potwierdzi- 
ły, że stało się coś strasznego. 

Natychmiast wybiegłem z wago- 
nu i wówczas ujrzałem straszliwy ob- 
raz: Wywrócona lokomotywa leżała 
w trzęsawisku i przeciągle gwizdala, 
zaś pod szczątkami  roztrzaskanego 
tylnego wagonu pociągu osobowego 
piętrzyły się nawpół również potrza- 
skany wagon towarowy i wagon po- 
eztowy pociągu pośpiesznego. 

Wohee tego, że ratowaniem ma- 
szynisty z pod stosu węgla wykolejo- 
nej lokomotywy zajął się por. Skrzy- 
necki, w towarzystwie jeszeze paru 0- 
sób zacząłem wydobywać ofiary ka- 

tastrofy z pod spiętrzonych wagonów 
i drzazg rozbitego tylnego wagonu 
pociągu osobowego. 

Powrót min. Kiihna. 
WARSZAWA 8.8. Pat. —— P. mini- 

ster komunikacji inż. Alfons Kiihn 
powrócił w dniu dzisiejszym do War- 
szawy i objął urzędowanie. 

Stan Skarbu Państwa zalipiec. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W miesiącu lipcu dochody skar- 

bu państwa wynosiły 192,7 miljo- 

nów złotych, wydatki zaś 218,1 mi- 

ljonów zł. Niedobór wyraził się licz- 
bą 25,4 miljonów zł. 

porównaniu z niedoborem za 
czerwiec, niedobór za lipiec mniej- 
szy jest o 18,2 miljonów. 

To należy przypisać zrealizowa- 
niu decyzji Rady Ministrów w spra- 
wie oszczędności budżetowych. 

t. zw. „rojsty'* i leśne obszary, prze- 
rzedzone po wojnie. Wprawdzie sied- 
mioletnie nieużywanie gruntów Wy- 
hodowało na polach gaiki, przeważnie 
brzozowe, ale to oczywiście nie bylo 

dodatnim objektem gospodarczym, ta 

kich terenów było około 50 tys. dzies 

Odbudować i doprowadzić do sta: 
nu używalności takie przestrzenie by- 

ło trudnem zadaniem. Powiedzmy od- 

razu, że najszybciej i najsprawniej 

zorganizowała się sprawa oświaty. 

Ju w 1921 roku na terenie powiatu 

było 70 szkół z 100 nauczycielami, 

obecnie jest ich 172, dzieci uczących 
się jest 14143 i dwa przedszkola Zwią- 

zku Pracy Obywatelskiej Kobiet ogar- 

niające 62 dzieci. Szkoły mieszczą się 

po większej części z schludnych, ale 

bardzo biednych chatach, kędy w ,.bo- 

kóweczce* lokują się mężne i pracowi- 

te dziewczęta lub młodzieńcy, z roz- 

maitych stron Rzeczypospolitej przy- 

byłych, spełniających swój ciężki obo- 

wiązek w tych zapadłych wioskach. 

Zimą, gdy wszystko śniegiem się po- 

kryje, a dwory, ożywione latem przez 

letników, zapadną w zupełną martwo- 

tę, nauczycielstwo ze. swą niespożytą 

energją, z młodzieńczym zapałem ог- 

ganizuje przedstawienia amatorskie, 

wieczorki, zebrania i jest jedynym ele- 

mentem towarzysko-spoiecznym na 

prowincji. Oni to zajmują się pilnie o- 

świałą pozaszkolną i wpływają dodat- 

nio na otoczenie. Młodzież wiejska ZOr- 

ganizowana w 48 kół, posiada swe bi- 

pljoteczki, zespoły teatralne i muzycz- 

ne, jest parę domów ludowych, roz- 

    

Po usilnej pracy wydobyłem zwło- 
ki harcerki Janiny Domańskiej. Była 
jeszcze ciepła, tak że miałem narazie 
wrażenie, że żyje. Drugą ofiarę, któ- 
rą wydobyto z pod stosu żełaza, drze 
wa it. p. był podchorąży Zygmunt Ci- 
bart. Głowa jego była zupełnie strza- 
skana, tak że z tyłu wyciekał mózg. 
Okropnie zmasakrowane były też 
zwłoki trzeciej ofiary Jana Koryckie- 
go, który zamieniony został w krwa- 
wą miazgę i zwłoki czwartej ofiary 
katastrofy Lewinkina. Podezas akcji 
ratunkowej skaleczyłem sobie palce, 
i musiałem poddać się opatrunkowi 
w powozie ratunkowym, który przy- 
był z Łap. 

Ucieczka przed śmiercią. 
Na szczęście zginęli nie wszyscy 

pasażerowie ostatniego wagonu 050- 
bowego. Pięciu podróżnym tego wa- 
gonu udało się formalnie zbiec przed 
śmiercią i to w ostatniej chwili. Na 
kilka sekund przed katastrofą ktoś 
z obeenych w wagonie pasażerów za- 
uważył grożące niebezpieczeństwo i 
dał hasło do ucieczki. Nie słyszeli te- 
go tylko zabiei, pogrążeni w głębokim 
śnie, w którym i zastała ich śmierć. 

Przytomność umysłu niektó- 
rych pasażerów. 

Na podkreślenie zasługuje godne i 
ofiarne zachowanie się innych pasa- 
żerów między innemi zaś ppor. Szu- 
gajewa, który widząc że obsługa ko- 
lejowa obawia się wejść do parowozu, 
gdyż mógł nastąpić wybuch kotła, 
wpadł do lokomotywy i otworzył kur- 
ki zapobiegając tem samem niebezpie 
czeństwu wybuchu. 

Zwłoki Domańskiej i Cibarta 
przewieziono do Warszawy. 

W dniu wczorajszym zwłoki tra- 
gicznie zmarłej harcerki Janiny Do- 
mańskiej i podchorążego Cibarta prze 
wieziono w specjalnym wagonie do 
Warszawy. 

Jak się dowiadujemy stan ran- 
nych w Białymstoku nieco się polep- 
Szył, tak że należy się spodziewać że 
więcej ofiar śmiertelnych nie będzie. 

Podnoszenie wykolejonej 
lokomotywy. 

W ciągu dnia wczorajszego pro- 
wadzone były roboty nad podniesie- 
niem wykolejonej lokomotywy. Robo- 
ty te nie są jeszcze ukońezone. (e). 

Pogłoski o obsadzeniu teki 
ministra W. R. i O. P. 
Teł. od wł kor. z Warszawy. 
Sprawa obsadzenia wakują- 

cej po zgonie św. pam. ministra 
Czerwińskiego teki oświaty, jak już 
donosilišmy, nie jest jeszcze aktual- 
na w chwili obecnej. Narazie kieru- 
je Ministerstwem ksiądz wice-mini- 
ster Żongołłowicz. Jednakże na te- 
mat nominacji nowego ministra po- 
jawiły się dzisiaj przeróżne pogłoski. 
M. inn. „Kurjer Czerwony“ jako 
ewentualnych kandydatów na fotel 
ministra wyznań relig. i ośw. publ. 
wymienia nazwiska rektora Uniwer- 
sytetu Warszawskiego profesora Mi- 
chałowicza i wice-prezesa B.B. W.R. 
posła Janusza Jędrzejewicza. 

maicie prowadzonych, są świetlice 
strzeleckie (21). Piękne szkoły pow- 
szechne wybudowano w Podbrodziu, 
Hodłiszkach i we Świrze, Dom Lu- 
dowy w Święcianach ma bibljotekę 
2300 tomów, 14 czasopism, frekwen- 
cja 9000 osób (dane z roku 1930). 
Sejmik pow. organizował wycieczki na 

wystawę poznańską, w czem wzięło 

udział przeszło 300 osób. Wielkie sta- 

rania skierowały władze pow. na stan 

zdrowia mieszkańców, i w tem jest 

bardzo znaczna zmiana na lepsze. 

Procent zachorzeń na choroby zakaź- 

ne zmniejszył się ogromnie, sżezepie- 
nie ospy nie znajduje sprzeciwu, (w 

1929 r. szczepiono 5581 osób. co się 

prawie pokrywa iłością urodzin), inne 
choroby wykazują małą śmiertelność, 
tyfus, dawniej nagminnie panujący, 
prawie wygasł, a jaglica, ta tak roz- 
powszechniona wśród naszych włoś- 
cian zaraza, jest stale zwalczana przez 
kolumny sanitarne, które wzbudzają 
w ludności wiejskiej duże zaufanie 
(punkty w Święcianach, Świrze i Dau- 
gieliszkach). Najgorzej przedstawia się 
sprawa akuszerek, których jest zaled- 

wie kilka na powiat, a po wsiach dzie- 

ją się wciąż horendalne rzeczy ruj- 

nujące zdrowie kobiet i uśmiercające 

niemowlęta, gdyż t. zw. „babki”, sta- 
re, zupełnie niefachowe kobiety, nie 
mając pojęcia o dezynfekcji i najele- 

mentarniejszych środkach higjenicz- 

nych. Zw. Pracy Obyw. Kobiet, który 

się w opiece nad matką i dzieckiem 
dużo zasłużył, ma tu szerokie pole do 
propagandy i pomocy. Można powie- 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

PRZED NOWYM SEZONEM. 

Pan dyrekior Zelwerowicz zdobył miłość 

teatralnego Wilna. P. Szpakiewiczowi życzy- 

my ponadto — kokosów. Niech nikt nie mó- 

wi, że w Wilnie to rzecz niemożliwa. Prze- 

ciwnie — Wilno bardo spragnione rozrywek. 

Niech-no naprzykład gdzieś na rogu ulic 

dwóch drabów za łby się wezmie — tysiąc 

widzów! Policja rozpędza — nie pomaga. A 

kina? Blisko tuzin ich jest, a żadne plajty 

nie zrobi, odwrotnie, coś niecoś z nich kap- 

nie i całkiem postronnym... Te dopiero umie- 

ja „chodzić koło interesow!“. 

Naturalnie, nie mówię, by tak odrazu w 

afiszach obwieścić, że jak ciemno, io * w te- 

atrelnej loży można się całować — nie wy- 

pada, ale urządzić dancing w antraktach 

(czemu nie?) — można. 

Konserwatyzm w teatrze — rzecz kary- 

godna. Nie wolno, trzeba z postępem iść, albo 

ustąpić. W afiszach naprzykład same nazwi- 

ska. Co dziś nazwisko mówi? Dziś grunt 

przymiotniki! „Słodka Zosia wystąpi w roli 

x, rolę Y kreuje bożyszcze kobiet — stupro- 

centowy Ryszard, w roli Z czarować będzie 

wytworną publiczność ultra-dżentelmen Ka- 

rol* — takby się powinno współcześnie re- 

dagować afisze. 

Pp. artyści usiedli sobie na Parnasie i 

odprawiają nabożeństwa do Sztuki przez du- 

że S$, o wszystkiem co ziemskie zapomina- 

jąc. Zleźć trzeba z góry, szepnąć tej i owej 

zwykłej śmiertelniczce (w największym sek- 

recie). parę intymnych szczególików o swoich 

kolegach. A to niema nawet o czem w an- 

traktach pogadać — nudno. 

