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Kleska nacjonalistów niemieckich. 
Zakaz urządzania zgromadzeń. * 

Plebiscyt niemiecki w sprawie rzą- 

du Brauna, jaki miał miejsce przed- 

wczoraj w niedzielę dnia 9-go sierpnia 

przyniósł Europie miłą niespodziankę. 

zamiast spodziewanych 13 miljonów 

głosów nacjonaliści pruscy otrzymali 

tylko 9. W porównaniu nawet do iloś- 

ci głosów otrzymanych przy wyborach 

ostatnich oznacza to zmniejszenie gło- 

sów nacjonalistycznych o 25 proc. 

Świadczy to najwyraźniej, że kry- 

zys niemiecki nie przeszedł bez wpły- 

wu i że w szerokich masach niemiec- 

kich rozpoczyna się odpływ nacjonali- 

zmu. Przeciętny Niemiec, ów człowiek 

ulicy nie potrafił zrozumieć dlaczego 

raz każą mu śpiewać obelżywe piosen- 

ki przeciwko Francji, a jutro widzieć 

tam jedyny finansowy ratunek  Nie- 

miec. 

Kompromitacja buffonady szowi- 

nizmu niemieckiego w Paryżu i Lon- 

dynie pozostawiła tedy swój ślad na 

mózgu mieszczucha niemieckiego. Na- 

ciskany z 2-ch stron przez hitlerow- 

ców i komunistów umiarkowany obóz 

niemiecki osiągnął duże zwycięstwo. 

Jest to zarazem zwycięstwo prądów 

przyjaznych Francji i Anglji, oraz klę- 

ska czynników w połowie tflirtujących 

z faszyzmem, w drugiej zaś będących 

na utrzymaniu ZSRR. Oczywiście klę- 

ska ta nie oznacza jeszcze bynajmniej 

trwałego uspokojenia się w Niemczech, 

pieszyć tam po- 

lityczne rozwiązanie sytuacji. Z jednej 

strony elementy demokratyczne mogą 

skorzystać z sytuacji, likwidując ban- 

   może tylko raczej pr: 

  

* 

dy Hitlera, z drugiej strony hitlerowcy 

przerażeni perspektywą utraty wpły- 

wów teraz właśnie sięgnąć po władzę. 

Jedno tylko nie ulega wątpliwości: kry 

zys niemiecki zbliża się coraz prędzej 

do przełomu. 

O ile jednak głosowanie z dn. 9-go 

sierpnia pokrzepi siły duchowe demo- 

kracji niemieckiej i skłoni ją do wię- 

kszej aktywności, pociągnie to za so- 

bą dobroczynne skutki dla 

niemieckiego, a co za tem idzie i dla 

całej Europy. Wywrze to wpływ nader 

dodatni, a może i decydujący na dal- 

szy przebieg kryzysu gospodarczego 

w Europie. 

Pozostaje jeszcze oświetlić wypad- 

ki 9-go sierpnia z polskiego punktu 

widzenia. Nie jest to rzeczą łatwą, 

ponieważ, jak wiadomo nie posiadamy 

przyjaciół, ani wśród zwycięzców, ani 

wśród zwyciężonych. W takim stanie,    

jak jest po plebiscycie, antypolskość 

czynników zwycięskich jest antypols- 

kością na raty. Jak na dzisiejsze cięż- 

kie czasy i to dobrze. 

O wiele większe natomiast znacze- 

nie dodatnie miałoby uspokojenie się 

Niemiec z punktu widzenia gospodar- 

czego. Zaniepokojenie wierzycieli no- 

wojorskich ujemnie wpływa na mo- 

źliwości kredytowe całej Europy Środ- 

kowej. Cisza w Niemczech będzie za- 

pewne przyjęta przez cały świat gos- 

podarczy z dużem zadowoleniem. 

  

Swój 

Na ulicach Berlina. 
BERLIN, 10. 8. (Pat). — Od wczesnego 

rana na ulicach Berlina panowało niezwykłe 

ożywienie. Przebieg głosowania plebiseyto- 
wego, według dotychczasowych wiadomości 

był względnie spokojny. Ubiegłej nocy stron- 

nietwa radykalne rozwinęły niezwykle oży- 

wiona działalność propagandową. Lotne od- 
działy agitatorów komunistycznych i hitle- 
rowskieh zdzierały plakaty stronnictw anty- 

plebiscytowych. 

W poszczególnych dzielnicach podpalono 
szereg słupów reklamowych i zerwano elek- 
tryczne połączenia. W dzielnicach północnej 
i wschodniej straż poźarna przy pomocy dra 
bin mechanicznych musiała usuwać transpa- 
renty i plakaty komunistyczne, wzywające 

do wstąpienia do „czerwonej gwardji komu- 

nistycznej*. W fokach, w których odbywa 
się głosowanie, czynnych było 20.000 mężów 
zaufania poszczególnych stronnietw. 

Katastrofa nacjonalizmu pruskiego. 
Zamiast 13 miljonów — 9. 

BERLIN, 10-VIII. (Pat). Urzędo- 
wa pruska agencja prasowa donosi, 
że według prowizorycznych obli- 
czeń za rozwiązaniem sejmu pru- 
skiego opowiedziało się 9.793.603 

osób uprawnionych do głosowania na 
obszarze Prus na ogólną liczbę 
26.400 tys. uprawnionych do głoso- 
wania. 

-.Przebieg dnia 9 sierpnia na prowincji. 
BERLIN, 10-VIII. (Pat). W go- 

dzinach wieczornych po zamknięciu 

fabryk i sklepów na placu Biilowa 
i sąsiednich ulicach poczęły się znów 
gromadzić tłumy, które policja kon- 
na i piesza niebawem rozproszyła. 
Zażądano, ażeby okna wszystkich 
domów sąsiadujących z placem 
Biilowa były stale zamknięte. Dom 
Libknechta otoczono kordonem po- 
licyjnym. 

Z prowincji nadchodzą również 
w dalszym ciągu wiadomości © 

burzliwym przebiegu dnia plebiscy- 
tu. Byli zabici i ranni. W miejsco- 
wości ltzhoe przyszło do krwawych 
starć między komunistami a hitle- 
rowcami, oraz między Stahlhelmem 
a członkami Rejchsbanneru. Podczas 
strzelaniny 2 policjantów i kilku 
demonstrantów zostało ciężko ra- 
nionych. Aresztowano kilkudziesię- 
ciu hitlerowców i kilkunastu komu- 
nistów. Do zajść przyszło m. in. w 
Dbuuisrgu. ' 

Na tle plebiscytu. 
BERLIN, 10-VIII. (Pat). W Kilonji 

doszło wczoraj po południu w zwią- 

zku z plebiscytem do starć między 

stahlhelmowcami i hitlerowcami z 

Pokłóceni 
BERLIN, 10-VIII. (Pat). Dziś w 

godzinach przedpołudniowych cen- 
trala komunistów, dom Liebknechta, 
była obsadzona przez policję. W 
dzielnicy zachodniej Schónburg do- 

jednej, a członkami republikańskie- 
go Reichsbanneru z drugiej strony. 
W czasie starcia 5 reichsbannerow- 
ców zostało ciężko rannych. 

sojusznicy. 
doszło nad ranem do wymiany strza- 
łów między komunistami i hitlerow- 
cami, którzy atakowali się nawza- 
jem, zarzucając sobie zdradę przy 
wspólnej akcji plebiscytowej. 

Rozruchy komunistyczne. 
BERLIN 10.8. Pat — Biuro Wolffa do- 

niosi „że 'w czasie starć na, placu Bułowa za- 
strzelonych zostało również kilka osób cywił 
nych. Krążą pogłoski, że po stronie komu- 

nistów liczba zabitych wynosi 15. Policja 

    

  

oświadcza, że nie może potwierdzić tych po 
głosek. Wiadomo tylko iż komuniści rannych 

bojowców uprowadzili. Liczba zabitych osób 

cywiłnych nie jest jeszcze znana. 

   

  

. 88 aresztowań. 
BERLIN 19,8. — W ciągu dnia wczo- 

rajszego do godz. 12 w nocy zatrzymano 0- 
gółem 88 osób. W czasie przeszukiwania do- 

  

mów, położonych wpobliżu placu Biiłowa, po 

  

Silne lotnictwo to potęga 

  

Jicja wykryła jeszcze jednego ciężko rannego 

Woo znych stacjach ratunkowych leży 

15 osób ciężko rannych i jedna: zabita. 

  

    
Państwa! 

kredytu | 

BERLIN, 10 8. (Pat). — Prezydent police 
ji na podstawie dekretu prezydenta Rzeszy 
przeciwko wykroczeniom politycznym zabro 
nił aż do odwołania odbywanie,na plaeu Bu- 
lowa i w jego okolicy wszelkich zgromadzeń 
i manifestacyj. Tak zwany dom Libknechta, 
w którym mieści się centralne biuro partji 
komunistycznej, przy płacu Bułowa jest ob- 
stawiony przez policję. Policja urządziła ob- 
ławę w okolicznych domach przy placu Bu- 

lowa. W domu Libknecha aresztowano 18 о- 
sób. Skonfiskowano ostatni nakład dzienni- 
ka Rote Fahne i wydawnietwo tego dzienni: 
ka na dwa tygodnie zawieszono. W ezasie 
zaburzeń został zabity również 16 letni chło- 
piece. Rannych zostało około 27 osób, Wśród 
aresztowanych w Berlinie znajduje się 120 
komunistów, 20 hitleroweów i 10 stahihel- 
moweów. 

$а „dahrej” myśli. 
BERLIN 10.8. Pat. — Według os- 

tatnich wiadomości w obozie naejona- 
listycznym niepowodzenie _ plebiscytu 
pruskiego nie wywołało bynajmniej 
konsternacji ani przygnębienia. Koła 
nacjonalistyczne uważają że osiągnięte 
na wezorajszem rozstrzygnięciu łudo- 
wem wyniki cyfrowe stanowią wy- 

   

  

starczającą podstawę na której będą 
oni mogli oprzeć dalszą akcję przygo- 
towawczą do przeprowadzenia wybo- 
rów do sejmu pruskiego oraz wyborów 
prezydenta Rzeszy. W kołach politycz- 
nych niepowodzenie plebiscytu przy- 
pisują przyłączeniu się do niego par- 
tji komunistycznej. 

  

Zamach dynamitowy na pociąg. 
20 osób rannych. 

* 

BERLIN, 10-VIII. (Pat). Wczoraj wieczorem na pociąg pośpieszny 
Bazylea — Frankiurt n/M — Berlin dokonano zamachu dynamitowego 
o godz. 21.45, pomiędzy Griihna i Juteborg. Osiem wagonów wysko- 
czyło z szyn, staczając się z nasypu do kotliny. Według dotychczaso- 
wych wiadomości, oiiar śmiertelnych w ludziach niema. Trzy osoby z0- 
stały ciężko zranione, 17 lżej. 
rekcja kolejowa stwierdza, 
kuratora poczdamskiego na rmiejsce wypadku, 

Według ogłoszonego komunikatu dy- 
że komisja śledcza wysłana przez nadpro- 

znałazła drut długości 
200 metrów z zapalnikiem. Część szyny w miejscu wypadku wyrwana 
była z toru. Kierownik parowozu usłyszał na krótko przed katastroią, 
eksplozję, jednak nie zdołał już zatrzymać pociągu. 

Zamachowcami 
BERLIN, 10. 8. (Pat). — Dyrekeja 

kolei Rzeszy komunikuje: Na słupie 
telegraficznym wpobliżu miejsca za- 
machu na poe. Nr. 143 umieszczony 
był egzemplarz hitlerowskiego orga- 
nu „Angriffó, na którym wypisane by 

ły kolorowym ołówkiem słowa: Za- 

mach 8 sierpnia. Oprócz tego zama- 
chowcy ułożyli na torze sąsiednim 
dwa żelazne progi wpoprzek szyn, 
które odrył maszynista pociągu poś- 
piesznego. Komunikacja wstrzymana 
jest na jednym torze. Jak stwierdzo- 
no, o Świecie sprawcy zamachu pra- 
wdopodobnie zapomocą kilku ładun- 
ków, napełnionych materjałem wybu- 

są hitlerowcy. 
chowym, wyrwali odcinek szyny dłu- 
gości 6 i pół metra. Huk wywołany 
ckspłozją słyszane w  miejseowości 
Liiekenwalde, odległej o 13 klm. od 
miejscowości katastrofy. = Wpobližu 
miejsca wybuchu znaleziono drugi 
egzemplarz „Angriffu* na którym wi- 
dniało kilka hackenkreuzów oraz na- 
pis: Zamach 8 sierpnia: Niech żyje 
rewolucja! Na zarządzenie Dyrekcji 
kolei wzmocniono na wszystkich lin- 
jach kolejowych pogotowie ochronne. 
Zarząd główny kolei Rzeszy wyzna- 
czył za schwytanie sprawców zama- 
chu nagrodę w wysokości 20.000 ma- 
rek. 

Przyczyny zamachu. 
BERLIN 10.8. Pat. — Biuro Conti do- 

wiaduje się, że na podstawie dotychezaso- 
wych wyników śledztwa w sprawie zama- 
chu pod J;jteborg istotnie można stwierdzić, 
że zamach miał źródło polityczne i pocho- 

dził ze strony elementów radykalnych. Obok 
miejsca wypadku znaleziono części rury że- 
laznej, którą zbrodniarze napełnili materja- 
łem wybuchowym. Prawdopodobnie przy- 

gotowań do zamachu dokonały 3 osoby 

PEPE OPC ROCKOWY FAROE OE RODE SARAS 

Marszałek Piłsudski w Druskienikach. 
DRUSKIENIKI, 10-VIII. (Pat). Dzisiaj po południu przybył do Dru- 

skienik Pan Marszałek Piłsudski. Panu marszałkowi zameldował się 

dowódca okr. korpusu III generał Litwinowicz. 