Albo taka prosta rzecz: Go druga wilnia- 

neczka posłała fotografję na konkurs „czy 

jestem fotegeniczną*, a co piąta kandydatka 

na Brygidę Helm — ofertę do Hollywood. 

A przecie na ul. Mickiewicza bliżej niż do 

Hollywood, lub choćby do Warszawy. Ma- 

łutka ankieta na temat „czy się nadaję na 

deski sceniczne?“ — miljonik przyprowadzi- 

łaby do teatru! 

Ks. 

P. S$. Naturalnie, wszystko wyżej wymie- 

nione byłoby chybione w stosunku do t. zw. 

„premjerowej* publiczności Ale premjery ma 

dyrekcja murowane. Kto zaś ze „šmietanki“ 

z jakichkolwiek względów nie mógł być na 

premjerze — w inny dzień i tak nie przyj- 

dzie. Zdaje się, że na pociągnięcie tej pub- 

liczności do teatru wogóle środków niema. 

Oficerowie litewscy studjują. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Królewca donoszą, że w cza- 
sie od 15 lipca do l5sierpnia prze- 
bywają w Królewcu na zaproszenie 
Ministerstwa Reichswehry wyżsi 
oficerowie litewscy, celem zapozna- 
nia się z nowoczesnemi zdobycza- 

mi techniki Reichswehry. 

Zakończenie Kongresu 
Esperanckiego. 

KRAKÓW 8.8. Pat. — Dziś przed 
południem po 8-dniowych obradach 
został zamknięty 23-ci światowy kon- 
gres Esperantystów w Krakowie, po 
przyjęciu szeregu rezolucyj, przedło- 
żonych przez poszczególne komisje. 
Część uczestników Zjazdu odjechała do 
swych krajów, pozostali w trzech gru- 
pach odjechali do Zakopanego, War- 
szawy i Białegostoku. 

L.   

  

Papierajcie Ligę Morską 

  

Podziękowanie. 
W czasie naszej nieobecności w dniu 29 

lipca r. b, w sklepie przy ul. Mickiewicza 7 
wynikł groźny pożar. Wobec tego poczuwa- 
my się w obowiązku złożyć podziękowanie 
Straży Ogniowej za energiczny ratunek. Po- 
licji Państw. III kom za opiekę nad naszem 
mieniem, a także personelowi Składu Apte- 
cznego firmy W. Charytonowicz i S-ka, któ- 
rzy wspólnie z Policją najbardziej się przy- 
czynili do wyratowania towaru. Wyrażamy 
również podziękowanie wszystkim znajomym 
za pomoc przy ratowaniu mienia naszego, 

okazując nam tyle serca, tą drogą składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” 
6279 E. i K. DUTKIEWICZOWIE. 
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dzieć, że zmniejszyły się choroby za- 
kaźne i podniósł stan zdrowia wsku- 
tek pilnej uwagi na studnie, ustępy, 
brukowanie wiosek, pewnego postępu 
w uświadomieniu, ałe pomocy 1еКаг- 
skiej jako takiej, jest za mało na po- 
wiat. W Święcianach jest Ośrodek 
Zdrowia, prowadzący tanią przychod- 
nię (złoty za wizytę), jest Stacja Opie- 
ki nad Matką i Dzieckiem, ale poza 
tem niema ani dawnego szpitala w Ho- 
duciszkach, gdzie nawet zamknięto 

Izbę chorych z powodu małej frek- 
wencji?! W Kobylniku, gdzie przed 
wojną byt lekarz majacy podreczną 
salkę operacyjną, jest lekarka „a poza 

tem są porozmieszczani w różnych 

punktach felczerzy, rozmaitego pozio- 

mu wykształcenia i zaradności. Przy 

dzisiejszym kryzysie inteligencji, za- 
mieszkanie lekarza na wsi, lub aku- 
szerki, mogłoby dać niejednemu inieli- 
gentowi utrzymanie, a ludności wiej- 
skiej pomoc w nagłych i bardziej 
skomplikowanych wypadkach. 

Najbardziej wskazanem byłoby za- 
kładanie punktów Opieki nad Matką 
i Dzieckiem, gdyż istniejący w Świę- 
cianach funkcjonuje doskonale; od 
trzech lat istnienia przeszła tamtędy 
1425 dzieci i kilkaset kobiet, a higje- 
nistka objazdowa (druga jest miejsco- 
waj, dzielna młoda osoba, objeżdża 
4-ry sąsiednie gminy, mając miesięcz- 
nie do 129 odwiedzin domowych. „Czy 
pani ma dobre wyniki swej pracy? — 
pytam oglądając schludny lokal Sta- 
cji, — „Owszem, teraz coraz lepiej, 

kobiety nauczyły się już wiele. garną 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Podróże inspekcyjno-zapoznawcze 

p. woj. Beczkowicza. 
Pierwsza podróż inspekcyjna Wo- 

jewody Wileńskiego p. Zygmunta Becz 
kowicza, odbyta w dniach 3 — 6 Ъ. 
miesiąca, objęła tereny powiatów 
święciańskiege i brasławskiego. 

Podróż ta rozpoczęła cykl wyjaz- 
dów inspekcyjno-zapoznawczych. ja- 
kie p. Wojewoda zamierza uskutecz- 
nić, by poza inspekcją władz i orga- 
nów podległych bezpośrednio zapoz- 
nać się z terenem administracyjnym i 
w ten sposób drogą osobistego zetknię- 
cia się z ludnością wsi i miast oraz z 
działaczami społecznymi na terenie u- 
stalić najbardziej aktualne potrzeby 
ludności, zarówno ogólne, jak i po- 
szczegónych warstw społecznych, о- 
dłamów narodowościowych i grup wy- 
znaniowych. 

Pierwsze dwa dni podróży poświę- 
cił p. Wojewoda powiatowi święciań - 
skięmu, w którym zwiedził tere. 
gmin wiejskich: podbrodzkiej, świę- 
ciańskiej, kołtyniańskiej i duksztań- 
skiej oraz miasta Podbrodzie, N. Świę- 
ciany i Święciany, dokonywując rów- 
nocześnie lustracji pogranicza litew- 
skiego w towarzystwie dowódcy właś- 
ciwego baonu K. O. P. 

W czasie podróży po powiecie šwie- 
ciańskim p. Wojewoda odwiedził człon 
ka Rady Wojewódzkiej i prezesa 
Związku Ziemian p. Zygmunta Bort- 
kiewicza. 

W trzecim dniu inspekcji udał się 
p. Wojewoda na teren powiatu bra- 
sławskiego, gdzie w ciągu 2 dni podró- 
ży zwiedził gminy rymszańską, dry- 
świacką, opeską, brasławską, słobódz- 

ką. drujską, leonpolską, przebrodzką i 

  

widzką, lustrując w międzyczasie w to 
warzystwie dowódcy właściwego bao- 
nu K. O. P. pogranicze łotewskie oraz 
dokonywując oględzin będących w to- 
ku robót regulscyjnych na rzece Druj- 
ce. Iniejatorzy podjęcia tych robót już 
w chwi!i obecnej poszczycić się mogą 
chlubnym wynikiem ich prac i zabie- 
gów w postaci szeregu niezwykle uro- 
dzajnych plonów w miejscach, niedo- 
stępnych doniedawna nitylko dla płu- 
ga lecz i dla kosy. 

Ostatniego dnia p. Wojewoda, po- 
nownie wkraczając w granice powiatu 
Święciańskiego, dokonał inspekcji 
gmin twereckiej i mielegiańskiej, skąd 
po krótkiej gościnie u pp. Benisław- 
skich udał się w drogę powrotną do 
Wilna. 

Tematem odbytych licznych konfe- 
rencyj z działaczami samorządowymi 
i przedstawicielami ofganizacyj spo- 
lecznych byly poza sprawami gospo- 
darczemi obu powiatów: na terenie po 
wiatu święciańskiego — kwestja po- 
mocy poszkodowanym od gradobicia, 
na terenie zaś powiatu brasławskiego 
— sprawy skutecznego przyjścia z po- 
mocą ludności poszkodowanej od po- 
wodzi. W konferencjach tych wzięli 
udział posłowie do Sejmu pp. Kwiato 
(pow. brasławski) i Polkowski (pow 
święciański). 

Towarzyszyli p. Wojewodzie w cza- 
sie inspekcji: inspektor wojewódzki 
związków komunalnych p. Aleksander 
Żyłko — w ciągu całej podróży inspek 
cyjnej oraz naczelnik wydziału bez- 
pieczeństwa p. Tadeusz Bruniewski — 
w ciągu 2 pierwszych jej dni. 

Potworna zemsta. 
We wsi Krzywoło gminy  horodyskiej, 

zmarł nagle Sawośko Konstanty, służący Szyr 
ko Konstantego w Nowosioikach. Ponieważ 
m zmarłego stwierdzono objawy zatrucia, 
przeto zwłoki zabezpieczono i wszezęto do- 
«chodzenie policyjne. Według krążących wieś- 

ci, Sawośko został prawdopodobnie otruty 
przez swego chlebodawcę Szyrko Konstan- 
tego, który w ten sposób miał wywrzeć na 
nim zemstę za to, że w jego sprawie o kra- 
dzież był świadkiem dowodowym, i w tokn 
dochodzenia zeznał na niekorzyść Szyrki. 

Ojcobójczyni. 
W kolonji Łysanowa gm. Hołubicze pow. 

brasławskiego — Julja Atrachimowiezowa, 
licząca lat 19, podezas sprzeczki ugodzila to. 
porem tak nieszczęśliwie ojca swego Kajetana 
Bobynicza, liczącego lat 56, iż Bobynicz nie- 

bawem zmarł. Zabójczynię uwięziono. Pona- 
dto zatrzymano jej męża Dymitra Atrachi- 
mowicza oraz jej brata Grzegorza Bobynicza 
pod zarzutem udziału w zabójstwie. 

BARANOWICZE 
+ Usiłowanie podpalenia. Onegdaj wie 

czorem przy ul. Kopernika 68 w Baranowi- 
czach na szkodę Iwaszko Julji podpalone 
stos desek. Ogień jednak w porę spostrze- 
żono i w zarodku ugaszono. Pod deskami 
znaleziono szmatę i stre papiery, które mia 
ły służyć do łatwiejszego wzniecenia pożaru. 
Podejrzenie o dokonanie podpalenia padło 
ma dziewczynę niewiadomego nazwiska za- 
mieszkałą w Baranowiczach przy ul. Trau- 
gutta. 