Przed obsadzeniem fotelu ministra W.R. i O.P. 
Pogłoski o kandydatach. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Jak słychać, nie jest rzeczą wyklu- 
czoną, że w bież. tygodniu zostanie 
zdecydowana sprawa obsadzenia fote- 
lu ministra wyżn. rel. i ośw. publicz- 
nego. ; 

W związku z tem, w kołach. stolicy 
wymieniają różne nazwiska osób, któ- 
re byłyby ewentualnymi kandydatami . 
na stanowisko ministra oświaty. 

Wśród nazwisk tych m.in. wymieniają 
nazwisko wiceprezesa BBWR posła Ja- 
nusza Jędrzejewicza byłego radcę mi- 
nisterstwa oświaty i obeenego mini- 
stra reform rolnych prof. Kozłowskie- 
go, księdza wiceministra Żongołłówi 
cza pułkownika Ulricha i innych. Po- 
głoski te jednak nie znajdują potwier- 
dzenia u źródeł miarodajnych. | 

Porządek dzienny wrześniowej sesji 
Rady Ligi Narodów. 

Tel. od wł. kor. ż Warszawy. 

64 sesja Rady Ligi Narodów rozpo- 
czyna się 1 września w Genewie pod 
przewodnictwem ministra spraw za- 
granicznych Hiszpanji p. Lerroux, któ 
ry jako przewodniczący Rady Ligi o- 
tworzy 7 września dwunastą sesję 
Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Na porządku dziennym Rady Li- 
gi znajdują się m. in. 2 sprawy doty- 
czące bezpośrednio Polski, mianowi- 

cie: raport rządu polskiego o sytuae- 
ji mniejszości niemieckiej w wojewódz 
twach śląskiem, poznańskiem, pomor- 
skiem odłożony na* majowej sesji Ra- 
dy Ligi naskutek prośby ministra spr. 
zagr. Niemiec p. Curtiusa, oraz raport 
wysokiego komisarza Ligi Narodów w 
Gdańsku o stosunkach  polsko-gdań- 
skich' opracowany naskutek zalecenia 
Rady Ligi Narodów. 

Znów płoną sterty zboża. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Lwowa nadchodzą wiadomości, z pro 
wincji, że w ostatnich kilku dniach w szere- 
gu miejscowościach miały miejsce padpala- 
mia stert zboża przez nieznanych sprawców. 

Przypomina to akcję sabotużową tajnej 
ukraińskiej organizacji wojskowej, przepro- 
wadzoną w ubiegłym roku w tym samym 
okresie ezasu. ° 

500 dzieci sparaližowanych. 
NOWY YORK, 10. 8. (Pat). — Od kilku 

dni wzmaga się w Nowym Yorku, być może 
wskutek fali szalonych upałów, epidemja pa- 
raliżu dziecinnego. Codziennie komisarjat 

zdrowia notuje nowych kilkadziesiąt wypad- 
ków. Dotychczas zachorowało 500 kilkadzie- 
siąt dzieci. 

  

PRZEMÓWIENIE PREZESA SŁAWKA 
wygłoszone na X-m Zjezdzie Legjenistów w Tarnowie. 

„Panie Prezydencie! 
Obchodzimy święto legionowe. Raczyłeś 

je zaszezycić swoją obecnością. 
Składamy Ci hołd — należny Tobie, jako 

Prezydentowi Rzeczypospolitej, należny To- 
bie, jako najstarszemu Bojownikowi. 

Prostmy Panie Prezydencie, byś zechciał 
posłuchać jak i o czem my w naszem kole- 
żeńskiem gronie gwarzyć będziemy, a jedno 
stanie się jasnem, że gdy zażądasz Panie Pre 
zydencie, od nas wysiłków czy ofiar, to po 
wiemy: „Rozkaz*. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej niech ży- 
je! 

* 

Pan Marszałek Piłsudski rozkazał mi w 
Jego imieniu powitać zjazd. Przybyć sam nie 
mógł. Leez wie, ile głębokiego żołnierskiego 
przywiązania, ile uczuć w dniu naszego Świę- 
ta ku Niemu z sere naszych płynie. 

My zaś wiemy, ile uczuć Jego płynie ku 
nam. 

Nasz Komendant I Marszałek Polski Jó- 
zef Piłsudski niech żyje! 

Panie Prezesie Rady Ministrów! Z nami 
jesteś zespolony, boś u kolekki ruchu zbroj- 

nego z bronią w ręku był. Boś później za tę 
Twoją pracę ciężkich 7 lat katorgi wytrzy- 
mał. Boś się po tem wszystkiem znowu w na 
szyeh' znalazł szeregach. 

Dziś Ty swoim poważnym i twardym ro- 
zumem wnosisz spokój w życie Państwa, a 
nam dajesz poczucie, że rządy w odpowie- 
dzialnych spoczywają rękach. 

Rząd Rzeczypospolitej i jego szef płk. 
Prystor niech żyją!     

* 

Koledzy! 
Każdy z nas, jadące na zjazd legjonowy, 

pragnie w koleżeńskiem gronie minioną pr: 
szłość eżywić, we wspomnieniach i opowi 
niach jeszcze raz ją w duszy swojej przeżyć 
Spotkać, zobaczyć przyjaciół rozproszonych 
dziś po całej Polsce i na najrozmaitszych od- 
cinkach pracy. To jest jedne uczucie, które 
w duszy mamy, kiedy w przepełnionych wa- 
gonach tłumnie na walny zjazd ściągamy. 

Ałe obok tego. każdy z nas, gdy na zjazd 
się wybiera, ma nawpół skonkretyzowaną na 
dzieję, że otrzyma jakieś wyjaśnienia i wska- 
zania, dotyczące rzeczy nie już minionych, 
lecz przyszłych, stojących jeszcze przed na- 
mi. 

W edhudowanie państwa polskiego kaž- 
dy z mas włożył nie byle jaki wysiłek, dla- 
tego każdy żywi troskę, by dorobek naszych 
trudów nie został zmarnowany, dlatego każ- 
dy czujnem sercem chwyta, to, eo znamiona- 
je naszą siłę i moc — dziś i na przyszłość. 

To związanie przeszłości z teraźniejszo- 
ścią i przyszłości każdy z nas czuje i po swo 
jemu rozumie. Lecz przedtem byliśmy sku- 
pieni w oddziałach i mogliśmy całą troskę 
© to, ce się dzieje, czy ma dziać złożyć na 
naszych dowódców, a przedewszystkiem na 
barki Komendanta naszego Józeła Piłsud- 

skiego. 
Dziś, zależnie od teoretycznego przygoto- 

wania „zależnie od fachowych zdolności, za- 
ležnie niekiedy od przypadku różne spełnia- 
my funkcje. 

Życie nasze bardziej się skomplikowała. 
Niektórym z nas wypadło wziąć na siebie i 
samodzielny odcinek pracy i całe poczucie 

  

     

   
  

odpowiedzialności za nią. Wielu rozproszyło _ 
się w tak różnorodnych dziedzinach życia, 
że łączność między nami musiała stać się 
inną. To też tłumnie špieszymy na nasz 
zjazd, by przynajmniej jakąś wspólną myśt. 
ezy linję kierunkową działania wywieźć i na 
swoim odcinku realizować. A każdy z nas w 
zetknięciu z otoczeniem ma poczucie może 
nietyle swojej jekiejś wyższości, lecz pocza- 
cie, że jest inny, że się od tego otoczenia 
różni zakresem i rodzajem swoich zaintere- 
sowań. ® 

Przed 17-tu laty Komendant w rozkazie 
swym do nas kazał nam być awangardą w 
narodzie. Awangargą tą jesteśmy i teraz, bo 

nikt nas dotąd nie prześcignął w tej gotowo- 
ści służenia sprawie. Związaliśmy honog 0so- 
bisty ongiś z godnością narodu, a później z 
dostojeństwem państwa i wytrwaliśmy. Lecz 
być awangadą, to znaczy prowadzić za sobą 
innych, drogę im torować i wskazywać. By- 
liśmy garstką, a chcemy, by naród cały war- 
tości, które myśmy z siebie wydobyli, odczuł 
i sobie przyswoił i to zarówno pokolenia 
dziś żyjące, jak i te, które po nas przyjdą. 
Tak samo jak w dawnych dziejach Polski 
nieliczne grupy wśród bierności i ogółu dźwi 
gały na sobie cały ciężar odpowiedzialności 
za honor i losy narodu, tak i myśmy ją dźwi 
gać musieli. , 

Jakim był nasz wysiłek, niech świadczy 
przykład Kasy Oficerskiej I Brygady. Pragnę 
by przykład ten został szeroko zrozumiany, 
dlatego nieco obszerniej nad nim się zatrzy- 
mam. 

Zkolei więc kreśli Prezes Sławek historję 
powstania i znaczenie Kasy Oficerskiej I Bry 
gady. Za namową Tadeusza Cieńskiego i n- 
becnego leadera endecji Stanisława Stroń- 
skiego Austrjacy w obawie przed wpływami 
Piłsudskiego izolują z pod wpływu Komez:- 
danta II Brygadę i wysyła ją we wsehod- 
nie Karpaty. Stworzoną później III Brygadę 
oddają pod rozkazy oficera  austrjackiego. 
Tylko więc I Brygada miała szczęście być 
pod bezpośredniem dowództwem Komendan. 

ta, którą pragnął on widzieć jako szkołę bo- 
jową, w którejby się wychował bokaterski 
typ żołnierza polskiego. Ale społeczeństwo 
nie dało wówczas tym zaczątkom siły zbroj- 
nej Polski prawie żadnego poparcia mater 
jalnego i dlatego oficerowie I Brygady posta 
nagai oddač dla sprawy swoje gaže oficer- 
skie. 

W grudniu 1914 roku, gdy po raz pierw- 
szy wypłacono oficerskie pobory, odbyło się 
w Lipnicy Górnej oficerskie zebranie, które 
postanowiło: 1) Ofiecerowie posiadający nó- 
minacje austrjackie (a więc otrzymujący sa- 

żę), przelewają wszelkie swe pobory da 
wspólnej Kasy Ofiecerskiej Brygady Piłsud- 
skiego. 2) Oficerowie, mianowani przez Ko- 
mendę Brygady (a więc niezależnie od tega 
ezy mają nominacje austejackie, czy też nie) 
— pobierają miesięczną pensję z Kasy Ofi- 
cerskiej w wysokości 100 koron, zrzekająe 
się reszty tejże kasy... R 

Za naruszenie powyższej uchwały winni 
mieli być pociągnięci do odpowiedzialności 

  

przez sąd honorowy, i wykluczani z grona 
oficerów I Brygady. 

W ciągu roku 1915 Kasa Ofieerska uch 
waliła dodatek 50 koren miesięcznie dla ofi 
cerów odkomenderowanych na tyły, lub prze 
bywających tam naskutek choroby, a w 1916 
r. podniesiono pensje do 200 koron miesięcz 
nie. 

Z pieniędzy — w ten sposób wnoszonych 
do Kasy Oficerskiej — szły stosunkowo nie- 
wielkie kwoty na zapomogi dla rodzin, na 
pożyczki, częściowo i ekwipunek i t. p. nie 
dające się uniknąć wydatki. Większe sumy 
pochłaniała pomoc dla rannych żołnierzy. 
oraz pozycje, figurujące w sprawozdaniu p. 
t. „Kasa Brygady*, „Fundusz Dyspozycyjn 

„Organizacja. 
W lipeu 1917 naskutek odmowy złożenia 

przysięgi Brygada I wraz z całą prawie NI 
i częścią II została rozbita i rozproszona. 
Najliczniejsi poszli do Szczypiorna, Benja- 
minowa, Hawelbergu i innych obozów jeń- 
ców, część zdegradowanych oficerów została 
wcielona do wojska austrjackiego i rzucona 
ma front włoski, część w końcu — po zrzu- 

ceniu munduru — stanęła do pracy organi- 
zacyjnej i instruktorskiej w P. © .W. nad- 

   

/kruszonej jednocześnie przez aresztowania, 
Brygada przedstała istnieć, a za pienią- 

dze tej Brygady prowadzone były dalej pra- 
ce organizacyjne, mające na celu przygoto- 
wanie rezerw, które jak następnie historja 
pokazała, wprowadzone zostały do działania 
w momencie rozbrojenia okupantów. Pienią- 
dze oficerów podegradowanych lub siedzą- 
cych za drutami — pokrywały wydatki tej 
praey aż prawie do przełomowego momentu 

Koledzy! Możemy sobie powiedzieć, że 
byliśmy dobrą awangardą, żeśmy jako awan- 
garda obęwiązek swój spełnili w tamtych 
czasach do końca. Ale awangardą jesteśmy 
i dzisiaj, bo jak wspomniałem, nikt nas do- 
tąd nie prześcignął w  gołowości służenia 
sprawie. . ^ 

Tłumnie śpieszymy na zjazd, by przesz- 
łość wspominać, a dla działania w teraźniej- 
szości i przyszłości wspólne cele sobie zakre- 
ślać. 

Los nam kazał być awangardą — musi- 
my nią być — musimy za sobą pociągnąć 
tych, któ! nas zrozumieli i z własnej woli 
z nami iść pragną, mamy prawo zmusić da 
ofiar tych, którzy w gnuśnym egoiźmie od 
wszelkich ciężarów na rzecz państwa ehciefi- 
by się uchylić. 

Po przez długie dzieje polskiej historji 
przebija stałe zjawisko że spełnianie obowia- 
zków w stosunku do państwa spada całym 
ciężarem na barki elity duchowej i moralnej. 
Elita ta całą swoją dobrą wolę oddaje na 
rzecz państwa bez zastrzeżeń i bez reszty. A 
wydajność jej wysiłków — wobec małej jej 
liczby — nie odpowiada temu, co uczynić i 
dać może wielomiljonowy naród. Elita ta 
przeważnie nie umiała w ostatecznej mierze 
wytworzyć warunków przymusu w Stosunku 
do tych obywateli państwa, którzy zbyt sa 
skłonni — bez własnych trudów — na pracy 
innych pasorzytować, przychodzić de gotowe 
go i tylko dia siebie od państwa wszystkie 
go żądać. 

Skoro w zasadach Konstytucji, przyjęte 
jest równość praw, te musi być i równość 
obowiązków i ciężarów. 

W, pracach nad rewizją Konstytucji, w 
pracach nad usprawnieniem administracji w 
pracach nad organizacją całego życia pań- 
stwowego — jako naczelna zasada, must 
być przez nas wysunięta sprawa obowiązków 
obywatela w stosunku do państwa, jako 
wspólnego dobra i do społeczeństwa jako ea- 
łości — obrona tego wspólnego dobra przed 
działaniem jednostek złych i szkodliwych. 
Zbyt wiele dotąd mówiono tylke o prawach 
obywatela w stosunku do państwa, o obo- 
wiązkach często zapominano. Musimy te 
przypomnieć. : 

Koledzy, skoro los nam dał, żeśmy w 
twardej i niekiedy bardzo ciężkiej szkole 
Marszałka Piłsudskiego nasze wartości roz- 
winęli, żeśmy przez wysiłek bojowy nawią 
zali łączność z najpiękniejszemi tradycjami 
rycerskiej przeszłości polskiej, żeśmy w upa- 
dającym na duchu narodzie wiarę we wła 
sne siły wskrzesić zdołali — to musimy wy- 
pełnić swój obowiązek i w stosunku do przy- 
szłości, musimy tym, którzy po nas przyjść 
mają, pozostawić wskazanie, że pełne bogze 
two życia zazna i odczuje ten, kto w walce 
o swoje ideały nie będzie skąpił ni swoich 
pieniędzy ni swojego życia. 
= 

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

Giełda warszawska z dn. 10.VIII. b.r. 
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Wizyta niemiecka w Rzymie 
Znaczenie podróży dr. Briininga i dr. Curtiusa do Rzymu. — Główne f boczne drogi w polityce. — O asekurowaniu się w polityce. — 

Naród włoski i naród niemiecki. 

Dalsze ogniwo w łańcuchu tak licz. 
nych ostatniemi czasy spotkań mię- 
dzynarodowych — konferencje mię- 
dzy dr. Briiningiem i dr. Curtiusem. 
a Mussolinim i min. Grandim z okazji 
wizyty przedstawicieli rządu niemiec- 
kiego w Rzymie — nie ma znaczenia 
równego poprzednim międzynarodo- 
wym konferencjom. ” 

Možnaby powiedzieč, že rozmowy 
rzymskie stanowią akompanjament do 
głównej melodji, którą grało się — i 
gra — w Paryżu, Londynie i Berlinie. 
Między temi trzema stolicami prowa- 
dzi óbecnie główny gościniec. na któ- 
rym rozgrywają się w obecnej chwili 
najważniejsze zagadnienia międzyna- 
rodowe. Do Rzymu wziedzie boczna 
droga, nie pozbawiona jednak znacze- 
nia, zwłaszcza jako próba asekuracji, 
o ile na głównej drodze nie dojdzie 
się do porozumienia, jako okazja do 
zaszachowania partnera możliwością 
ekstratury dyplomatycznej. 

Mussolini, zapraszając kierujących 
polityków niemieckich do Rzymu, 
miał obok konkretnych celów poli- 
tycznych, również względy prestiżu 
międzynarodowego Włoch na oku. W 
tej materji faszyzm jest bardzo czuły 
i wiele uwagi i pracy poświęca zado- 
kumentowaniu, że Włochy są pierw- 
szorzędnym i zawsze aktywnym czyn- 
nikiem na arenie międzynarodowej. 

O ile chodzi o konkretne zagad- 
nienia, które mogły być przedmiotem 
rozmów w Rzymie, to na czoło wy- 
suwa się sprawa Anschlussu ekono-. 
micznego między Niemcami a Austrją. 
Jak wiadomo, reprezentant Włoch, P. 
Scialoja, wygłosił przed Trybunałem 
Międzynarodowym w Hadze bardzo 
stanowcze przemówienie, wymierzone 
przeciw temu Anschlussowi i zwraca- 
jące uwagę na to, że zrealizowanie tego 
planu może wywołać wojnę. 

Niemcy, które przywykły do. mile 
dźwięczącego w ich uszach stanowiska 
Włoch w sprawie rewizji traktatów, 
bardzo niemile były uderzone tem zgo- 
ła niedwuznacznem przemówieniem. 
W danym wypadku jednak chodzi na 
tym terenie raczej o nastroje, niż o 
fakty, gdyż wobec groźnej sytuacji, 
w której znalazły się Niemcy, skazane 
dżiś na pomoc międzynarodową, spra- 
wa Anschlussu ekonomicznego staje 
się muzyką dalszej w każdym razie 
przyszłości. 

Niemcy, przeżywający niestycha- 
nie silny i groźny kryzys finansowy, 
nie mogą ze strony Włoch oczekiwać 
specjalnie skutecznej na tem polu po- 
mocy. Włochy były zawsze słabsze e- 
konomiceznie od innych wielkich potęg. 
a obecnie przeżywają również silny 
kryzys ekonomiczny, czego dowodzi 
deficyt w budżecie i bardzo znaczna 
jak na niezbyt uprzemysłowiony kraj 
liczba bezrobotnych. 

Antagonizm między tendencjami 
patyki włoskiej a francuskiej stano- 
'wi zmany czynnik na szachownicy dy- 
,plomatycznej świata. Antagonizm ten 
w ostatnich czasach przycichł, Wło- 
chy podkreślają swój pacyfizm, stano- 
wisko zaś Francji znacznie się wzmoc- 
niło, a polityka jej zewnętrzna stała się 
bardzo aktywna — niemniej jednak 
trudno się pozbyć zapasu nagroma- 
dzonej po obu stronach w ciągu sze- 
regu lat nieufności. Dlatego też wszeł - 
kie próby, mające na celu zbliżenie się 
do Rzymu wywoływały zawsze niemi- 
ły oddźwięk w Paryżu. 

I z okazji zapowiedzianej wizyty. 
niemieckiej w Rzymie odezwały się w 
prasie francuskiej głosy, wyrażające 
niezadowolenie. Ale dr. Briining w 

      

przeddzień swego wyjazdu do Rzymu 
wygłosił przemówienie przez radjo w 
Berlinie, w którem bardzo mocno pod- 
kreślił potrzebę porozumienia między 
Niemcami i Francją. Przemówienie to 
spotkało się z przychylnem przyjęciem 
w całej prasie francuskiej i głosy kry- 
tyki wobec tego zmilkły. 

Kierujący politycy niemieccy spot. 
kali się w Rzymie z bardzo serdecz- 
nem przyjęciem, tak ze strony rządu, 
Jak i ze strony społeczeństwa włoskie- 
go, wśród którego na tle rywalizacji 
z Francją wzrastają sympatje do Nie- 
miec i pragnienie zapoznania się z kul- 

„turą i życiem Niemiec. 
Natomiast w Niemczech zdecydo- 

wane sympatje dla panującego we 
Włoszech systemu przejawia jedynie 
skrajna prawica, a przedewszystkiem 
narodowi socjaliści, będący kopją fa- 
szystów i pozostający z nimi w kon- 
takcie. Obó republikański, jest nie- 
chętnie nastrojony wobec faszyzmu. 
A zatarg między rządem włoskim a 
Watykanem nie przyczynił mu sym- 
patyj u katolików niemiecknch . 

Polityką jednak kierują realiści, 
choć i oni na dalszą metę muszą się 
liczyć z nastrojami społeczeństwa. Re- 
aliści, rządzący w Niemczech, widzą 
we Włoszech potęgę pod względem e- 
konomicznym i militranym słabszą od 
Francj. A te wszystkie wzklędy ogra- 
niczają znaczenie pełnej kurtuazji wi- 
zyty rzymskiej. Wi 

Powrót Brueninga i Curtiusa 
do Barlina, 

BERLIN 10.8. Pat. — Kanclerz 
Bruening i min. Curtius przybyli do 
Berlina dziś o godz. 7.30.. 

Kiedy przyjadą ministrowie 
francuscy do Berlina. 

(Telej od wł. kor. z Warszawy). 

Z Paryża donoszą, że premjer La- 
val i minister Briand przybędą do Ber- 
lina przypuszczalnie 25 b. m. 

mę 

Powrót p. premjera. 
WARSZAWA 10.8. Pat. -—Dziś o 

godz. 7 rano powrócił do Warszawy z 
Tarnowa p. premjer Prystor i objął u- 
rzędowanie. » 

Przyjeto do wiadomošci. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ministerstwo Wyzn. Relig. i Ośw. 
Publ. zawiadomiło metropolitę Dioni- 
zego 0 przyjęciu do wiadomości u- 
chwały Synodu Kościoła Prawosław- 
nego w Polsce w sprawie powierzenia 
zarządu djecezji wileńskiej arcybisku- 
powi Aleksandrowi wobec przedłuża- 
jącej się kuracji arcybiskupa wileńskie 
go Teodozjusza. 

Powrót z Paryża p. Koca. 
Tel. od.wł. kor. z Warszawy. 

W niedzielę wieczorem powrócił 
po kilkudniowym pobycie w Paryżu 
do Warszawy podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Skarbu p. Adam Koc. 
Pobyt jego w Paryżu koła gospodarcze 
wiążą ze staraniami przemysłu górno- 
śląskiego o uzyskanie w bankach fran- 
cuskich większego kredytu, któryby 
umożliwił przemysłowi Śląskiemu wy- 
konywanie wielkich zamówień sowiec- 
kich. Jak wiadomo zamówienia te wy- 
'konywane są na warunkach długoter- 
minowęgo kredytu. 

Nowy dyrektor teatrów wileńskich M. J. Szpakiewicz. 

Niema chyba jednego wilnianina, 
interesującego się przejawami życia 

kulturalnego, którego nie ciekawiłyby 

plany i zamiary nowomianowanego 
przez. Z. A. S. P. dyrektora, Teatrów 

Wileńskich. ; : 
Wszyscy już wiedzą, że jeśli chodzi 

o zmianę kierownictwa, to stała się 
już ona faktem dokonanym, gdyż po 
„ostatecznem i nieodwołalnem* zrze- 
czeniu się tej godności przez dyrektora 
Aleksandra Zelwerowicza obie instan- 
cje decydujące w tej materji t. j. Za- 
rząd Z. A. S. P. w Warszawie i Ma- 
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X-ty Zjazd Legjonistów. 
Uroczystości legjo 

Przybycie członków rządu 
i gości. 

TARNÓW 10.8. Pat. — X-ty ogól- 
ny zjazd legjonistów, uświetniony 0- 
becnością P. Prezydenta Rzplitej, człon 
ków Rządu przedstawicieli Sejmu i Se 
natu, władz wojskowych i cywilnych, 
miał przebieg imponujący. Od rana w 
niedzielę na dworzec kolejowy w Tar- 
nownie zajeżdżały pociągi ze wszyst- 
kich stron Polski, przepełnione uczest- 
nikami . zjazdu. 

Na zjazd przybyli: brezes Rady Mi- 
nistrów p. Aleksander Prystor, marsza 
łek Sejmu Świtalski, marszałek Sena- 
tu Raczkiewicz, prezes N.L.K. dr. Krze- 

* mieński, minister Poczt i Telegrafów 
Boerner, Robót Publicznych Norwid- 
Neugebauer: podsekretarze stanu: Skła 
dkowski, Starzyński i Radwan; gene- 
rałowie: Osiński, Dreszer, Galica, Łu- 
czyński, Popowicz, Smorawiński, Rou- 
ppert, Tessarro-Zosik, Mecnarowski 0- 

nowe w Tarnowie. 
raz lięzni posłowie i senatorowie Klu- 
bu BBWR, w charakterze gościa obec- 
ny był na zjeździe komendant Wiiliam 
Bainbridge — prezes Związku Ofice- 
rów Amerykańskich, uczestników woj- 
ny światowej. Ponadto w zjeździe 
wzięli udział delegaci Związku Legjo- 
nistów z zagranicy i wiele innych po- 
krewnych organizacyj, przybyłych z 
różnych stron. 

  

W zjeździe wzięło udział około 10 
tys. osób. 

Powitanie P. Prezydenta 
Rzplitej. 

TARNOW 10.8. Pat. — Na powi- 
tanie P. Prezydenta Rzplitej i czton- 
ków Rządu, oraz marszałków Sejmu i 
Senatu zaczęli gromadzić się przy bra- 
mie triumfalnej u wylotu ulicy Kra- 
kowskiej przedstawiciele władz, du- 
chowieństwo z ks. biskupem Komarem 

  

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
ZE WSZYSTKICH ZBÓŻ NAJLEPIEJ 

OPŁACA SIĘ JĘCZMIEŃ. 

Jednym z zasadniczych przejawów kryzy. 
su rolmiczego jest zupełny brak możności 
„normalniego* nastawiania gospodarstw w 0- 
parciu na trwalsze przewidywania .popytu 
rynku na te lub inne ziemiopł. Minęły cza- 
sy, gdy rolniik rnógł układać płodozmian na 
długie lata, gdy mówił, że „obsiewam taki 
to obszar pszenicą, taiki to. obszar jęczmie- 
miem, owsem etc.“ Preliminiamze tego rodzaju 
bije dziś życie, biją mniej lub więcej ostre 
załamania krzywej konjunkturalnej na po- 
szczególny ziemiopłód. To. też rolnik zma- 
szony jest siłą rzeczy od odchyleń od dotych 
czasowych systemów gospodarowania, musi 
szukać w granicach możliwości agrologicz- 

nych swego warsztatu rozwiązania dekonjum- 
ktury ii przerzucenia się na uprawę tych zic- 
miopłodów, których granica opłacalności 
produkcji jest wyższą niż przy innych zie- 
mioptodach. a 

Wiadomości ze światowych rynków zbo: 
żowych nie pozwalają na zbytnii optymizm 
w stosunku do tegorocznych cen pszenicy.. 