+ Uroczysty obchód 17-lecia wymarszu 
fKadrówki w Baranowiczach. W dniu 6.VLII 
społeczeństwo m. Baranowicz, uroczyście 
obchodziło 17-łecie wymarszu Kadrówki z 
Krakowa, która pierwsza pod wodzą obec- 
mego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
wyruszyła na krwawy bój za wolność i nie- 
podległość narodu polskiego. W, przeddzień 
uroczystości ulicami m. Baranowicz przema- 
szerowały drużyny  „Strzełca* z udziałem 
„orkiestr, wojskowej, kolejowej i strażackiej. 
które w godzinach wieczorowych odegrały 
capstrzyk. W dniu 6 sierpnia o godz. 9-tej w 
kościele garnizonowym odprawiona została 
msza Święta z okolicznościowem kazaniem. 
Wieczorem o godzinie 19-tej przed pomni 
kiem „Nieznanego Żołnierza* zebrały się 
tłumy ludności, oraz przymaszerowały tutaj 
oddziały wojska z orkiestrą, oddział Związ 
ku Strzeleckiego, oddział kolejowego P.W. 
drużyna ratownicza P.C.K. oraz hufce szkol- 
me. Przy dźwiękach hymnu narodowego de. 
degacje urzędów, wojska, organizacyj i in- 
stytucyj społecznych złożyły wieńce i bukiety 
kwiatów na grobie „Nieznanego Żołnierza” 
w obecności władz miejscowych. 

Po złożeniu wieńców, na pięknie udeko 
rowanym placu Miejskiej Straży Pożarnej 
odbyła się uroczysta akademja ku uczczeniu 
pamięci tych wszystkich, którzy wraz z Wo- 
dzem uczynili ten ważny krok naprzód, któ. 
wy stał się pierwszą podwaliną w walce na 

    

rodu o niepodległość. Na program akademii 
złożyły się przemówienia p. pułk. Szalewi- 
cza, p. Reymonta, p. Bojarskiej oraz piękny 
wiersz deklamowany przez p. Sadowskiego 
Oddziału Zw. Strzeleckiego. W przer h 
przygrywała orkiestra wojckowa 78 p.p. W 
głębi placu strażackiego Oddział „Strzelca 
wespół z oddziałem kolejowego P.W. roz- 
łożyli ognisko obozowe, wokół którego zgro 
madziły się tłumy publiczności przyglądaja- 
cej się z ciekawością malowniczemu żywe- 

mu obrazowi, nie tak dawnej przeszłości. 
Strzelcy stojący tutaj obozem śpiewali pio- 
senki legjonowe, przypominając tem samem 
naszych pierwszych bohaterów. Gromkie 
okrzyki wznoszono co chwilę na cześć Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego inicjatora tego 
wielkiego czynu. Przy dźwiękach orkiestr i 
śpiewie mile spędzono kilka godzin do póź. 
nego wieczora, a gdy już dogasło ognisko, 
publiczność opóściła plac strażacki unosząc 
wspomnienia niedalekiej przeszłości, która 
przywróciła nam wolną i niepodległą Pol 
skę. A-wiez. 

WILEJKA 
+ Z działalności Il-go Oddziału Ocznego 

Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego 
Krzyża na terenie powiatu wilejskiego. Od 
miesiąca zgórą prowadzi już na terenie po- 
wiatu wilejskiego nadzwyczaj uciążliwą, cho- 
ciaż bardzo owocną pracę II-gi Oddział Oku- 
listyczny Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer 
wonego Krzyża pod wytrawnem kierownict- 
wem p. dr. Tarasiewiczowej Lucji. O dzia- 
łalności oddziału postanowiliśmy kilka słów 
skreślić, słusznem i koniecznem bowiem jest, 
by szeroki ogół społeczeństwa dowiedział 
się o tej tak pożytecznej i prawdziwie oby 
watelskiej pracy, jaką jest walka z jaglicą, 
plagą dręczącą naszą wiejską ludność kre 
sową. 

Kilka danych cyfrowych najlepiej zobra- 
zuje tę działalność. Oddział okulistyczny, 

    

się do mnie, zatrzymują na drodze, 
a gdy się zjawię w wiosce, biegną z 
chat z dzieciakami i zasypują pyta- 
niami, ale z początku prawie bić się 
trzeba było o jaką taką czystość przy 
połogach i dla dzieci“. 

Oto punkt ciężkości Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet i Ziemianek: jedna izba 
z alkierzem i najpierwotniejsze środki 
pomocy matce i dziecku, a ileżby po 
zapadłych wioskach dobrego wynikło, 
nietylko od strony fizycznej, ale i 
moralnej, bowiem owe sławetne „,bab- 
ki”, nietylko pomagają w urodzinach 

dziecka, ale często pomagają do tego 
żeby się nie urodziło... a takie zabiegi 
kończą się w najlepszym wypadku ru- 
iną zdrowia matki rodziny. 

Poza Gimnazjum  Państwowem 
znajduje się w Święcianach Semina- 
rjum Nauczycielskie, Szkoła Zawodo- 
wa dla dziewcząt i Gospodarsko-rol- 
nicza również, tamże była i dla chłop- 
ców, frekwencja nieduża (16 dziewcz.) 
i mam wrażenie, że to nie jest zbyt ży- 
wotna instytucja, aczkolwiek nauka 
obejmuje wszystkie działy gospodar- 
cze i wiadomości ogólne. 

Bardzo racjonalnie zorganizowany 
wydał mi się Sierociniec, ferma Skar- 
biszki, 6 ha, w czem 3 lasu. opodai 
miasta, gdzie pod serdeczną opieką, 
bardzo odpowiedniego personelu, mie- 
ści się 46 sierot, od 3 do 16 lat. Utrzy- 
manie dzieci kosztuje 60 zł. miesięcz- 
nie, gminy wysyłają swoich kandyda. 
tów i płacą połowę, odżywianie jest 
bardzo dobre, dzieci przechodzą sto- 
sownie do wieku klasy szkoły pow- 

szechnej, a poza tem pracują latem na 
polach i ogrodach zakładu, ucząc się 
w ten sposób praktycznie warzywnic- 
twa, stolarstwa, koszykarstwa, obrzą- 
dzania i hodowli inwentarza domowe- 
go, a tem samem zapracowując czę- 
ściowo na siebie, co jest potężnym 
czynnikiem wychowawczym. 

Całość ze swemi schludnemi poko- 
jami, pełnemi światła i kwiatów, ze 

swemi ogrodami, z których sporo wa- 
rzyw i truskawek się sprzedaje, z 
pięknym widokiem na Święciany robi 
miłe wrażenie, zwłaszcza gdy się spoj- 
rzy na opalone na bronz, zdrowe twa- 
rzyczki małych robotników, wracają- 
cych z pielenia buraków i siadających 
do smacznej zupy mlecznej. Pani Kie- 
rowniczka wielkim głosem domaga się 
przeróbki kuchni by wypiekać spraw- 

niej chleb dla personelu, oraz dobu- 
dówki, by dzieci myć się i kąpać mo- 
gły w tym samym budynku, gdyż bie- 

ganie do drugiego zimą jest źródłem 
zaziębień. Ale na to wiadomo czego 
potrzeba: pieniędzy!... No i ofiarności 
i dobrej woli! Może się to znajdzie. 
ten Sierociniec tak racjonalnie jest po- 
stawiony, że warto go popierać. Duszą 
tych instytucyj dla dzieci jest niestru- 
dzona w pracy społecznej p. starościna 
Mydlarzowa, jako matka 6-ga zdro- 
wych i miłych pociech, pragnie by i 
innym dzieciom było dobrze na świe- 
cie, a rzecz wiadoma, gdy u steru są 
ideowe osoby, wszystko idzie dobrze. 

Mas er. 

KU RI ER 

Słuszne uwagi, 
Od p. Euzebjusza Łopacińskiego ot- 

rzymujemy poniższe słuszne uwagi. 

Onegdaj korzystając z pięknej po- 
gody — udałem się do Zakretu i za- 
szedłem na cmentarz wojskowy, cmen- 

tarz ten został założony w najpiękniei- 
szem miejscu nad samą Wiiją na wy- 
niosłem wzgórzu wśród stuletnich so- 
sen — przez niemieckie władze woj- 
skowe i obsadzony w czworoboki ży- 
wopłotem z tui, które wspaniale się 
przyjęły; teraz to już są drzewa prze- 
Śliczne, bo zieleń ich sięga do ziemi. 
Posadzili też Niemcy i świerki, także 
już duże. W tym roku tuż u wejścia 
z lewej strony pochowano prochy żoł- 
nierzy polskich zebranych z rozmai- 
tych stron naszego kraju — betonowe 
krzyże zdobią te kilkadziesiąt mogił, 
napisy jednak na tych kryżach zrobio- 
no skandalicznie niedbale. Aby nie być 
gołosłownym, podaję do wiadomości: 

W czwartym rzędzie od ogrodzenia 
napis „Henryk Kawecki P. Por 1/80 P. 
P. + 1. XI. 1920* litera E w imieniu 
krzywa, a między nazwiskiem i imie- 
nem niema żadnej przerwy, ten brak 
przerwy jest dość częsty w napisach 
nadgrobnych na tym cmentarzu. 

Lecz są i jeszcze kwiatki — w 6i7 
rzędzie od wejścia spoczywają Kru- 
szewski i Drabe dwaj plutonowi Ko- 
wieńskiego p. p. — napis zaś głosi Ko- 
weńskiego. 

Jeżeli dzienniki i publiczność obu- 
rza się na kaleczenie mowy polskiej na 
szyldach i napisach kinowych przez 
mniejszości narodowe to tem bardziej 
chyba ma prawo wymagać — aby na- 
sze władze (w danym wypadku Dy- 
rekcja Robót Publicznych oddział gro- 
bownictwa, który nawiasem mówiąc, 

ma b. dużo widać pracowników, bo się 
nie zmieścił w gmachu wojewódzkim) 
dbały o język polski na nadgrobkach. 
Nędzne stokrotki gdzieniegdzie ozda- 
biają mogiły, chociaż wody dosyć na 
miejscu, bo Niemcy wykopali studnię, 
natomiast w kilku miejscach widać ob 
szerne ogródki warzywne: warzywa 
wspaniałe w pustych czworobokach 
pięknych tui dziwnie wyglądają. Do- 
wód to jasny, że pan dozorca nie leni 
się polewać warzyw swoich a mało dba 
o kwiaty. Uważam, że zakładanie o- 
grodów warz. nawet w celach zmniej- 
szenia opłat od skarbu dozorcy jest 
niesłychanem i oburzającem; pięknie 
będziemy wygądali, gdy przyjadą tu 
cudzoziemcy lub Niemcy dla zwiedze- 
nia cmentarza; oni tego w czasie gło- 
dowych lat wojny nie ośmielili się ro- 
bić, co my czasu pokoju. Sądzę, że te 
kilka słów posłuży jako ostrzeżenie i 
uprzedzenie na przyszłość podobnych 
niedbałych i dziwacznych poczynań. 