Zbyt'ma żyto w świetle wydatnie zmaniie j-- 
szającego się zapotrzebowania na to zboże 
również mie wróży korzystnych cen w rok 
bieżącym, do czego przyczyni się niewątpli- 
wie zlikwidowanie polsko-niemieckiej komi- 
sji. Nie jest też wykluczone, że ksport żyta 
może się stać w rękach naszych zachodnich 
sąsiadów brorią nietylko gospodarczą w 
swych ostatecznych celach. Powyższe nie 
może nastroić producenta na nutę optymi- 
styczną i zmusza go do przygotowamiia się 

przynajmniej na jeszcze jeden rok ciężkiej 
"walki o. egzystencję. 

Inaczej się rzecz przedstawia z jęczmie- 
miem. W Londynie i Liverpoolu motowania 
na pszenicę pochodzenia amerykańskiego w 
miesiącach lutym i marcu wahały się w gra- 
micach od 20,60 do 24,50 zł. za 100 kg.: 
równocześnie ceny ma jęczmień browarniany 
krajowy i kalifornijski w granicach od 25,10 
do 42,75 zł. Tak wysoki w stosunku do psze- 

icy (poziom cen na jęczmień tłumaczyć na-    
Światowy woczny wywóz jęczmienia, wy- 

moszący 'w okresie od 1909 do 1913 z górą 
6 milj. tonn, obniżył się rw latach ed 1922 

do 1926 do 2.800.000 tonn. W porównaniu 
do światowego wywozu (pszenicy wywóz jęcz- 
mienia stanowił w latach od 1908 do 1926— 
35,6 proc. w noku 1926—20 ргос., w roku 

  

1929 — 19,9 proc. Jak więc widziimy, świa- 
towa produkcja jęczmienia zmniejsza się w 
stosunku do światowej produkcji pszenicy 
Jest to niewątplilwie skutek wzrostu konsum- 
cji jęczmiemia w krajach dotychczas ekspor- 
tujących. Tak więc jęczmień jest obecnie 
jedynym ziemiopłodem, którego produkcja 
nie może nadążyć z popytem. (Dz. Poz). 

EKSPORT MASZYN i NARZĘDZI ROLNI- 
CZYCH z POLSKI. 

Na zasadzie danych, otrzymanych ze 
Związku Eksportowego Przemysłu Metalowe. 

    

go Przetwórczego,, polskie fabryki maszyn i - 
narzędzi rolniczych wywiozły w I półroczu 
r. b. ogółem 13.612 q. swoich wyrobów, war- 
tości 1.338.882 zł, gdy w całym roku 1930 
tylko 4.160 q. na sumę 437.092 zł. Tak zna- 
<zny wzrost wywozu iłómaczy się wielkie- 
mi zakupami Bułgarji, gdzie nasze maszynę 
cieszą się dużem powodzeniem. 

NOWE ARTYKUŁY O POLSCE w CZASO- 
PISMACH TURYSTYCZNYCH TOW. WA- 

GONS-LITS-COOK. 
(Iskra) Propaganda turystyki polskiej za- 

granicą zyskała znów kilka ciekawych arty- 
kułów o Polsce w pismach Towarzystwa Wa- 
gons-Lits-Cook, redagówanych w różnycii 
językach świata. Tak np. w „La Revista de 
Viajes', wydawanem w Madrycie znajduje- 
my w kronice turystycznej z całego świała. 
obok notatek „Le exposition Siglo do Prog: 
resse“ de Chicago de 1933“ i El „Empress 
of Britain“, częšč polską z artykułem „Les 
parques nationales de Polonia* oraz notat- 
kę o prasie turystycznej p. t. „El turisme 
en Polonia“. 

W. holenderskiem «wydawnictwie „Cook's 
Reisblad*, redagowanem w Amsterdamie. 
znajdujemy ilustrowany artykuł p. t. „Kuu. 
roorden en Badplaatsen in Polen. 

KOSZTY UTRZYMANIA W: WARSZAWIE 
'W LIPCU. 

Ogólny wskaźnik kosztów utrzymania w 
Warszawie w lipcu b. r., biorąc za podstawę 
rok 1927 — 100, wynosił 89,3 wobec 902, 
spadł więc o 1 proc. W lipcu 1930 wskaźnik 
wynosił 100,7.  Wśkaźniki poszczególnych 
grup przedstawiały się następująco (pierw- 
sza cytra lipiec b. r., druga z czerwca b. r., 
trzecia z lipca 130 r.): żywność 73,3 —- 
74,5 — 87,7; materjały odzieżowe i obuwie 
92,9 — 94,5 — 106,9; opał 136,3 — 136,3 — 
135,7; mieszkanie 113,7 — 113,7 — 113,7; 
pozostałe 104,0 — 104,0 — 112,3. 

Popierajcie przemysł krajow 

    

ROCZNE KURSY HANDLOWE 
M. PRZEWŁOC 

Zarząd powyższych kursów, egzystująe: 

KIEJ w WILNIE 
ych od 1919 roku, zawiadamia, iż zapisy 

przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz. 17—19, w lokalu Szkoły Pisania 
na Maszynie przy ulicy Mickiewicza 22—5. 

BUCHALTERJA 
Ogólno-hadłowa 
Bankowa 
Przemysłowa ua 

Arytmetyka handiowa. Korespondencja i biurowość. Nauka o handlu. 
Stenografja. Nauka pisania na maszynach. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: angielski, francuski i niemiecki: 
630 Wykłady wieczorowe. Wykłady wieczorowe. 

й 1 

TAN LL T IN T A T R II A, URK III I AIA SS I IKO ROT SS 

- Sprawa Teatrów Wileńskich. 
"Wyciąg z pożegnalneg*, monologu Dyr. Zelwerowicza. Rozmowa 

zo następcą dyr. Szpakiewiczem. Przeszłość i plany nowego 
<tyrektora. Odwrotr,ą strona t. zw. „sprawy teatralnej" oraz słów 

kilka Pod adresem zarządu głównego Z.A.5.P. 

gistrat wileński zatwierdziły kandyda- 
turę p. Mieczysława Jana Szpakiewi- 
cza. P. Szpakiewicz ma za sobą opinję 
kilku środowisk polskich, jako młody, 
pełen zapału artystycznego, sprężysty 
kierownik teatru, — przed sobą b. od- 
powiedzialną rolę na nowym terenie 
i w innych zgoła warunkach. 

Urodzony w r. 1890 w ziemi San- 
domierskiej, karjerę artystyczną roz- 
począł w r. 1912 w teatrze, znanęgo 
Wilnu dyr. Franciszka Rychłowskie- 
go w Kijowie, gdzie następnie jakiś 
czs pracował w teatrze „Studio“ Sta- 
nisławy Wysockiej. 

Wilno,. jak szczerze przyznaje, po- 
znał po raz pierwszy z „przelotu* z 
Rosji do kraju w czasie wojny świa- 
towej. Poraz drugi przyjechał tu przed 
kilku dniami, mając już, jak się to 
mówi nominację w kieszeni na objęcie 
nowej placówki, 

W odrodzonej Polsce uczestniczył 
w pierwszych dwuletnich poczyna- 
niach „Reduty*, powołanej do życia 
przez Osterwę i Limanowskiego, po- 
czem w ciągu trzech łat (od 1921 do 
1924 wł.) kierował losami b. teatru 
Narodowego na Pomorzu (w Toru- 
niu), gdzie dopiero właściwie ugrun- 
tował swą markę, uzewnętrzniając 
pierwszorzędne walory, jako nawskroś 
indywidualny artysta predestynowa- 
ny do roli kierownika teatru. 

Po Toruniu kolejno zajmuje sta- 
nowiska reżysera teatrów w Poznaniu 
i Łodzi, zakłada podwaliny w r. 1928 
pod słynny dziś Jaraczowski teatr 
„Ateneum* w Warszawie, w ostatnich 
zaś dwóch latach był kierownikiem 
artystycznym teatru w Katowicach. 

Ta w kilku powyżej przytoczona 
słowach przeszłość artystyczna dyr. 
Szpakiewicza jest poniekąd rękojmią, 

    

iż da sobie radę z... sukcesją po swym 
wielkim koledze, Zelwerowiczu. 

* 

Spotykam się przypadkowo z dyr. 
Szpakiewšęzem po rewji, gdzie Zelwe- 
rowicz był już ogłosił ze sceny w swym 
kapitalnym pożegnalnym u nas mo- 
nalogu „urbi et orbi*, że przesilenie 
w teatrze zostało zażegnane, gdyż 
„czyżyk sprowadził już szpasia“. Po- 
czątek rozmowy, jak zwykle w ra- 
mach, konwenansu. 

Mile ujmuje mnie mój rozmówca 
swym szczerym zachwytem nad Wil- 
nem, miastem i ludźmi, z którymi się 
był już właśnie w sprawie teatralnej 
dogadał. 

„Wie pan, iż po raz pierwszy w cza 
sie swej karjery zetknąłem się z ofi- 
cjalnemi / czynnikami, niebywałą 
wprost troskliwością traktującemi o 
teatrze. 

W finale tego spotkania... przed 
Georges'em, żegnamy się z umową od- 
bycia w dniu następnym inteviewu. 

A otóż przebieg tej rozmowy: 
— P. dyrektorze, przedewszyst- 

kiem prosimy o odkrycie planów Z. A. 
S. P. co do Wilna. Plany te nie są obe- 
cnie absolutnie znane i mocno niepo- 
koją opinję. 

— Z, A. S. P. chce dalej kontynu- 
ować dobry teatr w Wilnie; broniąc 
swej egzystencji prowadzić ma teatr 
na takich podstawach, któreby dały 
możność utrzymania jego wysokiego 
poziomu i rozwoju artystycznego ze- 
społu związkowego. Jeśli chodzi o 
mnie, to czuję całą odpowiedzialność 
artystyczną, ze względu na te świetne 
tradycje, pielęgnowane tu od szeregu 
lat i poprzedzone posiewem „Reduty“, 

na czele, przedstawiciele gminy wyz- 
naniowej izraelickiej rada miejska 
in corpore i tłumy publiczności. 

O godz. 9.30 przybył P. Prezydent 
Rzplitej w towarzystwie p. premjera 
Prystora, prezesa płk. Sławka, szefa 
kancelacji cywilnej Hełczyńskiego, za- 
stępcy gabinetu wojskowego mjr. Jur- 
gielewicza i świty. Wysiadającego z 
samochodu p. Prezydenta powitał do- 
wódca O. K. 5 gen. Łuczyński. P. Pre- 
zydent, przeszedłszy przy dźwiękach 
hymnu narodowego przed frontem 
kompanji honorowej 16 p. p., powi- 
tany został przez p. wojewodę krakow- 
skiego dr. Kwaśniewskiego, przedsta- 
wicieli, miasta, duchowieństwa wszyst- 
kich wyznań i organizacyj społecznych 
poczem prezes komitetu przyjęcia inż. 
Kruszyna wręczył Głowie Państwa. 
tradycyjnym zwyczajem chleb i sól. 
Witany entuzjastycznie okrzykami 
zgromadzonego na uliey tłumu, P. Pre- 
zydent Rzplitej przeszedł wśród szpa- 
lerów delegacyj ze sztandarami, kom- 

panji honorowej Związku Strzełeckie- 
go i drużyny rezerwistów, kierując się 
w stronę boiska, na którem znajdowa- 
ły się już oddziały Związku Legjoni- 
stów z całej Rzplitej, ze sztandarami i 
orkiestrami. 

Msza polowa. 
O godz. 10.15 rozpoczęła się uro- 

czysta msza polowa, celebrowana 
przez ks. Zapałę, dziekana wojskowego 
DOK Kraków. Po skończonej mszy 
św. podniosłe kazanie wygłosił ks. O- 
lesiński, kapelan z Łodzi, mówiąc o 
czynach legjonowych i o dziejowej ro- 
li Marszałka Piłsudskiego. 

Po kazaniu wypuszczono kilkaset 
gołębi pocztowych, niosących dla całe- 
go kraju pozdrowienia od zjazdu le- 
gjonistów. Pierwszych 6 gołębi wypu- 
šcit P. Prezydent Rzplitej, następnie P. 
Prezydent przyjął odezwę hołdowniczą 
wręczoną mu przez sztafetę motocy- 

Rlową oddziału Związku Legjonistów 
w Łodzi. 

Akademia. 
Depesza Marszałka 

Piłsudskiego. 

O godz. 11.15 wszedł na trybunę 
prezes Zarządu Głównego Związku Le- 
gjonistów płk. Sławek, witany gorąco 
przez uczestników zjazdu. Na wstępie 
p. prezes odczytał pismo odręczne, 
przesłane zjazdowi przez Marszałka 
Piłsudskiego. 

„Warszawa 8.VIII-1931. Kochani 
Koledzy! Przyzwyczajony jestem na 
naszych zjazdach sierpniowych zawsze 
bywać i mówić. Gdy zaś mówić nie 
jestem w stanie postanowiłem tym ra- 
zem na zjeździe nie byč. Myšlą i ser- 
cem będę z Wami, jak Wy wszyscy 
przeżywał tę chwilę. Gdy zdawało się, 
że stare słońce zgasło a wstało nowe, 
całkiem inne — paliło ono i grzało cał- 

kiem nowemi i innemi promieniami, 
darząc wiosną, choć była jesień. Przyj 
mijcie serdeczne pozdrowienia od Wa- 
szego komendanta* ( — ) Józef Pił- 

sudski. 

Po odezytaniu depeszy Marszałka 
Piłsudskiego Prezes Sławek wygłosił 
następujące przemówienie. 

(Przemówienie prezesa Sławka poda- 
jemy na 1-ej stronie). 

Mowa prezesa Sławka była kitka- 
krotnie przerywana burzliwemi oklas- 
kami i okrzykami na cześć P. Prezy- 
denta, Marszałka Piłsudskiego, prem- 
jera Prystora i Rządu: ' 

Zkolei przemawiali wiceminister 
Skarbu p. Stefan Starzyński i gen. Or- 
licz-Dreszer. 