Euzebjusz Łopaciński. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
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posiadający w swym składzie prócz kierow- 
niczki p. dr. Tarasiewiczowej drugiego leka- 
rza p. Okołów-Hrynkiewiczową, siostrę p. 
Kaperowiczównę, oraz gospodarza p. Baga- 
na, rozpoczął swą pracę w m. Krzywiczach 
dnia 15 czerwca i prowadził ją do ама 18 
lipca, z którym to dniem przeniósł się do 
Ilji. W Ilji pracować będzie do dnia 15 siern 
nia, następnie przeniesie się do Žodziszek. 
gdzie prowadzić będzie swą działalność dx 
dnia 15 września. Tak więc cała ludność p» 

wiatu skorzysta z fachowej pomocy lekar- 
skiej w dziedzinie leczenia chorób ocznych. 

Niezbitym dowodem, jak wielką ufności: 
darzy ludność oddział i jak ofiarnie oddział 
pracuje, będą dane z działalności oddziału w 
Krzywiczach za czas od dnia 15 czerwca do 
18 lipca r. b. 

W| czasie tym przyjęto i udzielono po- 
mocy lekarskiej 1764 chorym pierwszorazo 
wym, w tej liczbie 673 chorym na jaglice. 
Powtórnie przyjęto 4494 chorych, w teri 
3571 chorych na jaglicę. Dokonano 121 więk. 
szych zabiegów operacyjnych i 461 mniej. 
szych zab. oper. W szkołach gminy krzy 
wickiej zbadano 1388 dzieci, wśród których 
znaleziono 124 chorych na jaglicę. czyli 
około 9 proc. 

Jak dowodnie widać z powyższych da- 
nych, personel kolumny pracuje z całą bez- 
interesownością i zaparciem się siebie, co osa 

biście stwierdzili w połowie lipca prezes 0- 
kręgu wileńskiego P. С. K. p. Uniechowski i 
starosta powiatowy wilejski p. Neugebauer, 
którzy przeprowadzają inspekcję oddziału, 
wyrażali się z najwyższem uznaniem o jege 
pracy. 

My ze swej strony, kreśląc tych kilka 
słów, pragniemy również jak najmocniej 
podkreślić ogromne zasługi Oddziału i na rę 
ce jego kierownika p. dr. Tarasiewiczowe4 
złożyć całemu personelowi w imieniu całej 
ludn. powiatu najserdeczniejsze podzie- 
kowanie za dotychczasową ich pracę, zazna 
czając, że pamięć i wdzięczność na długo w 
sercach naszych pozostanie. 

   

   

  

     

  

Wilejczanin. 

BRASŁAW ' 
-- Utonął podczas kąpieli. W. jeziorzć 

Karasino gminy dryświackiej pow. brasław- 
skiego utonął podczas kąpieli 12-letni Napo- 
leon Stankiewicz, mieszkający we wsi Kara- 
sino. Zwłoki wydobyto. 

POSTAWY 
-- Wybuch pocisku. 20-letni Mikołaj Sko. 

rochód, mieszkający we wsi Czerewki gmi- 
ny kobylnickiej, znalazłszy w polu pocisk 
armatni, próbował go rozebrać. Nastąpił 
wybuch. Skorochód zginął na miejscu. 

BZISNA 
-+ Pożar. Wi folwarku Kuczyno gminy 

dokszyckiej spaliła się stodoła wraz z sianem 
i narzędziami rolniczemi oraz pusty spichrz. 
Właściciele Adolf i Emilja Maltowie ponie. 
šli stratę 5 tys. zł. Przyczyna pożaru niezna 
na. 

OSZMIANA 
-r Zlikwidowanie strajku. Strajk robot- 

ników tartaków Giełoże został zlikwidowa- 
ny. Robotnicy powrócili do pracy, uzyskaw- 
szy podwyżkę zarobku po 50 gr. dziennie. 
Przebieg strajku był najzupełniej spokojny 

Dyr. Szpakiewicz w Wiinie. 
Wczoraj rano przybył do Wilna no- 

wy dyrektor teatrów miejskich w Wil- 
nie p M. Szpakiewicz. W godzinach 
południowych nowy dyrektor odbył 
wstępną konferencję z p. o. prezyden- 
ta miasia p. W. Czyžem i konserwato- 
rem dr. Lorentzem, informując ich po- 
krótce o swoich panach i zamierze- 
niach teatralnych w najbliższym se- 
nie. 

Jak się dowiadujemy p. dyr. Szpa- 
kiewiez zapewnił przedstawicieli mia- 
sta że dążeniem jego będzie rozpoczę- 

cie sezonu jesiennego normalnie z dn. 
1 września bez żadnej zwłoki, któraby 
łatwo mogła wyniknąć wziąwszy pod 
uwagę czas w jakim zaskoczyło Wilno 
przesilenie teatralne. W związku z 
tem już w pierwszym dniu swego przy- 
jazdu dyr. Szpakiewicz przystąpił do 
kompletowania zespołu artystycznego, 
odbywając między innemi narady z 
dotychczasowymi artystami w kwestji 
ewentualnego pozostania ich w Wilnie 
w następującym sezonie teatralnym. 

Działacze ortodoksyjni w Wilnie. 
Niemiła przygoda gości zagranicznych. 

W piątek przybyła do Wilna wy- 
cieczka działaczy ortodoksyjnych z 
państw zachodniej i środkowej Euro- 
py. Wycieczka składa się z 50 osób. 

Dzień wczorajszy goście zagranicz- 
ni poświęcili zwiedzaniu uczelni tal- 
madycznych oraz odwiedzili w Radu- 
niu słynuego w sferach żydowskich 
rabina Hofec Chaima. 

W drodze do Wilna jadących gości 
spotkała przygoda, którą omal że nie 
przypłacili życiem. Wpobliżu Ejszy- 
szek w pędzącym całą parą autobusie 
nastąpił wybuch zbiornika z benzyną, 
skutkiem czego cały samochód stanął 
w płomieniach. Dzięki przytomności 
umysłu i szybkiej orjentacji szofera, 
który momentalnie zatrzymał płonący 

Projekt utworzenia w 
W związku z powstaniem giełdy 

mięsnej w Warszawie, w Wilnie wy- 
łoniła się również myśl założenia a- 
nalogicznej giełdy. W związku z tem 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie zwróciła się do zarządu giełdy 

wóz, pasażerowie zdążyli w czas wy- 
skoczyć, unikając tem samem niechyb- 
nej śmierci. 

Samochód spłonął doszczętnie, go- 
ście zagraniczni powrócili do Wilna 
następnym autobusem. 

Wczoraj wieczorem z racji przy- 
jazdu działaczy ortodoksyjnych zwo- 
łany został w małej sali miejskiej 
wiec poświęcony omówieniu sytuacji 
organizacyj ortodoksyjnych na terenie 
Europy środkowej i zachodniej. Na 
wiecu tym, który miał przedewszyst- 
kiem charakter informacyjny, prze- 
mawiali najwybitniejsi działacze orto- 
doksyjni wchodzący w skład wy- 
cieczki. 

Wilnie giełdy mięsnej. 
mięsnej w Warszawie z prośbą przed- 
łożenia materjału dotyczącego organi- 
zacji oraz pracy giełdy. 

Jak się informujemy, część wędli- 
niarzy wileńskich podobno jest prze- 
ciwna powstaniu takiej giełdy. 

Projekt założenia syndykatu eksporterów Inu. 
W Wilnie ma wkrótce powstać 

Syndykat Eksporterów Lnu. Do syn- 
dykatu tego mają zgłosić akces prawie 

Ofiara niedozwolonych 

wszyscy eksporterzy lnu zamieszkali 
w Wilnie. 

praktyk znachorskich. 
Echa zagadkowej śmierci Urszuli Sołtanowiczowej. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy już o zagadkowej 
śmierci żony kolejarza A. Sołtanowicza, Ur- 
szuli. Obecnie dowiadujemy się następują - 

ce szczegóły jej tragicznej śmierci. 

Według zameldowania męża zmarłej A. 
Sołtanowicza sprawa przedstawia się nastę 
pująco. Żona jego Urszula będąc w ósmym 
mięsiącu ciąży prawdopodobnie za czyjąś na 
mową postanowiła przedwcześnie pozbyć się 
płodu, 

W tym też celu udała się w jego towa- 
rzystwie do akuszerki zamieszkałej przy ul. 
Kalwaryjskiej 12. 

Jak oświadcza Sołtanowicz nie wiedział 
on o faktycznym celu tej wizyty, gdyż jak 
żona mu oświadczyła czuła jakieś bóle i dla- 
tego udawała się po poradę. 

Po wizycie u akuszerki, trwającej dłuż- 
szą chwilę, Sołtanowiczowa, oświadczyła 
mężowi, że akuszerka zrobiła jej jakiś za- 
strzyk, przyczem była bardzo czerwona i 

  

podniecona. Widać było, że czuła się bardzo 
źle, lecz starała się to ukryć. 

Po upływie paru dni, Sołtanowicz wyje- 
chał, a gdy powrócił do Wilna, dowiedział 
się, że żonę śmiertelnie chorą przewiezionc 
do szpitala św. Jakóba, gdzie wkrótee zmar- 
ła i w dniu 6 b. m. została pochowana. 

Dopiero po śmierci żony, Sołtanowicz 
dowiedział się, że żona ponownie odwiedza- 
ła tę samą akuszerkę, miała przedwczesny 

poród i zmarła naskutek zakażenia krwi. 
Po sprawdzeniu w szpitalu, okazało się, 

że Sołtanowicz złożył prawdziwe zeznania. 
Wdrożono więc dochodzenie policyjne, ktć- 
re ustaliło cały szereg szczegółów, wskazu- 
jących, że młoda kobieta padła ofiarą nie- 
dozwolonych praktyk znachorskich. 

W związku z tem władze śledcze wydały 
zarządzenie aresztowania akuszerki. Jedńo- 
cześnie zarządzona została  ekshumacja 
zwłok Sołtanowiczowej, które poddane zosta- 
ną ekspertyzie sądowo-lekarskiej. Ekshum::- 
cja odbędzie się w dniach najbliższych. (ce). 

KRONIKA 
Niedziela 

9 Jutro: Wawrzyńca. 

  Dziś: Romana. 

  

  

  

| Sierpień Wschód słońca —g. 4 m. 09 

| cam! Zachód » —g. 19m.15 

Spostrzeżenia Zakładu Metscrel sg]! U. $. B 

w Wilnie z dnia 8 VIII—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

Temperatura średnia -|- 18° С. 

» najwyższa: -- 21° С. 

» najniższa: -|- 159 C. 

Opad w milimetrach: 8,1 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano deszcz, potem pogoda. 

MIEJSKA. 
— Ustalenie koloru wozów autobusowych. 

Wczoraj o godz. 10 rano w lokalu Magistra- 
tu odbyła się konferencja miarodajnych czyn 

ników miejskich przy udziale rzeczoznawców 
w osobach profesorów: F. Ruszczyca, Ślen- 

dzińskiego i inż. Krukowskiego. Tematem 
narad była sprawa ustalenia barw autobu- 

sów komunikacji miejskiej. Komisja pa 
dłuższej dyskusji ustaliła następujący kolor 
wozów: u dołu niebiesko-szafirowy, przez 
środek samochodu przechodzić będzie м 
ski czerwony pas, u góry zaś autobus będzi 
miał barwę jasno-żółto-szarą. Na boku sa- 
mochód będzie zaopatrzony w herb miasta 
Wilna. 