Rezolucja. 
Po przemówieniu gen. Dreszera 

wstąpił na trybunę wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku Legjonistów dr. 
Piestrzyński, odczytując następującą 
rezolucję: ' 

1) X-ty Zjazd Legjonistów, wy- 
rażając głęboki hołd Panu Prezyden- 
towi, z najwyższą radością wita w Nim 
Zwierzchnika Państwa, niestrudzone- 
go Bojownika, dawniej o wolność Pol- 
ski, dziś o Jej wielkość. Legjoniści po- 
słusznie składają Panu Prezydentowi 
swą karną gotowość do pracy i walki 
o niewzruszoną trwałą i mocarstwową 

potęgę Polski. е 
2) Legjonišci, zebrani w Tarnowie 

na X-ym Zjeździe, meldują swemu Dro 
giemu Wodzowi, Komendantowi Głów- 
nemu Józefowi Piłsudskiemu swą żoł- 
nierską wdzięczność za tytuł „pierw- 
szych żołnierzy który pod Jego ko- 
mendą w twardej służbie zdobyli i 
ślubują „że dadzą cały swój 
wysiłek, aby marzenia O  potę- 
dze Polski przemieniły się w rzeczywi- 
stość, Kazałeś nam, Komendancie, w 
tej pracy być awangardą -— będziemy! 

3) Zjazd wyraża Rządowi Rzplitej 
i jego kierownikowi, niezmordowane- 
mu Bojownikowi o honor i wolność 
Polski, premjerowi Aleksandrowi Pry- 
storowi głębokie uznanie dla jego nie- 
zmożonych wysiłków nad spokojnem i 
mocnem kierowaniem nawą państwo- 
wą w najcięższych warunkach kryzy- 
su światowego i oświadcza pełną goto 
wość oddania mu swych sił dla do- 
bra Rzeczypospolitej. 

4) Zjazd wyraża pełne zrozumienie 
dla ważności prac, podjętych przez kie 

ostatnio zaś uwypuklone wynikami 
dwóch sezonów najwybitnitszego mo- 
jem zdaniem reżysera i aktora w Pol- 
sce dyr. Zelwerowicza. 

— Jak się przedstawia sytuacja fi: 
nansowa teatrów? 

— Otrzymywać mam 9 tysięcy zł. 
miesięcznie w gotówce od rządu i Ma- 
gistratu, który w dodatku daje znacz- 
ne świadczenia w naturze. 

Lecz śpieszę tu dodać, że naogół 
biorąc, ciężkie warunki, wytworzone 
kryzysem gospodarczym zniewalają 
mnie jako kierownika teatru związko- 
wego do bardzo przykrych redukcyj, 
w pierwszym rzędzie pod względem 
ilościowym zespołu, nie wykluczając 

dalej i redukcji poziomu gaż, które tu 
w Wilnie i tak już są niesłychanie 
male. 

— Czy pan osłatecznie będzie pro- 
wadzić dwa teatry, czy tylko jeden? 

— Odpowiedź na to jest trudna, 
zwłaszcza, iż o ile okaże się aboslutna 
niemożliwość prowadzenia teatru w 
„Lulni*, to tylko ograniczymy się do 
prowadzenia teatru. na Pohulance, któ- 
rego zespół nie będzie liczyć więcej 
niż 24 osoby. у 

/ — To znaczy,» że decyżja w tej 
sprawie jeszcze nie zapadła? 

— I tak i nie, wszystko zależy od 
wyłaniających się możliwości, które 

niewątpliwie wyświetlą się w trakcie 
dalszych mych w tym względzie kon- 
ferencyj. Z. A. S. P. szuka wyjścia z tej 

trudnej sytuacji, zwłaszcza, iż doce- 

niamy aspiracje Wilna, jako stolicy 

o wielkich tradycjach, największej 

dziś. dzielnicy państwa. 
—- Prosimy o odkrycie nam. pla- 

nów repertuarowych. 
— Poza jedynem w tym względzie 

rownictwo nawy państwowej, a zmie- 
rzających do stworzenia mocnych pod 
staw dla zdrowego rozwoju wewnętrz 
nego życia Polski. 

W szczególności zjazd wyraża na- 
dzieję, że rozpoczęte prace nad re- 
formą konstytucji doprowadzą Polskę 
do ustalenia dla siebie ustroju, odpo- 
wiadającego naszej psychice i naszym 
warunkom a gwarantującego państwu 
siłę i wewnętrzną spoistość. 

5) Obóz legjonowy najbliżej związa 
ny z polskim światem pracowniczym 
boleśnie odczuwa skutki gospodarczego 
kryzysu, mamy jednak zaufanie do 
rządu premjera Prystora, jesteśmy 
przekonani, że rząd ten uczyni wszyst- 
ko, aby ciężar kryzysu bardziej rów- 
nomiernie na barki wszystkich obywa- 
teli był rozłożony, a zdobycze socjalne 
polskich mas pracujących zostały 
trwale utrzymane na właściwym po- 
ziomie. 

6) X-ty zjazd legjonistów przesy- 
ła koleżeńskie pozdrowienie ogółowi 
b. wojskowych różnych formacyj, sku- 
pionych dziś we wspólnej Federacji i 
wzywa ich do zgodnej solidarnej pra- 
cy w odbudowywaniu sił państwo- 
wych polskich. 

Rezolucja powyższa przyjęta zo- 
stała z niezwykłym entuzjazmem 
przez uczestników zjazdu. 

Po akademji.P. Prezydent Rzplitej 
wraz z otoczeniem i świtą udał się na 
ulieę Krakowską, gdzie przyjął defi- 
ladę oddziałów wojskowych, Związku 
Legjonistów i pokrewnych organiza- 
cyj. Defilada trwała blisko godzinę i 
wywarła imponujące wrażenie. 

zadaniem związku i szczerą ambicją 
moją utrzymania teatru na wysokim 
poziomie artystycznym wszelkie kon- 
kretne plany byłyby nierealne w chwili 
obecnej. 

Proszę jednak podkreślić, że zdaję 
sobie sprawę, że Wilno jest miastem 
o tak wybitnie swoistej i odrębnej 
strukturze duchowej, że i repertuar 
teatru wileńskiego musi zachować 
swoje odrębne oblicze od innych sto- 
lic w Polsce. 

Bardzo dużą tu rolę odegrają 
względy techniczne, majątek teatru i 
układ zespołu, co do których trudno mi 
w tej chwili eośkolwiek jeszcze powie- 

dzieć. > 
Jeżeli się wszystko okaże po mojej 

myśli i uda mi się pozyskać większość 
zespołu miejscowego, to nie przerywał 
bym widowisk, inaugurując trzeci se- 
zon teatrów związkowych w pierwszej 
połowie przyszłego miesiąca. 

Na tem włacściewie wyczerpała się 
treść oficjalnego interwiewu. 

* 

Z tego, co podałem powyżej wyni- 
ka, że jakiemiby najlepszemi rezultata- 
mi uwieńczone zostały zabiegi nowego 
dyrektora, dzierżawionych przez ZASP 
teatrów sprawa cała nie zapowiada się 
w zbyt różowych kolorach 

Przedewszystkiem likwidacja wy- 
wołanego przez ustąpienie dyr. Zelwe- 
rowicza przesilenia, który musiał mieć 
swoje poważne ale, skoro przy swem 
postanowieniu wytrwał, przeciągnęła 
się zbyt długo. 

Krótki termin, pozostający do ot- 
warcia nowego sezonu, zwiększa przed 
nowym dyrektorem i tak już zawiłą 
Sytuację. « 

Kto tu poniósł winę osądzić trudno. 
/ 

kia Dikas
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wstrząsający wypadek. 

Matka z dzieckiem wypadła z pędzącego pociągu. 
W ubiegłą niedzielę pasażerowie pociągu 

pasażerskiego zdążającego z Uszy do Wilna, 
po przejściu stacji Gudogaj, byli świadkami 
tragicznego wypadku, któremu uległa żona 
mieszkańca N. Wilejki Leona Sienkiewicza, 

   

  

  

27-letnia Weronika wraz z jej 3-letnią eóre- 
czką Nadzieją. 

Szczegóły tego wypadku przedstawiają 

  

się następująco: 

Pociągiem wracał z odwiedzin u krev'- 
mych, zamieszkałych w  zaścianku Ciasny 
w pobliżu Uszy, wyżej wspomniany Leon 
Sienkiewicz wraz ze swoją żoną i trojgiem 
Alzieci. 

W drodze 3-Ienia córeczka Nadzieja się 
rozpłakała, matka cheąc uspokoić płacząca 
dziewczynkę wyszła z nią na korytarz wago- 

nu i w pewnym momencie oparła się © 
drzwi. 

Nagle drzwiczki wagonu, widocznie nie 

  

zabezpieczone się otworzyły i nieszczęśliwa 
kobieta tracąc równowagę wypadła wraz 4 
dzieckiem z pędzącego pociągu, odnosząc 
bardzo poważne uszkodzenia ciała. 

Na alarm wszczęty przez świadków tra- 
gicznego wypadku, pociąg natychmiast zat- 
rzymano. Ofiary nieszczęśliwego wypadku 
przewieziono do Wilna i ulokowano Wero- 
nikę Sienkiewieczową w szpitalu żydowskim, 
a jej córeckzę w szpitalu dziecinnym na An- 
tokolu. Stan Sienkiewiczowej w dniu wezo- 
rajszym pogorszył się i budzi poważne oba- 
wy. 

Rodzina Sienkiewiczów mieszka w Nowej 
Wilejce przy ul. Letniej Nr. 31. (e). 

Synowa z synem otruli starego ojca. 
Trujący płyn w kubku mleka. 
W dniu wezorajszym do szpitala w Załe 

«iu dostarczono z oznakami silnego zatru- 

cia 64-letniego mieszkańca wsi Zarudzicze 
(gminy bienickiej, powiatu mołodeczeńskie 
go) Mateusza Ignatowicza. 

Po zastosowaniu antytoksyny został ©un 
przesłuchany przez władze śledeze, przed któ 
wemi złożył następujące wyjaśnienia: 

Wezoraj nad ranem, synowa jego Olga 
dała mu do wypicia kubek mleka. Po w;- 
próżnieniu takowego Ignatowicz poczuł od- 
wazu Silne bóle w żołądku i piersi. Podej 
rzewając coś złego, natychmiast zwrócił się 
do lekarza, który orzekł poważne zatrucie 
organizmu i natychmiast skierował go do 
szpitala w Zalesiu, 

W dalszym toku Ignatowicz zeznał, iż 

Przestępcy aresztowani. 
podejrzewa 0 otrucie swoją synową Olgę. 
która podała mu zatrute mleko. Przypusz- 
czalnie działała ona na współkę ze swoim 
mężem a jego synem — Danielem. Oboje 
chcieli widocznie pozbyć się go w celu 
„wcześniejszego odziedziczenia jego majątku. 
Naskutek tych zeznań policja natychmiast 
dokonała rewizji w mieszkaniu Daniela Igna 
towiecza podczas której ujawniono kilka po- 
dejrzanych proszków i buteleczkę z niezna 
ny płynem. Ujawnione medykamenty za- 
kwestjonowano i przesłano do ekspertyzy 
sądowo-lekarskiej. 

Parę małżonków — Olgę i Daniela Igna- 
towiczów, aresztowano i osadzono w wię. 
zieniu powiatowem. Dalsze dochodzenie w 
toku. (e) 

  

Znowu fala pożarów nad powiatem 
baranowickim. 

Dnia 8 sierpnia we wsi Hancewicze, gmi 
my niedžwieckiej z nieustalonej przyczyny 
wybuchł pożar, który strawił doszczętnie: 

1) dom mieszkalny, chlew i piwnicę na- 
deżące do Kowalenko Mikołaja; 

2) chlew, należący do Kowalenko Augu- 
ssłyna; 

3) ehlew, należący do Wiery Szybuł: 
4) dom mieszkalny, chlew i piwnicę, na- 

deżące do Siergieja Filipa; 
5) dom mieszkalny, chlew i barak, na- 

deżące do Morela Nikity; 
6) 2 stodoły, piwnieę i tegoroczne plo 

my, na szkodę Najdy Stefana. Straty wy- 
rządzone pożarem sięgają 20-tysięcy zł. 

W akcji ratunkowej brały udział straże 
pożarne z Niedźwiedzie i  Horodyszeza. 

- Piorun zabił 67 

Prócz inwentarza martwego spaliło się rów- 
nież 5 prosiąt i 1 świnia na szkodę Morela 
Nikity. 

W tymże czasie we wsi Dukowo, gminy 
mołezadzkiej, z niewyjaśnionej narazie przy 
ezyny spłonęło doszczętnie 5 zagród gospo- 
darczych. Straty narazie nie są ustalone. 

We wsi Wielkie Łuki, gminy jastrzębs- 
kiej, wskutek wadliwej konstrukcji komina 
spłonęła doszczętnie zagroda Łagódki Miko- 
łaja. Straty wyrządzone pożarem wynoszą 
2500 zł. 

'W osadzie Ułasy, gminy 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem wybuchł pożar, który zniszczył za- 
budowania gospodarcze, należące do Jakóba 
Daniłewa. Straty sięgają 600 złotych. 

owiec, 4 krowy 
i 5 cieląt. 

Niezwykły wypadek w gminie rakowskiej. 
© nienotowanym wypadku donoszą nam 

sz Rakowa: 
Podezas onegdajszej burzy, kórta przesz- 

Ya nad gminą rakowską, na polu wpobliżu 

wsi Girewieze piorun zabił 67 owiec, 4 kro- 
wy i 5 cieląt. Jedynie dzięki szezęśliwemu 
przypadkowi obeszło się bez ofiar w lu- 
dziach. (e) 

Nieszczęśliwy skok z pędzącego pociągu. 
Na odcinku kołejowym Zaleźna—Doma- 

miewieze wypadł z pociągu znajdującego się 
<w pełnym biegu bombardjer Jan Gibamo. 

Zabójstwo 
We wsi Mała-Kołdzielnica, wpobliżu Ba- 

sranowiez dokonano podczas zabawy wesełnej 
«hydnej zbrodni. Mieszkaniec tej wsi Kon- 
stanty Wasilewiecz podczas zabawy weselnej 

Nieszezęśliwiee odniósł bardzo poważne usz- 
kodzenia ciała, Ulokowano go w szpitalu. 

(e). 

z zazdrości. 
uderzeniem noża zamordował swoją kuzyn- 
kę Weronikę w stosunku do której żywił bez 
nadziejną miłość. Zabójecę aresztowano. (e). 

Ane 

Mocne ceny na žyto. 

Ostatnio na terenie województwa 
"wileńskiego i województw sąsiednich 
zauważono, że rolnicy  małorolni 
wstrzymywali się od sprzedaży żyta, 
mawet w tych wypadkach, gdy kupcy 
chcieli im pacić po 16 — 17 złotych za 
korzec. Zdarzały się wypadki, że wo- 
leli zboże przywiezione na jarmark, 
odwieźć z powrotem do domu, pomi- 
mo, że mieli do przebycia drogę 20 — 
30 klm. niż sprzedać je po tej cenie. 
Powściągliwość włościan tłumaczy się 
bardzo słabym wynikiem  urodzajów 

na ziemiach północno-wschodnich o 
czem w swoim czasie donosiliśmy. 

NOWA WiLEJKA 
-+ POBICIE 75-LETNIEGO STARCA. J. 

Walman zamieszkały w N. Wilejce przy ul. 
Wileńskiej Nr. 41 zameldował policji, iż mie. 
szkańcy zaścianku Rękaciszki, B. Marczew 
ski i P. Bukiejko dokonali napadu na jego 
75-letniego ojca Natana, któremu zadali bar- 
dzo ciężkie uszkodzenie ciała. W stanie gro: 
źnym przewieziono go do szpitala. 

Marczewskiego i Bukiejkę zatrzymano i 
osadzono w areszcie. (e). 

Popierajcie Ligę Morską 

    

ERTES OWNAWYCE GK AT AONTAANOTTE TOO RT, PEEK 

Z tego wszystkiego jednak najfa- 
talniej przedstawia się sprawa większo- 
ści aktorów, którzy de facto nic jeszcze 
nie wiedzą o dalszym swym losie. Wię- 

kszość z nich, ze względu na spóźnioną 
porę i ciężką w całej Polsce sytuację 
teatrów widzi przed sobą widmo bez- 
+obocia i głodowania. 

Wygląda to paradoksalnie. bo prze 
<iež nie kto inny, jak ci aktorzy są 
częścią składową organizmu potężnego 
związku, którego zarząd główny wy- 
posażony został, czy też uzurpowal SO- 
bie tylko, iście dyktatorskie preroga- 
itywy w sprawie prowadzenia teatrów 
w większości miast w Polsce. 

Aktorzy teatrów związkowych, pra- 

cują na warunkach t. zw. kolektywu 
(działówkach), pracą swą tworzą ma- 
jątek związkowy i nie posiadają wza- 
mian za to żadnych dla siebie gwa- 
mancyj i opieki moralnej. 

Z pośród tych, co należeli do zespo- 
łu teatrów naszych mamy kilku bez- 
względnie zasłużonych dla Wilna — 
i nie można nad ich sprawą przejść 
spokojnie do porządku dziennego. 

Z tego choćby względu nie do po- 
myślenia jest ewentualność likwidacji 
jednego z teatrów. 

Znając poprzednią wydatną dla in- 
nych środowisk kulturalnych działal- 
ność nowego dyrektora, wierzymy w 
jego osobiste najlepsze aspiracje, za- 
miary i talent organizacyjny tak silnie, 
jak silnie przekonani jesteśmy o wadli- 
wej dotąd polityce teatralnej Zarządu 
głównego ZASP, który na jego barki 
odpowiedzialność za los sprawy  te- 
atralnej w Wilnie przerzucił. 

B. W. Święcicki. 

Р, 5. Węzoraj pociągiem pośpiesz- 
nym wyjechał do Warszawy dyr. M. 
Szpakiewicz. Przed samym odjazdem 
oświadczył nam, iż odbył wstępne kon- 
ferencje z tymi członkami zespołu te- 
atrów wileńskich, których uważał za 
konieczne zatrzymać w Wilnie. Prosi 
o podkreślenie iż b. ubolewa, że wśród 
nich niema p. p.: Żurowskiego i Ni- 
wińskiej, zaangażowanych już nieste- 
ty przez inne teatry. Go do zasłużonych 
tu reżyserów pp. Karola Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego i Ryszarda Wasilewskie- 
go. o których nie omieszkaliśmy p. 
dyrektora Szpakiewicza zapytać uzys- 
kaliśmy odpowiedź, iż z nimi nie pro- 
wadził jeszcze żadnych rozmów, gdyż 
w tej sprawie musi uzyskać zdanie w 
tej mierze zarządu głównego ZASP. 

Z poza członków obecnego zespołu 
murowaną jest, jak się to mówi spra- 
wa powrotu do Wilna Leona Wołłejki 
którego udało się dyr. Szpakiewiczowi 
pozyskać. 

Ponadto dyrektor teatrów miejskich 
p. Szpakiewicz odbył konferencję z 
wojewodą wileńskim p, Beczkowiczem 
i wiceprezydentem miasta p. Czyżem 
w sprawach teatralnych w szczegól- 
ności omawiana była kwestja prowa- 
dzenia w Wilnie jednego czy dwóch 
teatrów miejskich oraz poruszana spra 
wa wynagrodzeń personelu artystycz- 
nego. 

Dyr. Szpakiewicz prosi nas o spec- 
jalne podkreślenie, iż zapał jego da 
pracy twórczej w Wilnie zaogniła wi- 
zyta u p. wojewody Beczkowicza, któ- 
ry z niebywałem zainteresowaniem i 
sercem odniósł się do sprawy teatru. 

fd ooo 

stołowiekiej, 

KUREK 

Teatr Letni. 
Rewja „Uśmiech Wilna” i wieczór 

pieśni W. Chenkina. 

Jak przystało na letni sezon, Wilno 
jest obecnie pod znakiem piosenki, 
lekkiej, wesołej, lub charakterystycz- 
nej. Przed kilku dniami odbył sie w 
Teatrze „„Lutnia* bardzo miły wieczór 
pieśni Wiktora Chenkina, na którym 
Humnie zgromadzona publiczność ży- 
wiołowo oklaskiwała utalentowanego 
artystę. Wiktor Chenkin wykonał na 
swoim wieczorze szereg pieśni: „Pieśni 
Błazna*, „Pieśni włoskie”, „Pieśni 
Żydowsko-Chasydzkie* i „Pieśni U- 
kraińskie*, miły, ciepły i piękny głos 
artysty, najlepiej się uwydatnił w pie- 
śniach „Żydowskich* i „Ukraińskich*, 
które zaliczyć należy do najświetniej- 
szych w jego repertuarze, tem bardziej 
że właśnie w tych pieśniach walorom 
wokalnym towarzyszy doskonała gra, 
mimika i charakteryzacja. 

W dwa dni później bo w ubiegły 
piątek .,/Teatr Letni* wystąpił z trze- 
cią zkolei rewją. Wbrew utartym Zwy- 
czajom, że na pierwszy ogień wszel- 
kie zespoły prezentują to, co mają naj- 
lepszego, Teatr Rewjowy pod kierow- 
nietwem p. Sempolińskiego postąpił 
zupełnie odmiennie i po dość 
słabym programie „Tylko walczyk 
jest najsłodszy* dał znacznie lepszą 
„Eulalję z Portugalji*, by idąc dalej 
crescendo zabłysnąć wreszcie całą 
świetnością barwności, pomysłowości, 
dowcipu i humoru w „Uśmiechu Wii. 

С 
na. 

Zastąpienie wprost niemożliwych 
„girls* z poprzednich Rewij, baletni- 
cami ze Szkoły p. Winogradzkiej, było 
bardzo dobrym pomysłem, który z 
punktu dobrze usposobił publiczność. 
Trudno wymienić wszystkie udane 
numery bogatego programu, jak kilka 
tańców pp. Wierzyńskich, walczyk 
Straussa p. Sokołowskiej i t. p., tem 
bardziej, że każdy może je przez sze- 
reg dni oglądać. Zatrzymamy się więc 
tylko na szlagierach, które entuzjaz- 
mowaćby mogły nietylko wilnian, ale 
najwybredniejszą publiczność war 
szawską i zagraniczną. 

Doskonałą była rodzajowa scenka 
p. Sempolińskiego i p. Kozłowskiej z 
okolic Dworca głównego w Warsza- 
wie i obie interpretacje przeboju p. t. 
„Pri samowarie siedit moja Masza”, 
bezkonkurencyjny duet p. Sempoliń- 
skiego jako kobiety, a p. Sokołowskiej 
jako mężczyzny, który na żądanie 
publiczności artyści musieli parokrot- 
nie powtarzać. 

Wreszcie na deser „elou““ całego 
programu występ p. dyrektora Zelwe- 
rowicza jako przyjezdnego ze Lwowa 
i jako uczestnika finału „Kolonje let- 
nie“, 

Jako Iwowianin przygadał p. Zel- 
werowicz' Wilnu i wialnianom szpet- 
nie. Nikomu nie darował, dostało się 
i ojcom miasta, i straży ogniowej, i 
Kinu miejskiemu, brukom wileńskim, 
adwokatom i Kuratorjum, przypom- 
niał zeszłoroczną historję „,Przestęp- 
ców', ośmieszył nasze przysłowiowe 
„poco się śpieszyć i tak pośpiejem*. 
nie zapomniał ani o recenzentach. ani 
o Stralach, ani o nikim wogóle. Ale 
zrobił to tak mile, dowcipnie, z takim 
humorem i taką swadą, że każdą złoś- 
liwość publiczność witała burzą okla- 
sków zamiast się obrażać, a jeżeli, kto 
po ostatnim wieczorze żywi jakiś żal 
do dyrektora Zelwerowicza, to jedynie 
o to, że ten wielki znakomity artysta 
nie dał się ubłagać i nie pozostaje w 
Wilnie na przyszły sezon. Wilnianie 
odczuwają tę stratę tem boleśniej. że 
nie spodziewali się tej dezercji, po za- 
pewnieniu p. Zelwerowicza wygłoszo- 
nem w maju podczas Jubileuszu, „że 
się do Wilna przywiązał”. Widocznie 
łatwowierność należy do wad wilnian. 
gdyż naiwni braliśmy te słowa za pra- 
wdę i wierzyli, że tak on nas, jak my 
jego zdołał dobrze poznać, ocenić i po- 
kochać. : 
Kto nie był na „Uśm. Wilna, niech 
śpieszy na Rewję, aby się uśmiać i za- 
bawić, a przedewszystkiem podziwiać 
p. Kozłowską doskonale imitującą Zu- 
lę Pogorzelską w .,Kolonjach. Letnich* 
i oglądać niesfornego Olesia w krót- 
kich spodenkach i flaszeczką ze 
smoczkiem. Tym występem dyr. Zel- 
werowicz wykazał że wielki i genjal- 
ny artysta potrafi stworzyć z naj- 
błahszego epizodu niezrównaną i nie- 
zapomnianą kreację. 

Zastępca. 
—0— 

Przed ostateczną reorgani- 
zacją Kas Chorych. 

W dniach najbliższych zdecydo- 
wany zostanie ostatecznie podzieliła te 
rytorjalny wszystkich Kas Chorych na 
terenie całej Polski. , 

Liczba 56 Kas okręgowych, wpro- 
wadzonych zamiast dawnych 243 kas, 
zostanie utrzymana, zmianie ulegną je- 
dynie terytorja poszczególnych Kas 
Okręgowych. Dotychczasowy okres 
próbny dostarczył w tej mierze wiele 
materjału, który zostanie wyzyskany 
przy osłatecznem ustalaniu podziału 
terytorjalnego Kas. 

Jednocześnie jeszcze w bieżącym 
miesiącu zdecydowana zostanie defini- 
tywnie jednolita organizacja we- 
wnętrzno-administracyjna wszystkich 
Kas Chorych, w tym samym terminie 
również opracowane będą statuty po- 
szczególnych Kas sealonych. 

Jak się dowiadujemy, na stanowi- 
skach komisarzy zarządzających Kas 
Chorych zajdą przesunięcia, oraz pew- 
ne zmiany personelne. 

w IEENSZE 

Rewizja w internacie litewskim 
im. Staszysa. 

Jeden z wychowanków internatu zatrzymany. 
W sobotę wieczorem władze bezpieczeństwa przeprowadziły nagłą 

rewizję w internacie litewskim imienia Staszysa. Rewizja trwała przez 
parę godzin, przyczem wszystkich prawie wychowanków seminarjum 
poddano ścisłym badaniom. W wyniku rewizji policja aresztowała jedne- 
go z wychowanków seminarjaum Pawła Pietkowskiego, którego osadzono 
w areszcie centralnym do dyspozycji władz sądowo-śledczych. 

Powodów i wyników rewizji nie możemy narazie ogłosić. (C) 

  

Zuzanny. 

: Klary. 

  

  

Wschód słońca —g. 4 ш. 11 . 

Zachėd 5 7=6..19m. LI 

Spost -zeżenia Z układu Metecrelogi! U. S. B 

w Wilnie z dnia 10 VIII—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Sierpień | 
  

Temperatura średnia —- 18° С. 

5 najwyższe: +- 21° С. 
o najniższa: -|- 169 C. 

  

Opad w milimetrach: 7 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: w nocy i przed południem umiarko- 
wane przelotne deszcze. 