— Przedstawiciel „Arbonu* w Wilnie. W 
dniu wczorajszym przybył do Wilna i odbyt 
konferencję z wice-prezydentem miasta p. 
W. Czyżem przedstawiciel Arbonu p. Kunce- 
wicz. Przyjazd jego związany jest z akcja 
przygotowawczą do objęcia komunikacji 
miejskiej w Wilnie. Jednocześnie p. Kunce- 
wicz czyni przygotowania do budowy gara- 
ży samochodowych na wydzierżawionym od 
Magistratu placu przy ul. Legjonowej. Jak 
wiadomo Arbon obejmie komunikację miej. 
ską z dniem 1 stycznia 1932 r. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Z 3 kl. Średniej Męskiej Szk. Handlo- 

wej im. St. Staszica, Marji Landsbergowej. 
Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1-go 
września 1931 r. Zapisy do 1 i 2 klasy w po- 
wyższym terminie. 

Wymagane: do 1 kl. ukończenie 7 kl 
szkoły powszechnej lub 3 kl. gimnazjum. 

Do klasy 2 ukończenie odpowiedniej 
szkoły handlowej. 

Oprócz przedmiotów objętych programem, 
mogą uczniowie pobierać dodatkowe lekcje 
języków: angielskiego i rosyjskiego. Za 
naukę synów urzędników państwowych opła 

ca Skarb Państwa. 
Kancelarja czynna w dnie powszednie od 

11-ej do 13-ej. 

— Roczne Kursy Handlowe M. Przewłoc- 
kiej w Wilnie. Zarząd powyższych kursów 
egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, iż 
zapisy przyjmuje sekretarjat Kursów co 
dziennie w godz. 17—19, w lokalu Szkoły 

  

    

Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 
22—5. 

Buchalterja: Ogólno handlowa, Banko- 
wa, Przemysłowa, Arytmetyka Handlowa. 
Korespondencja i biurowość. Nauka o han 
dlu. Stenografja, Nauka pisania na maszy- 
nach. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykla 
dane języki: angielski, francuski i niemiecki. 
Wykłady wieczorowe. 

  

— Dyrekcja Zgr. SS. Najśw. Rodziny z 
Nazaretu podaje do wiadomości, że egzami- 

na wstępne do kl. I, II, III, IV rozpoczną się 
dnia I-go września o godz. 10-ej. 

Od 10-go do 20-go kancelarja nieczynna. 
Od 20-g0 b. m. kancelarja będzie. czynne: 
codzień od godz. 9 m. 30 do 12-ej. 

G6SPGDARCZA 

— Kredyty pod zastaw zboża. Bank Pol- 
ski przyznał kredyty pod zastaw zboża Ban- 

i Spółek Zarobkowych i Wiłeńskiemu 
Prywatnemu Bankowi Handlowemu. Do- 
tychczas obowiązujące warunki korzystania 
z kredytów rolniczych zasadniczo zostają te 
same z tem, że procentowa wysokość poży- 

mie może przekraczać 50 proc. war- 
Ё giełdowej dla zbóż zarówno omłóco- 

nych, jak i w stanie niemłóconym. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zarząd Centralny Z. M. R. woj. Wi- 
leńskiego w Wiinie, podaje do publicz. wia- 
domości, iż Sekretarjat Zarządu Zrzeszenia 
mieszczący się przy ul. W. Pohulanka 14-13 
od dnia 8-go, do dnia 12-go nie będzie czyn- 

ny z powodu wyjazdu Kierownika p. n- 
forowicza ńa Zjazd Związku Legjonistów do 
Tarnowa. Wszelkie zaś sprawy w tym okre- 
sie będzie załatwiał p. Antoni Sokołowski, 
przy ul. Mickiewicza Nr. 23 tel. 359. 

— Zarząd Koła Wileńskiego O. Z. P. R. 
Rzp. wzywa wszystkich swych członków w 

dniu 11 sierpnia 1931 r. na zbiórkę mającą 
się odbyć w lokalu Związku ul. Żeligow- 
skiego 4, o godz. 17. 

Wszyscy członkowie muszą się stawić w 

mundurach, kto nie posiada takowego, obo- 

PÓZ DA ноя 
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— Przy bólach iub zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczu- 
ciu, pobudzeniu, należy natychmiast zasto- 
sować wypróbowany przy tych dolegliwoś- 
ciach środek — wodę gorzką „Franeiszka- 
Józefa*. 

Podróż wodna Klubu 
Włóczęgów. 

Jak naw donoszą, włóczęgowska 
łódź „Backfish II* w dniu 3 b. m. 
osiągnęła Modlin i Wisłę. Po 1-no- 
dniowym postoju (wyjazd do Warsza- 
wy), już 5 b. m. o g. 8-ej rano łódź 
przybyła do Włocławka, gdzie załoga 
znałazła gościnę na wspaniale urzą- 
dzonej przystani - miejscowego T-wa 
Wioślarskiego. W dniu 5 b. m. łódź 
osiągnęła w ciągu 10 g. jazdy 87 klm. 

przestrzeń. ° 
Po zwiedzeniu Włocławka i są- 

siedniego Brześcia Kujawskiego, wy- 
prawa ruszyła do Torunia w dniu 7 
D: m 

Popierajcie przemysł krajowy 
  

  

wiązany jest stawić się w czapce uniformo- 
wej podoficerów rezerwy. 

Na zbiórce będą omawiane sprawy doty- 

czące związku. Niestawienie się członka bę- 
dzie odnotowane w ewidencji. 

RÓŻNE. 
— Pożyteczna inicjatywa. W celu dostar- 

czenia kulturalnego mieszkania kobiecie pra- 
cującej, a mieszkającej bez rodziny, Funda- 
cja tanich mieszkań im. Wawelbergów wy- 
budowała w Il-giem swem Osiedlu przy ul. 
Ludwiki w Warszawie Ognisko dla pań pra- 
cujących na wzór zagranicznych instytucyi 
tego typu. 

Ognisko, nowocześnie urządzone, posia- 
da pokoje umeblowane, wspólne i oddzielne, 
salę stołową, bawialnię, umywalnie z wodą 
bieżącą, wanny i t. p. zaopatrzone jest w cen 
tralne ogrzewanie, gaz i elektryczność. Bu 
fet na miejscu, na żądanie obiady. 

Ceny od osoby wraz z opałem i światłem: 
W pokoju 4-osobowym zł. 22 miesięcznie. 
W pokoju 3-osobowym zł. 26 miesięcznie. 
W pokoju 2-osobowym zł. 35 miesięcznie. 
W pokoju 1-osobowym zł. 55 miesięczni». 
Element zamieszkujący Ognisko stanowią 

urzędniczki, nauczycielki i t. p. Nawet przy 
bardzo skromnych dochodach można mieć w 
Ognisku kulturalne mieszkanie i odżywiać 
się zdrowo, korzystając z bardzo taniego bu- 
fetu. 

Wszelkich informacyj, zarówno osobom 
osobiście zainteresowanym jak i interesują 
cym się tego rodzaju instytucjami, udziela 
chętnie Zarząd. 

— Choroby zakaźne. Podług rejestru 
miejskich władz sanitarnych, w tygodniu u- 
biegłym zanotowano następujące wypadk. 

zasłabnięć na choroby zakaźne: tyfus brzu- 
szny 5, płonica 7, błonica 1, odra 3, róża t, 
krztusiec 3 (w tem 1 zgon), gruźlica 15 (zgo- 
nów 7) jaglica 8 i świnka 7. 

Ogółem chorowało 50 osób, w tej liczbie 
8 śmiertelnie. 

TEATR ' MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Łutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15 w. „Jedynaczka króla mydła”, do- 
skonała komedja współczesna, Bois'a i Han- 
sena w reżyserji R. Wasilewskiego. Cały ze- 
spół z Detkowską, Niwińską, Małyniczówną, 

Sawicką, Detkowskim,  Bałcerzakiem, Łu- 

biakowskim, oraz Żurowskim na czele zna- 
lazł wdzięczne pole do popisu w świetnie 
zarysowanych rołach. Sztuka zdobyła sobie 
w Wilnie zasłużone powodzenie. Jutro „Je- 
dynaczka króla mydła”. 

— Teatr Letni. Gościnne występy Janiny 
Sokołowskiej. Dziś Teatr Letni czynny be- 

dzie dwukrotnie. O godz. 4 m. 30 pp. ukaże 

się po raz ostatni pełna humoru rewja „Fu- 

lalja z Portugalji* z gościnnym udziałem Ja- 
niny Sokołowskiej, oraz Jerzego Sulimy. 

„ Wieczorem o godz. 8 m. 45 ujrzymy po raz 
trzeci _ kapitalną, arcydowcipną | rewje 
„Uśmiech Wilna*, która zdobyła sobie w 

Wilnie ogromne powodzenie. Znakomita ar 
tystka teatrów stołecznych Janina Sokołow - 
ska, oraz świetny piosenkarz Jerzy Sulima 
przyczyniają się niemało do powodzenia tej 
barwnej rewji. Udział dyr. Zelwerowicza, 
stanowi również niemałą atrakcję. Program 
składa się z najnowszych przebojów stolicy, 
dowcipnych skeczów, monologów, piosenek. 
oraz produkcji tanecznych. Udział bierze 
cały zespół z Janiną Kozłowską, Ewelina 
Wierzyńską, Ludwikiem Sempolińskim, oraz 
Henrykiem Wierzyńskim na czele. Stronę ta- 
neczną reprezentuje zespół baletowy Lidji 
Winogradzkiej. 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogre- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 9-ej 
wiecz. odbędzie się wielki koncert orkiestry 

1-go p. p. Leg. pod dyrekcją por. kapelmi 
strza F. Koseckiego, z udziałem artystów iea- 

trów warszawskich Janiny Sokołowskiej, Ja- 
niny Kozłowskiej, Eweliny Wierzyńskiej, Je- 
rzego  Sulimy-Jaszczołta, oraz Henryka 
Wierzyńskiego z zespołem baletowym. W pro 
gramie najnowsze przeboje, śpiewne i ta- 
neczne. 