OSOBISTA 
— Szef sekcji zdrowia Magistratu m. Wil 

na dr. Maleszewski powrócił w dniu wczoraj 
szym z urlopu wypoczynkowego i objął urzę 
dowanie. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. woj. Beczkowicza. W, dniu 

dzisiejszym, we wtorek 11 b: m. o godzinie 
6 rano p. woj. wileński Beczkowicz wyjeż 
dża na inspekcję powiatów dziśnieńskiega 
i postawskiego. 

— Wczoraj p. wojewoda rewizytował 
J. E. arcybiskupa prawosławnego Aleksand. 
ra, zastępującego chorego arcybiskupa pra- 
wosławnego wileńskiego Teodozjusza. 

— Walka z tajnem gorzelnietwem. Przed 
kilku dniami w lokalu Izby Skarbowej od- 
była się narada, poświęcona omówieniu środ 
ków walki z tajnym wyszynkiem. Zdecydo 
wano wzmóc akcję zwalczania gorzelnictwa 
przez urządzanie stałych obław i zwrócić 
specjalną uwagę na nagrody, wyznaczane za 
ujawnienie tajnych gorzelni. 

MIEJSKA. 
— Sprawa asfaltowania ulic. W dniu 

wczorajszym nastąpiło komisyjne otwarcie 
kopert z nadesłanemi ofertami na asfalto- 

wanie w Wilnie ulic. Oferty złożyły następu 

jące firmy: Kocek i Wodziewicz (Poznań), 

Emulgja (Śląsk—Wiedeń), Greco (Warsza- 
wa) i Gulba z Wilna. 

Wszystkie oferty przekazano do wydzia- 

łu komunikacji Magistratu dla szczegółowe- 

go zbadania, poczem w dniu 13-g0 b. m. 

odbędzie się posiedzenie Komisji przetargo- 

wej, która po zaznajomieniu się z wynikami 

badań wydziału komunikacyjnego złoży 
wniosek na posiedzenie Magistratu, które od- 
będzie się w dniu 24 b. m. i ostatecznie roz. 

strzygnie jaka z firm zostanie wybrana do 
asfaltowania ulic. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Pięciomiesięczny Kurs Społeczno-Ro!- 

niezy dla Nauczycieli Szkół Powszechnych 
w. Brodach. Związek Nauczycielstwa  Pol- 
skiego organizuje od września b. r. w swo- 
jej fermie rolnej w Brodach, powiat wa- 
dowicki, szósty pięciomiesięczny kurs spo- 
łeczno-rolniczy dla nauczycieli szkół po- 
wszechnych. Kurs ma na celu przygotow 
nie nauczycieli do pracy gospodarczej i 
kulturalnej na wsi. 

Podanią o urlop tylko za zwrotem kosz: 
tów zastępstwa „lub bezpłatny, celem wzię 
cia udziału w kursie należy wnosić w dro- 
dze służbowej do Ministerstwa Wyznań Re.* 
ligijnych i Oświecenia Publicznego. . 

O. wniesieniu podania trzeba zawiado 
mić Zarząd Główny Związku Nauczycielst - 
5 Polskiego (Warszawa, Marszałkowska 

Pragnąc ułatwić nauczycielstwu wzięcia 
udziału w Kursie, Zarząd Główny Z. N. P. 
przygotowuje ulgi w opłatach za miesz- 
kanie w internacie Kursów. «. 

"ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Stow. Absolw. Śr. 
Szkoły Handlowej. Zarząd Stow. Absolwen- 
tów Śr. Szkoły Handlowej Męskiej w Wil 
nie zawiadamia szanownych Kolegów Ab 
-solwentów, iż w dniu 12 b. m. o godz. 17 
min. 30 odbędzie się nadzwyczajne Walne 
Zebranie w lokalu szkoły. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zjazd delegatów Izb Rzemieślniczych. 

Wczoraj wyjechała do Warszawy delegacja 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie w celu wzięcia 
udziału w zjeździe Izb Rzemieślniczych 
Na zjeździe omówiona zostanie sprawa po- 
wołania do życia związku Izb  Rzemieślni- 
czych na wzór Związku Izb Handlowo-Prze- 
mysłowych. 

  

    

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Rokotnicy kanalizacyjni wysyłają de- 
legację do Warszawy o pomoc. W dnin 
wczorajszym p. o. prezydenta miasta p. Wi- 
tolda Czyża odwiedziła delegacja robotników 
zatrudnionych na robotach kanalizacyjno- 
wodociągowych, składając memorjał,  ila- 
strujący groźną sytuację 165 robotników, 
przed którymi stanęło widmo bezrobocia. W 
konkluzji memorjał domaga się dalszego 
kontynuowania robót kanalizacyjnych. Żą 
danie to delegacji spotkało się z odmowa 
ze wglzędu na brak jakichkolwiek środków 
na dalsze prowadzenie robót, a uzyskanie 
na ten cel pożyczki, Magistrat nie widzi 
możności. 

Wobec powyższego delegacja oświadczy- 
ła, że zwróci się z interwencją do p. wcie 
wody Beczkowieza, a jednocześnie robotni 
cy kanalizacyjni wyszlą delegację do władz 
centralnych w Warszawie dla poczynienia 
starań o przyznanie samorządowi wileńskie- 
mu pożyczki. Czy zamiar ten zostanie u 
wieńczony pomyślnym rezultatem należy sil 
nie wątpić, gdyż dotychczasowe starania Ma- 
gistratu zawiodły w zupełności. | 

Roboty kanalizacyjne mają ulec zlikwi- 
dowaniu z dniem 22 b. m. Zarówno robotni- 
cy fizyczni, jak i pracownicy umysłowi о- 
trzymali już wymówienie. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Otwarcie budynku kolonji „Toz“. 9 

b. m. nastąpiło otwarcie nowego budynku 
kolonji „Toz*%. Licznie zgromadzonych gości 
powitał dr. Szabad, który w treściwych słc- 
wach skreślił znaczenie t-wa „Toz“ i kolonji 
letnich, organizowanych przez to towarzy- 
stwo. Początkowo zbudowano tylko jedną 
kolonję na 120 dzieci kosztem 6.000 dolarów. 
wkrótce jednak okazało się, że potrzeby są 
znacznie większe, to też chociaż z mozołem 
wzniesiono jeszcze nowy budynek kosztem 
19.000 zł. Obecnie w kolonji znalazło pomie- 

* szezenie 250 dzieci. 
Z kolei ławnik Łokuciejewski przyrzekł 

że Magistrat będzie popierał kolonję. 
Po przemówieniach przedstawiecieli spo- 

łeczeństwa żydowskiego i żydów amerykań- 
skich odbyła się herbatka i zwiedzanie kn- 
lonji. Dzieci wykonały szereg pieśni шао 
wych. Wreszcie wspólna fotografja zakoń- 
czyła uroczystość. 

TEATR ! MUZYKA 
— Pożegnałny występ kobiety - dyrygen- 

ta Antonji Brico (z Ameryki). We wtorek 
11 sierpnia r. b. o godz. 8.30 wieczorem w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się о- 
statni pożegnalny występ kobiety-dyrygenta 
wszechświatowej sławy Antonji Brico (z A- 
meryki) przy współudziale słynnej skrzy- 
paczki M. Mac. Heney i profesora Al. Kon. 
torowicza, w wykonaniu Czajkowski — Sym 
fonja Nr. 4, Bach — Koncert na 2 skrzyp- 
cach, Wiagner — Uwertura do opery „Tan: 
hauser*. 

WTOREK, dnia 11 sierpnia 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu i hejnał Krakowski. 

12.05: Muzyka polska (płyty). 18.10: Kom. 
meteor. 16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. 
dla żeglugi i rybaków. 16.50: Odczyt p t. 
„Walka o styl". 17.10: Płyty. 17.85: „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. 
STRZELCY LITEWSCY. 

Wtorek 11 sierpnia o godz. 19.15 (aud. 
lok). Pan Beiierman porusza żywo nas intere 
sujące zjawisko z za litewskiego kordonu. 
Dziś omówi organizację i  prosperowanie 
Związku Strzeleckiego na Litwie t. zw. „Sza: 
ulisów*. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
GASTROLER Z KOWNA. 

Na skutek otrzymanych informacyj, poli- 
eja aresztowała niebezpiecznego włamywa- 

cza M. Czertoka, który przybył do Wilna po 
rocznych „występach gościnnych* w Kow 
nie, gdzie dokonał eałego szeregu kradzieży 
i włamań. Niebezpiecznego gastrolera prze- 
słano do dyspozycji starosty grodzkiego. (e) 

SAMOBÓJSTWO. 

— Na placu Łukiskim wypiła nieustalo 
nej trucizny Aniela Unkiewiczowa lat 37 
(Kasztanowa 5). Znajduje się w szpitalu Sa 
wicz. Stan ciężki. 

ZDERZENIE TAKSÓWEK. 

— W dniu 9 b. m. o godz. 0.10 przy ulicy 
Tatarskiej i  Mickiewieza, taksówka Nr. 
14085 kierowana przez Witalisa Baranow- 
skiego (Majowa 8), najechała na taksówkę 
14334, przowadzoną przez szofera Adam« 
Budzikowskiego (Murarska 17). Uszkodzona 
została taksówka tego ostatniego. Straty wy- 
noszą 350 zł. 

KRADZIEŻE. 

— W. dniu 9 b. m. Bukielowa Rozalja 
(Pijarska 4) zameldowała o systematycznej 
kradzieży z niezamkniętego mieszkania bie- 
lizny pościelowej łącznej wartości 55 zł. 
Sprawcę kradzieży Bukiela Władysława (Pi. 
jarska 4) ze skradzionemi rzeczami zatrzy. 
mano. 3 * 

— \ dniu 9 b. m. Rudak Dominice: (Ar- 
senalska 2) skradzinoo z niezamkniętego 
mieszkania płaszcz damski wartości 40 zł. 
Kradzieży tej dokonała Gudakówna Janina 
(Mostowa 6), którą ze skradzionym płasz- 
czem zatrzymano. 

— W dniu 9 b. m. na szkodę Żuromskie. 
go Wincentego (Zwierzyniecka 14) skradzio 
no pantofle męskie wartości 35 zł. Ustalono. 
że kradzieży tej dokonał Bukiel Władysław 
(Pijarska 4), którego ze skradzionemi pan 
toflami zatrzymano. 

— W dniu 9 b. m. z nad brzegu rzeki 
Wiilenki, na szkodę Aleksandrowiczówny Ze- 
nony (Belmont 17) skradziono garderobę 
damską wartości 15 zł. Sprawcy kradzieży 
Wołyniec Stefan (Metrapolitalna 3) i Gan- 
czewski Wiktor (Tyzenhauzowska 35)  zo- 
stali zatrzymani. Wymienieni do kradzieży 
przyznali się, oświadczając, że skradzioną 
garderobą sprzedali nieznanej żydóweczce 7a 
ТЭг { 

— W dniu 9 b. m. z dziedzińca domu 
Nr. 16 przy ulicy Słomianka, Stosikowi Sta- 
nisławowi skradziono balję wartości 10 zł 
Sprawcy kradzieży Franckowiak Franciszek 
i Dubiński Bronisław (Słomianka 2) ze 
skradzioną balją zostali zatrzymani. 

      

Silne lotnictwo 
ło notega Państwa! 

  

owocowy 

»SUGUS" 

SPORT 
HAKOAH ZWYCIĘŻA POLONIĘ 2:1. 

W Warszawie rozegrany został w sobotę 

mecz pomiędzy Wiedeńskim  Hakoahem @ 

miejscową Polonją. Zawody zgromadziły na 

boisku Polonji przeszło 6 tys. osób. Zwycię- 

stwo odniosła drużyna wiedeńska w  sto- 

sunku 2:1 (1:1). 
Gra ostra i brutalna, zwłaszcza ze strony 

wiedeńczyków, to też sędzia p. Przeworski 

musiał usunąć z boiska jednego z graczy Ha- 

koahu, a po przerwie i Ogrodzińskiego z Pe- 

lonji Obie drużyny więc grały w dziesiątkę. 

Pierwszą bramkę zdobywa  Pazurek dla 

Polonji. Wyrównał Mausner. Po przerwie 

przez dłuższy czas obie drużyny napróżne 

usiłowały zdobyć decydującą o zwycięstwie 
bramkę. Wreszcie szalę zwycięstwa na ko- 

rzyść Hakoahu przechtylił Eisenhoffer, pod- 

wyższając wynik do 2:1 na korzyść wiedeń- 

czyków. Wynik ten utrzymuje się już do 
końca. SRA. 

W drużynie polskiej na. wyróżnienie za 
sługują: Kisieliński, Seichter i Pazurek. (Pati 

LEGJA BIJE HAKOAH 3:0. 

Na boisku Legji w Warszawie rozegrany 

został w niedzielę mecz pomiędzy wiedeń- 

skim Hakoahem a Legją. Tym razem wiedeń 
czycy ponieśli klęskę 0:3 (0:2). й S 

Gra żywa i ciekawa wykazała w pierwszej 
połowie zdecydowaną przewagę koncertowo 
grającej Legji. Wiedeńczycy doskonali te- 
chnicznie nie zdołali jednak przełamać mu- 
ru obrony wojskowych. „Pierwszą bramkę 
zdobywa Wypijewski. Napad gości kilkakrot- 
nie usiłował wyrównać, ale usiłowania te ze- 
stały zlikwidowane przez obronę wojsko- 
wych. Przed przerwą pada druga bramka dla 
gospodarzy ze strzału samobójczego. 

W drugiej połowie zaznacza się w dal- 
szym ciągu lekka przewaga wojskowych, a 
owocem tej przewagi jest trzecia bramka 
zdobyta przez Przeździeckiego.. RO 

Widzów zebrała się rekordowa iłość, о- 

koło 8.000. (Pat). 
CRACOVIA ODNOSI ZWYCIĘSTWO 

NAD LECHJĄ 2:1. 