— Czwartkowa premjera w _ Teatrze 
„Lutnia*. We czwartek dnia 1l-go b. m. o 
godz. 8 m. 15 w. odbędzie się w Teatrze 
„Lutnia“ premjera czarującej, współczesnej 
komedji Connersa, granej z ogromnem po- 
wodzeniem na wielu scenach europejskich. 
Będzie to „Roxy*, wzruszająca i pełna hu- 
moru historja współczesnego Kopciuszka. 
Arcyciekawą nowość tę reżyseruje dyr. Zel. 
werowicz, kreując jednocześnie kapitalaą 
rolę papy Harringtona. Partnerami jego be 
dą: Jasińska, Niwińska, Sawicka, Szurszew 

ska, Detkowski, Milecki, oraz Pichelski. 
— L. Lawiūski i L. Fuks w Wilnie. W 

niedzielę dnia 16-g0 b. m. odbędzie się o 
godz. 8 m. 30 w sali Teatru „Lulnia“ nie 
zwykle atrakcyjny występ ulubieńców pu- 
bliczności warszawskiej, świetnych artystów 
rewjowych Ludwika Lawińskiego i Leo Fuk- 
sa. Znakomici artyści wystąpią w bogatym 
programie, składającym się z piosenek, mo- 
nologów i t. p. sekundować im będzie uro- 
cza wodewilistka, Wanda Marwicz. Nienale. 

     

  

  

  

    

        

VAS Yva Is ROA IIS 

Czy bóle nerwowe i migrana są uleczalne? 
Również dla reumatyków bardzo ciekawe! 

Poniżej podajemy treść listu p. B. Brat- 
kowskiego Lwów, Rzęsna Polska, jak nastę- 
puje: Od dłuższego czasu cierpiałem na do 
kuczliwe, wprost nie do zniesienia bóle gło- 
wy, które lekarze określili jako chroniczną 
migrenę. Zażywałem wiele środków, lecz nie. 
stety bez trwałego skutku. Wreszcie wypró- 
bowałem tabletki Togalu, o którego zbawien- 
nem działaniu, przypadkowo wyczytałem w 
gazetach. I rzeczywiście po zażyciu tabletek. 
Togalu uporczywe bóle głowy znikły i już 
od trzech miesięcy czuję się zupełnie zdro- 
wym. Podobne doświadczenie poczyniło wie- 
le tysięcy cierpiących, którzy zażywali tah- 
letki Togal przy reumatyzmie, podagrze, 
rwaniu w stawach, przeziębieniach, bólach 

nerwowych i głowy, jak również pokrew- 
nych dolegliwościach. Gdy inne środki za- 
wiodły, nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy zastosowaniu tabletek Toga- 

lu częstokroć nadspodziewanie pomyślne re. 
zultaty! Tabletki Togal nietylko uśmierzają 
natychmiast bóle, lecz w naturalny sposób 

usuwają pierwiastki chorobotwórcze, A więc 
zwalcza w zarodku te niedomagania i jest 

nieszkodliwy dla żołądka, serca i innych or. 
ganów. Przeszło 6.000 orzeczeń lekarskich. 
Spróbójcie więc sami dziś jeszcze, lecz żą. 
dajcie we własnym interesie tylko tabletki 
Togal — niema bowiem nic lepszego! We 
wszystkich aptekach.
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žy watpič, že liczne rzesze publicznošci wi- 
leńskiej skorzystają z okazji spędzenia wie- 
ezoru w atmosferze beztroskiej wesołości i 
humoru i pośpieszą oklaskiwać doskonałych 
artystów. 

— Kobieta dyrygent Antonja Brieo (z A- 
meryki). W) niedzielę 9 sierpnia r. b. o go 
dzinie 8.30 w. w Parku Sportowym im. gen 
Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) od 
będzie się Wielki Koncert Symfoniczny poa 
dyrekcją kobiety dyrygenta wszechświątowej 
sławy Antonji Brico (z Ameryki) W progra- 
mie Mozart Symfonja g-moll, Weber — Wol- 
my Strzelec, Czajkowski Dziadek do orze- 
chów, Saint Sains Taniec „Śmierci, Berlioz 
Węgierski marsz. 

RABJO 
Fala 244,1 m. 

NIEDZIELA, dnia 9 sierpnia 1931 r. 

9.00: Tr. z Tarnowa dorocznego Zjazdu 
Legjonistów: a) Msza polowa, b) Akademja. 
11.55: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.16 
Koncert popułarny. 13.10: Komunikat meteor 
13.15: Odczyty popularne i muzyka. 15.00: 
„Jak uprawiać i nawozić pod oziminy* 
odczyt. 15.20: Odczyt rolniczy i muzyka. 
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 Polsce. 19.25: Program na poniedziałek i 
rozm. 19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: Ko. 
munikaty i pogadanka. 20.15: Koncert. W 
przerwie kwadrans literacki. 22.00: Sprawoz- 
danie ze Zjazdu Legjonistów. 22.15: Kom. 

    

  

filmo Kolejowe | Dziś 

0GNI5K0 
iobak dworca kolejow,) 

i dni nastę; 

Początek o 

Naprawdę wspaniały szla- 
gier p. t. 

22.30: Recital $piewaczy. 23.30: Muzyka lek: 
ka i taneczna. 

PONIEDZIAŁEK 10 SIERPNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krak. 12.05: 
Muzyka operowa. 13.10: Kom. meteor. 
16.40: Program dzienny. 16.45: Komunikat 
dla żeglugi i rybaków. 16.50: Pogadanka w 
języku francuskim. 17.10: Mistrzostwo pły- 
wackie Polski z udziałem Bocheńskiego 
17.35: Feljeton. „Żeglarz szalony”. 18.00: 
Muzyka lekka. 19.00: Komunikat sportowy. 
19.15: Tadeusz Łopalewski odczyta fragment 
z niedrukowanej swojej powieści p. t. „Pro- 
wincjusze*. 19.30: Program na wtorek i roz- 
maitości. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.15: Pogadanka radjotechniczna. 20.30: 
Opera z płyt „Rycerskość wieśniacza* Mas- 
cagniego. 22.00: Feljeton. 22.15: Komunikaty. 
22.30: Muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 11 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał Krakowski. 
12.05: Muzyka polska (płyty). 13.10: Kom. 
meteor. 16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. 
dła żeglugi i rybaków. 16.50: Odczyt p t 
„Walka o styl*. 17.10: Płyty. 17.35: „O wie- 
ku ziemi i gwiazd* — odczyt. 18.00: Koncert 
popularny. 19.00: Kom. Zw. Gimn. „Sokół”. 
19.15: „Litewski Związek Strzelecki*. 19.35: 
Program na środę i rozm. 19.40: Giełda rol- 
nicza. 19.55: Kom. 20.15: Koncert. 22.00: Fel. 
peton p. t. „Młodzież aktorska dawniej, a 
dziś*. 22.15: Komunikaty, 22.30: Muzyka lek- 
ka. 23.00: Kabaret (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
ZJAZD LEGJONISTÓW. 

Niedziela 9 sierpnia o godz. 10 (tr. z Tar 
nowa). W związku z uroczystościami Zjazdu 
Legjonistów usłyszymy mszę połową i Aka- 
demję. 

PIENI 

  

pnychl ĄDZ 
W rolach głównych: Brygida Heim, Alfred Abel. Henri Wiktor, Marja Giory i inni. 

KU E R 

PLOTKI, PLOTECZKI. 

Niedziela 9 sierpnia o godz. 19 (aud. lok). 
Kukułka wypowie wszystkie co ważniejsze 
plotki miejscowe z ubiegłego tygodnia. 

ŁOPALEWSKI PRZED MIKROFONEM. 

Poniedziałek 10 sierpnia 0 godz. 19.15 
(aud. lok). Usłyszymy pana Łopalewskiego. 

Znany pisarz odczyta fragmenty z nowej 
swej, jeszcze nie drukowanej powieści p. t. 
„Prowincjusze“. 

SPORT 
MECZ O MISTRZOSTWO KL. „B* 

TUR — DRUKARZ. 

W niedzielę, dnia 9-go b. m. na 
boisku Sportowem 6 p. p. Leg. (An- 
tokol) odbędzie się mecz piłki nożnej 
o mistrostwo kl. „B“ Tur—Drukarz. 

Początek meczu o godz. 5 po poł 

BK KIT RSS TAS ETB 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Uwadze rolników. 

Postępowanie przy wystawianiu weksii 
rolniczo-zastawowych. 

Wczoraj donieśliśmy o przyznaniu przez 
Bank Polski kilkunastu instytucjom finan- 
sowym kredytu na zastaw rolniczy. Obecnie 
na podstawie zaczerpniętych przez nas Źró 

dłowych informacyj, podajemy szczegóły po- 
stępowania przy wystawianiu przez korzy- 

stających z wymienionych kredytów weksli 
rolniczo-zastwowych, częściowych spłatach i 
prolongatach pożyczek. 

10-aktowy wielki dramat w-g nieśmier- 

telnego arcydzieła Emila Zoli. Rekor- 
dowa gra artystów. Emocjonuj. treść. 

NAD PROGRAM: Rewja nad rewjami. Zdjęcia w naturalnych kolorach. 
godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — Kino od dnia 5.VIII czynne codziennie. 
  

DŻWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 39, tel. 9-28 

WZN 

Mouli 
  

      n Rouge 
W roli 

głównej 

  

  
WZNOWIENIE 

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

WI EE R S_K 1 

Ostateczna spłata pożyczek rolniczo-zasta 
wowych nie może przypadać po 30 czerwca 
1932 r. Częściowe spłaty pożyczek winny 
być uskutecznione: w styczniu, lutym, mar- 
cu i kwietniu 1932 r. po 15 proc. oraz w ma- 
ju i czerwcu 1932 po 20 porc. początkowego 
zadłużenia. Przykład: zastawca otrzymuie 
od zastawnika (Banku podawczego) w dniu 
20 sierpnia 1931 r. poczyczkę na zastaw rol- 
ny w sumie złotych 8.000. Do redyskonta w 
Bańku Polskim będzie wystawiony z tytułu 
tej pożyczki 1 weksel na całą sumę zł. 8.000, 
płatny np. 20 stycznia 1932 r. W; terminie 
tym zastawca winien spłacić 15 proc. t. j. 
1200 zł., reszta zaś 6.800 zł. będzie sprolon- 
gowana przez przyjęcie do dyskonta nowyc!. 
t. zn. prolongacyjnych weksli, a mianowicie: 
trzech weksli po 1200 zł. t. j. po 15 proc. 
początkowego zadłużenia, płatnych 20 lutego 
20 marca i 20 kwietnia 1932 r., oraz dwóch 
weksli po 1600 zł., t. j. po 20 proc. począt- 
kowego zadłużenia, płatnych 20 maja i 20 
czerwca 1932 r. Jeżeli terminy początkowego 
weksla i płatności I raty zostaną ustalone 
np. na 5 stycznia 1932 r., to wówczas dalsze 
raty będą płatne 5-go każdego następnego 
miesiąca, do czerwca 1932 r. 

Sprzedaż nawozów sztucznych 
na kampanię jesienną. 

W drugiej połowie czerwca rozpoczęła się 
wysyłka nawozów sztucznych z fabryk na se- 
zon jesienny. Dotychczas Państwowy Bank 
Rolny sprzedał rolnikom 28.665 tonn nawo 
zów, zaś do końca b. miesiąca cyfra ta bę- 
dzie znacznie przekroczona. 

Jak się dowiadujemy Bank Rolny rozpo 
rządza w chwili obecnej kredytem na zakup 
nawozów sztucznych w wysokości 10 miljo- 
nów złotych. Pozatem większych kredytów 
udziela rolnikom Bank Gospodarstwa Krajo 
wego za pośrednictwem Kooprolnej. 

Sprzedaż domu narozbiórkę 
W dniu 17.VIII o godz. 1| odbędzie się 

fostwie Fortyfikacji D.O.War.Wilno Plac Jezuicki Nr 3 
przetarg nieograniczony na sprzedaż murowanego do- 
mu wraz z budynkiem gospodarczym, pełożonych przy 
ul. Filareckiej Nr. 27/23, na rozbiórkę. 

Formularze ofertowe i szczegółowe informacje 
można otrzymać w kierownictwie budowy drogi „Krzy- 

we Koło—Saska Kępa" przy ul. Trakt Batorego Nr. 5 
w godz. od 14—15 od dnia 10,VIII 31 r. 

Zastrzega się prawo przesunięcia dnia przetargu. 
Ldz. 4718/Fort. 

Szef Fortyfikacji O. War. Wilno 

Eksport wyrobów łódzkich 
wzrósł © 50 proc. 

W lipcu r. b. eksport włókienniczy Łodzi 
wzrósł bardzo poważnie. 

Eksport konfekcji i odzieży wykazał w 
dalszym ciągu duży wzrost. Powiększył się 
zwłaszcza bardzo wydatnie eksport do Anglji. 
która w lipcu zakupiła towarów ха 2.271.17! 
złotych. 

Walka ze szkodnikami 
rolnemi i leśnemi 

przy pomocy samolotów. 
W celu skutecznej walki z owadami paso 

żytniczemi, niszczącemi lasy i zboża, powo- 
łany został do życia przy Lidze Oborny Po- 
wietrznej i Przeciwgazowej specjalny referat 
walki z temi szkodnikami. 

Zadaniem tego referatu jest walka z ©- 
wądami pasożytniczemi przy pomocy gazów 
i innych środków chemicznych, które rozpy- 
lane są z samolotów. Aeroplany szybują nad 
terenami, dotkniętemi klęską owadów pa 
sożytniczych, rozpylają równomiernie gazy, 
niszczące te szkodniki. 

Referat walki ze szkodnikami rolnemi i 
leśnemi przy L. O. P. P. osiągnął już w 
swej pracy bardzo poważne wyniki, zdołano 
już uratować wiele lasów i wiele łanów zbóż 
Obecnie instytucja ta rozwija swą działal. 
ność na coraz szerszą skalę. 

      

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!   

    

    

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin || 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szały, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

К w Sze- 

u 

Nr. 182 (2124) 

Odprawy przodowników grup 
konkursowych młodzieży rol- 
niczej w pow. wil.-trockim. 

W wykonaniu uchwały Powiatowej Ko- 
misji Przysposobiena Rolniczego, mając na 
celu zaznajomienie młodzieży w rozwoju ak- 

cji konkursów rolniczych na terenie powiatu 
i przygotowanie jej do prac konkursowych 
w przysłym sezonie wyznaczone zostały od- 
prawy przodowników grup konkursowych z 
terenu powiatu wileńsko-trockiego w nastę- 
pujących miejscowościach i terminach: 

1) Bukiszki — Szkoła Rolnicza dnia 23 
sierpnia 1931 r. o godz. 13. 

2) Worniany — Dom Ludowy dnia 30-80 
sierpnia 1931 r. o godz. 13. 

3) N. Troki — „Ognisko dnia 6 września 
1931 r. o godz. 13. 

Odprawy rozpoczną się punktualnie o g. 
13 m. 15 i będą obejmowały następujące wy- 

kłady: 
1) Obecny stan akcji konkursowej i jei 

rozwój w przyszłości — wykładowca p. Ed- 

  

ward Żywiecki, kierownik O. T. O. i K. R. 

2) Przygotowanie roli do konkursów — 

wykładowca p. Stefan Wasilewski, agronom 
powiatowy na pow. Wil. Trocki. 

3 Życie roślin i ich pielęgnacja — wyk- 
ładowca p. Edward Żywiecki, kierownik Q. 
R IRL 

4) Organizacja grup konkursowych i ich 
prace — wykładowcy przedstawiciel Zw. 
Młodz. Polskiej i Związku Mł. Wieskiej. 

Poszczególni przodownicy grup konkur- 
sowych z terenu powiatu wileńsko-trockiego 
mają stawić się w jednej z powyższych miej. 
scowości we wskazanym termienie uwzględ- 
niając jedynie dogodność dojazdu ze swego 
miejsca zamieszkania. 

  

  

    

   
   

      

ONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWIGZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

dzwonki sygnalizacyjne. 
STAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

BŹWIĘKOWA KINO 

„ОНУОО 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dziš! 
    Gra o mężczy 

Najpiękniejsza 

gwiazda ekranu LIANA HAID cie 
w porywającym drama- 

erotycznym p. 

NAD PROGRAM: 

Zznę Dodatek dźwięk. Paramountu 

Dziš! 
t.   

  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
ulisa Wielka 38. 

Dziś! Najnowsze 
100% dźwiękowe 

arcydzieło ulubień. 

(czyli 

W rolach głównych: John Gilbert i Renee Adore. 
NAD PROGRAM: Przegląd dźwiękowy „Foxa* 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
JUTRO PREMJERA! 

NAD PROGRAM: 

WIELKA PARADA (La grande parade) 

TY, TY MOJE MARZENIE. 

Film osnuty na tle wojny światowej. 

Ceny zniżone. 
W roli głównej Harry Liedtke. 

Hoot Gibsona»... Walka z szatanem 
Wybitny dramat w 10 aktach. DZIKA KOTKA) W rolach głównych: Hoot Gibson i E. Gilbert. 

Godzina huragan. śmiechu! Szalona eskapada! Mały zadatek na szczęście! Kom -farsa 
  

  

OSTR 

+“ ARCYKSIĄ     Pamaz0” 

6071 

igi! Szanuj pieniądze! (śl 
Każdy ma możność zaoszczędzenia kilkuset złotych posiadając „Książkę 

Ulgową", która daje jej posiadaczom prawo 
rów z różnych branż i artykułów kolonjalno-spożywczych w firmach oraz w zakła- 

dach fryzjerskieh i biletów w kino-teatrach ze specjalną zniżką z cen do 30 %. 

„KSIĄŻKA ULGOWA* jest ważna dla każdego posiadacza codziennie do 
końca 1932 r. Do nabycia we wszystkich księgarniach, 

UWAGA! 

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 
3 wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ/ETYKIETĘ : KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU. 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

Kto zgłosi się z niniejszem ogłoszeniem do Administracji (ul. 
Garbarska 1-26) i nabędzie „Książkę Ulgową* 

6283 Otrzymuje bezpłatny bilet do kina na pierwsze miejsce. 

ZEŻENIE! 
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nabywania wszelkiego rodzaju towa-   

0) iii I 

  

KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DAUAK į AEROLIGATOKKA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 

kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 

afisze i 
rodzaju 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

wszel- 
roboty       

6284 ppłk. (—) Alexandrewicz, 

  

6287 Przyjęcia 

GABINET RE 

Letznita Lifewskiego Stow. Pomocy Sanit 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

czynny ll — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszólkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

10—3 pp. 

NTGENOWSKI 

  

  

Balzetu 

  

UWAGA: Obejrzenie   
Polska Pracownia 

Kamieniarska 
A. BARANOWSKI 
Wilno, Rossa 20 (d. wł.) 

Poleca: 

Artystyczno - rzeźbiarskie 
i kamieniarskie wyroby 
pomników nadgrobkow. 
ze szwedzkiego granitu, 

marmuru, labradoru. Fi- 
gury i ornamenty it. p. 

Ceny niskie. 

Wzory pomników na żą- 
danie bezpłatnie. 

Nagrodzono złotemi me- 
dalami. 6273 

  

  

  

Cena | zł. 50 gr. 

Pralnia Starodawna 
  

A >, 
Bar „Dojlidy 

udziela: śniadania, obia- 
dy i kolacje, Obiad z 3-ch 

dań | zł. 20 gr. 
Wileńska 52. 

Bar „Kresowy“ 
udziela: šniadania, obiady 
i kolacje, oraz napoje al- 
koholowe, po cenach naj- 

tańszych. Zawalna 23 

Marji Raczko 
Ludwisarska 9—8 
przyjmuje do prania 

wszelkiego rodzaju bieliz- 
nę, oraz wykonuje czy- 

szczenie niedrogo i so- 
lidnie. 6291 

1 : 
Obiady domowe 

higjeniczne, z 2-ch dań 
po 85 groszy i droższe 

ul. Sierakowskiego 20—8. 
6297 

  IDM Pracownia mebli 
bambusowych, poleca: 

etażerki, parawany. stoli- 
ki i t. d. oraz przyjmuje 

obstalunki reperacje, PO 
cenach dostępnych 

E. Buk 
ul. Ignacowska 14-12 

r 

na "Ja *fo 
lokujemy bezpłatnie. 
D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

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

rzežbiarsko - kamieniarska 

ul. Rossa Nr. 15, tel. 17-29 
jstnieje od roku 1885 

Gotowe Pomniki i Płyty Pamiątko* 

we z Granitu Szwedzkiego i Krajow. 

Wykonanie robót w zakres grobow- 

nictwa wchodzących na wszystkich 

cmentarzach wileńskichj i prowin- 

cjonalnych w-g projektów własnych 

do kupna nie obowiązuje. 

BIKNER 
pracownia 

Labradoritu i Marmuru. 

i otrzymanych. 

wystawy pomników —   
WĘGIEL kamienny 
opałowy z najlepszych 
górnośląskich kopalń Cle- 
ophas i Richthofen, węgiel 

kowalski i koks. 

DRZEWO opałowe 
w szczapach irąbane oraz 
węgiel drzewny (krótkie 

| ' polana do łazienek). 
Materjały budowlane 
cement, cegła i inne oraz 

artykuły ro)nicze. 
Zamówienia wykonywasię 
szybko z natychmiastową 

dostawą. 

Inż. Homa Władysł. 
Styczniowa Nr. 3. -Tel. 
18-417, dawn. „Wilopał”. 

pokost, 

6287 

Farby, padzie. 
szczotki, oraz papę da- 
chową. gips szczektr. i 
model, po cenach naj- 

tańszych poleca 

F. Rymaszewski 
Mickiewicza 35 6292 

  

  

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

warsztaty.     

NIEDROGO, 
na dogodnych warmnkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

6181 

Pracownia stolarska 
B. Wołodkowicza 

Dobroczynny 2 
przyjmuje obstalunki na 
wszelkiegawadzujć elle, 
oraz wykonuje reperacje 

6293 

Pralnia Wileńska 
H. Piotrowicza 
Kalwaryjska 20 

przyjmuje do czyszczenia 
i prania wszelk. rodzaju 
kostjumy i bieliznę. 6295 

Zakład mechaniczny 
J. Matusewicza 

Jagiellońska 8 
Specjalność: Motocykle 

i Rowery. Przyjmują się 
obstalunki w zakres me- 
chaniki wchodzące. 6288 

Pracownia obuwia 
L. Moczulskiego 

Trocka 6 
poleca obuwie wykwintne 

i gwarantowane, oraz 
przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. 6296 

Potrzebna 
pierwszorzędna 

krojczyni 
do pracowni damsk. 
pierwszej klasy. Do- 

wiedzieć się: 
Wilno, Subocz 19, 
pokój 11, telefon 198, 
„Ргаса“, od godz. 10 
do 12 rano. 6285 

    
  

  

  

  

  

Potrzebna zdolna 

pielęgniarka 
z dłuższą praktyką 

Trocka 19, zgł. od 10—12   

Di. mod. W. POCZTE 
Chor. wewnętrzne 
Przyjmuje od 8—9 i 5—7 

Zarzecze 16—15 
telefon 15-87 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

Wa PB 

6276 
  

  

Akuszerka 

Mara Laktetoma 
przejmujeł od 80. Zwietz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Marja brzeina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

Sprzedają się 

(dlonowe meble 
patefon, otomana i inne 
rzeczy—ul. Połocka 4—12 

6278 

KUPIMY 

tm narowany 
bez pośrednictwa w cenie 

„do 6000 dolarów 
Zgłoszenia kierować pod 
adresem: Piwna 7 m. 30, 

  

  

lub osobiście tamże w 
godz. 16—19. 6238 

drewniany DOM < dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela,   

Stałą posadę 
na dobrze płatne stano- 
wiska udziela duża firma 
Paniom od lat 25 wzwyż. 
Panie ubiegające się o tę 
posadę zgłaszać się mogą 
z dokumentami osobiste- 
mi w poniedziałek i wto- 

rek od 4—6 po poł. 
Mickiewicza 41—19, front 

6286 

Dowynajęcia 

duży lokal 
pod handel 

po byłej Kawiarni 
zauł. Dominikański Nr. 2. 

6277 

Potrzebne 
w okolicy Pohulanki 

3 pokoje 
słoneczne ze wszystkiemi 
wygodami na przedszkole 
Pożądany ogródek. Wia- 
domošė: Ciasna |, Ko- 
gutkowka. 6282 

Mieszkania 
poszukuję o 2-ch poko- 
jach lub |-go z kuchnią 
w rejonie Mickiewicza— 
Lwowskiej za niewysokie 
komorne. Oferty skiero- 
wywać: Kalwaryjska 22, 

Bieslka. 6272 

Jeden pokój 
większy lub 2 z kuchnią 
poszukuję. Czynsz za pół 
roku zgóry. Zgłoszenia: 
Biuro Reklamowe, Gar- 
barska |. 6280 

    

  

M: ania # 3 pokoi 
świeżo odremontow. 

ze wszelkiemi wygodami 
(elektr. i kanal.) do wy- 
najęcia—Popławska 28-1. 

6302 

Kupię magle 
w dobrym stanie, dow. się 
Wiwulskiego 29, sklep. 

6301 

Nauczycielka 
gimnazjum poszukuje 
lekcji lub kondycji. 

Witoldowa 14, godz. 10. 

  

  

    

TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Zaperzony perorował ze złością: 

— A kło wasze towary będzie kupować, jak was 

rozdzieli granica? Tylko my, Rosjanie, możemy brać 

wszystko, co wyrabiacie. Każda tandeta pójdzie u nas, 
bo naród rosyjski nie jest wybredny. Na zachód nie 

pójdzie nie. To są mrzonki... Ha, ha... Będziecie nie- 

podległymi nędzarzami. Na pensję dla króla będziecie 

pożyczki zagraniczne zaciągali. Co innego federacja 
słowiańska. Bylibyśmy wtedy największą potęgą 

świata. 
— E.. zbyt czarno patrzy pan na przyszłość Pol- 

ski. Przecież o ile Rosja będzie potrzebować towarów 
zagranicznych, a nasze towary będą tańsze, to i przy 
opłacie cła będzie się kalkulować wywóz ich do Rosji. 

— Gadanie. A stosunki w Posce też nie będą naj- 
lepsze. Pójdą kłótnie i swary, jak za dawnych czasów. 
Szczególnie źle będzie tym urzędnikom, którzy służyli 

w Rosji. Czy pan myśli, że prokurator polski będzie 

traktować swego sekretarza tak, jak pana traktował 

Cygler albo Wiktorinow? Bajki. Wielki honor was 

rozdyma. Poda panu taki dygnitarz dwa palee i jeszcze 

się skrzywi. W kieszeni trzy grosze, a honoru za sto 

rubli. Czy pan nie bywał w domu prokuratora rosyj- 
skiego jak swój człowiek? Czy kiedy odbył się uroczy- 
sty obiad bez pana? A czy była robiona jaka różnica 
w życiu towarzyskiem między panem, sekretarzem, a 

41) 
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sędzią lub prokuratorem? Niechże pan tak powie szcze- 

rze. 
Ucieszył się, kiedy Wichrowski przytakiwał i ciąg- 

nął dalej: 

— Ja kocham Polaków tak jak Rosjan. Chciałbym 

aby te dwa narody żyły w zgodzie. Czuję jednak, że 
Polacy nie wyzbyli się dawnych wad, które ich zgu- 
biły. Pewny jestem, że do tych Polaków, którzy ze 
służby rosyjskiej przejdą do służby polskiej będą się 
źle odnosili. Musimy wierzyć, że wojna będzie zwy- 

cięska i Polska niepodległa połączy wszystkie ziemie 

polskie. Będziecie się wtedy gryźli, że tak powiem 

prowincjami. Zetrą się granice, ale antagonizmy i róż- 
nice pozostaną. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że nie 
będzie w Polsce Polaka, byłego urzędnika rosyjskiego 

z Rosji, któryby źle wspominał dawne czasy. Ba, nawet 

znajdą się tacy, którzy zpowrotem wyjechaliby do 
Rosji. Duma narodowa wam tego nie pozwoli uczynić, 

ale będziecie o tem myśleli. 

Argumenty Arbuzowa wydawały się Wichrow- 

skiemu głupiemi. Był przekonany, że stary dziwak po- 

prostu bredzi. 

Była wigilja Nowego Roku. W klubie kolejowym 

czyniono przygotowania do tradycyjnego przyjęcia. 

Jak zwykle zebrał się tam cały Charbin. Znowu wy- 

stąpił wielkorządca Marjdżurji. Mówił o wielkiej wojnie, 
potrzebie natężenia wszystkich sił w celu pokonania 
wrogów, o zadaniach Rosji po wojnie. Jak dawniej 
zabrzmiały okrzyki na cześć cesarza i całego domu 
panującego. Wichrowski stojąc pośród bawnego tłumu 
myślał z goryczą: 

— Więc nie się nie może zmienić w państwie 

    

WSB 

Druk. „Znicz”, Wiłno, 

  

    
białych carów? Wieki trwa ten układ stosunków 

i wieki jeszcze przetrwa. 
Przypomniał sobie zapewnienia Marty, że rewo- 

lucja już bliska. Jakże śmieszną mu się wydawała teraz, 

kiedy Rosja pokornie znosi ciężar przewlekłej wojny 

i niema mowy 0 obaleniu ustroju. 
— Panowie — zawołał jakiś generał. — Na polach 

rozstrzygają się losy świata. Tam walczy nasza droga 
armja. Zwróćmy się na chwilę w stronę dalekiego 
zachodu i złóżmy serdeczne życzenia naszym cud- 

bohaterom. Nech żyje armja rosyjska! 
„Hurra* gruchnęło z tłumu i echem rozległo się 

po wszystkich salach klubu kolejowego. 
wo w X 

Groźne wieści nadchodziły z dalekiego Petersburga. 
Brak produktów i towarów, niezadowolenie mas, po- 

rażki na froncie, skandale dworskie, gorączkowa dzia- 

łalność partyj politycznych, głośne protesty nawet ludzi 

umiarkowartych, — wszystko to budziło niepokój 

w sferach urzędowych Rosji. 
Powszechnie rozumiano, że coś się załamało, że 

wielka organizacja — Cesarstwo Rosyjskie — prze- 
żywa jeden z najpoważniejszych kryzysów. W opinji 
szerokich mas wyrobił się pogląd, że w celu wywikłania 
się z ogromnych kłopotów, w jakie wpadła potężna 
monarchja, musi się stać coś niezwykłego. Nie pomogą 
już papierowe obietnice, zmiany ministrów i nowe fra- 
zesy. Burza wisiała w powietrzu. Wojna światowa ode- 

szła na drugi plan. Po okresie długiej apśtji ożywiły 
się umysły. Każdy chciał przeniknąć tajemniczy splot 

wypadków, które zdecydują o losach Rosji. 2 

Pod wpływem ogólnego nastroju Wichrowski za- 

czął myśleć o nowych zmianach. Niepokój ogarnął 

         

  

Wiktorinowa. Przychodził akuratnie do biura, był 

uprzejmy dla adwokatów i petentów. Żywo interesował 
się wypadkami w stolicy. Z goryczą mówił, że czynniki 
rewolucyjne wykorzystają ciężką sytuację państwa 
i wywołają anarchję. 

Wtem zapanowała na froncie wersyj, płotek, wieści 
gazetowych zupełna cisza. Wiadomości z Petersburga 
urwały się, co spotęgowało niepokój i napięcie nerwów. 
Z rana przyszedł do biura Wiktorinow: Zwołał wszyst- 

kich podprokuratorów. : 
— Panowie — rzekł sucho. — W Petersburgu 

zaszły ważne wypadki. Utworzył się wbrew woli cesa- 
rzą samozwańczy rząd. Żądam stanowczo, aby zarzą- 
dzenia nowego rządu nie były wykonywane dopóki 
nowy ustrój nie uzyska sankcji najwyższej. Proszę 
pamiętać, że złożyliśmy przysięgę cesarzowi i że pro- 
kuratura rosyjska nigdy nie zdradziła swego monarchy. 

-— Jaka jest sytuacja w więzieniu? — zapytał 

podprokuratora Blinowa. 

—- Naogół spokojnie. Oczekują amnestji. 
—_ Niech oczekują—odparł zimno prokurator.— 

Jeszcze nie nie jest stracone, może prawowity rząd 
rozpędzi buntowników. 

Wichrowskiego wywołał z 
urzędnik. Podał mu depeszę: 

— Z Piotrogrodu, pilna — odczytał szybko Wich- 
rowski, oddając depeszę prokuratorowi. 

Zrobił się ruch. Wszyscy otoczyli kołem Wiktori- 
nowa. W oczekiwaniu sensacyjnych wieści weszła 
jeszcze kilku sędziów. W. silnem napięciu patrzyli 
wszyscy w głębokiem milczeniu na prokuratora. 
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