Rozegrany w Krakowie mecz o mistrzo- 
stwo Ligi pomiędzy Lwowską Lechją a mi- 
strzem Ligi, zakończył się zwycięstwem Cra- 
covi 2:1 (1:1). Obie drużyny grały słabo i cha 
otycznie. Przez cały czas zaznaczyła się sił. 
na przewaga drużyny krakowskiej, która pra 
wie nie schodziła z pola karnego Iwowian. 
Bramki dla zwycięsców zdobyłi: Zbroja i Mi 
tuszyński. Dla pokonanych jedyną bramkę 
strzelił Aseńko. 

Sędziował p. Rosenfeld z Bielska bardzo 
dobrze. Widzów 2.000. 

I DZIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZAWOQ- 
DÓW. LEKKOATLETYCZNYCH W PARDU- 

BICACH. 

Wi sobotę rozpoczęły się w Pardubicach 
(Czechosłowacja) pod protektoratem prezy- 
denta Massaryka, międzynarodowe zawody 

lekkoatletyczne, t. zw. „Hry Massarykowe“ 
przy udziale zawodników 9 państw, a mię- 
dzy innymi i Polski. Wyniki pierwszego dnia 
przedstawiają się następująco: 

Skok w dal: Hofman (Czechosłowacja) — 
7.15,2, Sikorski (Polska) — 683. į 

100 mtr.: pierwszy przedbieg wygrał Si. 
korski wynikiem 11,4, w trzecim przedbiegu 
zwyciężył Trojanowski — 11,1. Zawodnieę 
nasi odpadli jednak w półfinałach. 

Rzut kulą: Douda (Czechosłowacja) — 
14,85, 2) Sievert (Niemcy — 14,24, 3) Heł 
jasz (Polska) — 14,05. 

1500 mtr.: 1) Strniste (Czechosłowacja) —- 
4:03,8, 2) Drozda (Czechosłowacja) — 4:08,8, 
3) Keller (Polska). 

Trójskok: 1) Sikorski (Polska) — 13,79, 
2) Markl (Czechosłowacja) — 13,51. 

Sztafeta olimpijska: 1) Polska w składzie 

Kusociński, Kostrzewski, Trojanowskill, Si- 
korski, w czasie 3:26, ustanawiając nowy re- 
kord Polski, 2) Slavia (Czechosłowacja) —- 
3:81. 

Maraton wygrał Tuschek 
3:06,12. 

POLSKA PROWADZI W MECZU 
Z WŁOCHAMI 50:36. 

W] sobotę rozpoczął się w Katowicach 
międzypaństwowy mecz lekkoatletyczny pań 
pomiędzy reprezentacjami Polski i Włoch. 

Zawody wywołały bardzo wielkie zainte- 
resowanie. Po defiladzie zawodniczek wygłe- 
szono szerg okolicznościowych przemówień 
oraz odegrano hymny narodowe. Następnie 
rozpoczęły się zawody które dały w pier- 
wszym dniu następujące wyniki: 

Skok w dal: 1) Sikorzanka (Polska) 515. 
2) Testoni (Włochy) 494, 3) Janowska (Po'- 
ska) 478, 4) Viarengo (Włochy) 470. 

200 mtr.: 1) Orłowska (P.) — 26,8, 2) Si- 
korzanka (P) 27,5, 3) Degrassi (W) 28,5, 4) 
Bravin (W) 28,6. ł 

Rzut kulą: 1) Jasieńska (P) 11,62 (rekord 
Polski pobity), 2) Konopacka Matuszewska 
(P) 10,60, 3) Borsani (W) 10.13, 5) Bacchelli 
(Ww) 10,08. 

80 mir. przez płotki: 1) Schabińska (Р\ 
13 sek., 2) Valla (W) o pierś, 3) Testoni (W: 
4) Freiwaldówna (P). 

Sztafeta 4X100 mtr.: 1) Polska w skia- 
dzie Manteufflówna, Janowska, Sikorzank*. 
Orłowska w czasie 50,8, 2) Włochy w czasie 
51,8 (rekord Italji). 

Pozatem rozegrany został trójbój, który 
przyniósł następujące wyniki: 

100 mtr.: 1) Borsani (W) 13 sek, 2) Ste- 
iner (W) 13,3, 3) Kwaśniewska, 4) Konopa 
cka-Matuszewska (P). + 

Skok wzwyż: 1) Kwaśniewska 141,5, 2j 
Steiner (W) 130, 3) i 4) Konopacka i Borsa 
ni po 125. 

Rzut oszczepem: 1) Kwaśniewska 32,62, 
2) Konopacka 30,68, 3) Borsani 28,34, 4) Ste- 
iner 32,57. : 

Wi ogólnej klasyfikacji trójbój wygrała 
Kwaśniewska (P) 164 pkt, przed Borsani 
(W) 147 pkt., Konopacką-Matuszewską 133 i 
Steiner (W) 129 pkt. 

Ogółem prowadzi Polska 50:30 pkt. z te- 
go stosunek w zawodach wynosi 32:18 a w 
trójboju 18:12. (Pat). 

Były premjer chiński został 
mnichem katolickim. 

W jednym z klasztorów alpejskich pędzi 
ciche życie w służbie Bożej, pod przybra- 
nem imieniem zakonnem brata Alberta pe 
wien Chińczyk, którego życie mogłoby być 
tematem interesującej powieści. 

Przed przyjęciem katolicyzmu i wstąpie- 
niem do zakonu brat Albert należał do naj 
znakomitszych osobistości w swej ojezyźnie 
i nazywał się Lu-Czeng-Siang. Urodzony w 
roku 1871 w Szanghaju, otrzymał staranne 
wykształcenie i poświęcił się karjerze dyplo 
matycznej, którą rozpoczął w charakterze 
dragomana posełstwa chińskiego w Peters 
burgu. Na konferencji pokojowej w Hadze 
reprezentował dr. Lu-Czang-Siang Chiny, a 
w rok później mianowany został posłem 
chińskim w Petersburgu. Po upadku dyna- 
stji mandżurskiej i wprowadzeniu republiki 
został ministrem spraw zagranicznych, a na- 

stępnie premjerem. Wyczerpany pracą na 
tem odpowiedzialnem stanowisku, powrócił 
Lu-Czang-Siang do dyplomacji i przez sze- 
reg lat był kolejno posłem w Holandii 
Szwajearji i Belgji. 

W roku 1927-ym porzuca niespodziewanie 
stanowisko, przyjmuje katolicyzm i wstępu 
je do zakonu, w któr:m pozostaje dotad. 

Dopiero ostatnio dowiedziano się, że tak 
nagłe usunięcie się wybitnego męża stanu w 
mury klasztorne wywołane zostało utratą 
ukochanej żony,  Belgijki, która umarła 
wkrótce po ślubie. ; 

(Austrja) — 
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Poświęcenie kolonji letniej w Świątnikach. 
W sobotę dnia 8 b. m. odbyło się u- 

roczyste poświęcenie  kolonji letniej w 
Świątnikach powołanej do cia przez 

zrzeszenie komitetów rodzicielskich szkół 
powszechnych m. Wilna. 

Świątniki, które były niedawno posia 
dłością p. Marszałka Piłsudskiego, przeka 
zane zostały później przez rząd na cele 
opieki społecznej i oddane Wydziałowi Pr: 
cy i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódz- 
kiego. W! roku zeszłym mieściła się w Świą 
tnikach kolonja dla dzieci gruźliczych, ko- 

  

    

rzystało z niej 30 dzieci. Tak piękny ob- 
jekt nie był jednak należycie wyzyskany 
Dopiero w roku bieżącym miejscowość ta 
wraz z budynkami została oddana do dy- 
spozycji Zrzeszenia Komitetów Rodzicieł- 
skich Szkół Powszechnych m. Wilna. Pre- 
zes zrzeszenia p. Ludwik Uniechowski, u- 
zyskawszy stosowną dotację Wydziału Pra 
cy i Opieki Społecznej i uzupełniwszy ją 
z funduszu Zreszenia, stworzył właściwie 
z niczego nową placówkę. Znajdujący się 
w Świątnikach świren został znacznym ko- 

  

@ NA UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA KOLONII. 

Stoją w pierwszym rzędzie od lewej strony: p. wojewodzina Beczkowiczowa, 

J. E. ks bisk. Bandurski, p. wojewoda Beczkowicz. 

W drugim rzędzie: 

Sztem gruntownie odremontowany i z nie 
wiele wartego starego budynku powstał 
piękny pawilon: z nadbudowaną salą, w 
której znalazło pomieszczenie około 100 
dzieci, Budynek pokryto nowym dach 
gontowym, zrobiono okna weneckie i do- 
robiono w dwóch miejscach rezerwowe 
schody na wypadek paniki. Dobudowano 
obszerną werandę, która służy za jadalnię. 

   

prezes Uniechowski i naczelnik Wydziału O. S. K. Jocz. 

chnię itd. oraz zaoieekała tam Só dzie 
wcząt. 

W tak przystosowanych budynkach za- 
panowało w pierwszych dniach lipca b. r 
nowe życie, kiedy zjechała dziatwa szkół 
powszechnych m. Wilna w ogólnej liczbie 
130 chłopców i dziewcząt na kolonje let- 

nie. Młodzież znajduje się pod dobrem kie 
rownictwem p. Nowickiej oraz 5 fachowych 

  

КК СВ й 

świątnickiem jeziorze. Wobec osób, zwie 
dzających kolonję, dziatwa zachowywała 
się nadzwyczaj dzielnie, nie przekraczając 
granic swobody i słuchając we wszystkiem 
swych kierowniczek. Na dzisiejszą uro 
stość poświęcenia kolonji przybył p wc 
Beczkowicz, przedstawiciel Kuratorjum 0- 

   

WM I BE N S.K | 

kręgu Szkolnego, naczelnicy urzędów i kie 

rownicy innych placówek kolonij letnich 

  

Z faktem urządzenia kolonji w Świątni 
kach połączył się jeszcze jeden niesłycha- 
nie doniosły dla ludności 
ment, 

majątku 

okolicznej mo- 
a mianowicie meljoracja gruntów w 

Świątnikach, przeprowadzona w 

  

„KOLONIŚCI* NA WYWCZASACH. 

roku zeszłym i bieżącym przy użyciu pra- 
cy bezrobotnych. Ażeby pola móc pokrv* 
systemem rowów, trzeba było przeprowa 
dzić dla odpływu wody kanały na prze- 
strzeni 1200 metrów, a na przestrzeni 1000 

m. uregulować strumyk. W: ten sposób zo 
stało zmeljorowanych około 400 ha grun- 
tów włościańskich gminy trockiej i częś 
ciowo gminy rudomińskiej. Rowy odpływa 
we sięgają po majątek Czarnobyl i Skor- 
buciany. Roboty meljoracyjne nie zostały 

jeszcze zakończone, gdyż osuszone łąki wy- 
magają jeszcze karczowania i zaprowadze- 
nia na nich kultury traw. 

Wszystki wkłady, porobione w Świąt- 
niki, podniosły znacznie wartość tego ob- 
jektu opiekuńczego. Jest w projekcie, aże- 
by w roku przyszłym jeszcze bardziej ulep 
szyć Świątniki. Należałoby wybudować no- 

y dom gospodarczy, ażeby budynek mie- 
szkalny uwolnić i przeznaczyć jedynie na 
mieszkania dla potrzeb kolonji. 

      

DAIKTAI TEN OT OOOO OZON NOK TZT RODE RAOAYPA aj и L] 

Walka z tygrysem na okręcie. 
Pasażerowie niemieckiego okrętu „Lahn* 

przeżyli na morzu Śródziemnem straszne 

z Singapore tygrys, wyłamał w nocy klatke 
i rzucił się na marynarza. Zanim przybiegła 
pomoc, marynarz już nie żył. Rozpoczęło się 
dzikie polowanie na pokładzie, w trakcie 

ž bywać iw ikołach szachistów, ale z wiel 

A. A. Aljechin o grze w szachy 
„na ślepo”. 

Jak Eljechin zapoznał się z „ślepym sza- 

chem. — Pierwsze gry „na ślepo*. — Czem 

zajmowali się szachiści rosyjscy z niewoli 

niemieckiej, — Gra Aljechina „na ślepo* w 

taropolskim szpitalu. — „Amerykański re- 

kord* Aljechina. 

Światowy champion szachu dr. A. A. Alje- 
chin opisuje 'w prasie paryskiej swe gry „na 
šlepo“ (gracz nie patrzy na szachownicę]. 

Już jako dziewięcioleitni chłopiec—pisze 
dr. Aljechin—słyszałem po raz pierwszy o 
grze w szachy, nie patrząc na szachow- 
niicę. W owym czasie moje miasto rodzinne 

Moskwę odwiedził Pealsbury i urządził po- 
jedynek „na ślepo* па 22 płytach. Mnie 
wówczas niedopuszćzono do klubu szacho- 
wego, ale mój starszy brat uczestniczył w 
seansie a naweł doszedł do remisu. Wystą- 
pienie Pealsburyego podziałao na mnie jako 
cud. Reagował na to wogóle cały świat sza- 
chowy. 

W dwunastym roku życia sam próbowa- 
łem grać w szachy nie patrząc na sza- 
chownicę. Nie mogłem wówczas jeszcze prze- 

        

   

  

entuzjazmem  uczestniszyłem w turnie 
korespondencyjnych. iPrzy tem trzeba było 
dużo analizować. Ponieważ w tym wypadku 
mie można było mieć przed: sobą szachowni- 
cy, marysowałem sobie poprostu daną sytua- 

cję a dalej rozwijałem ją w pamięci. W ten 
sposób (przekonałem się, że wiogóle mógłbym 
grać w szachy bez szachownicy. 

Jako szesnastoletni chłopiec otrzymałera 
tytuł mistrza, wychodząc zwycięsko z pierw- 
szego "wszechrosyjskiego turnieju w Peters- 
burgu. Cztery lub pięć równoczesnych partyj 
nie było dla mnie niczem trudnem. Jedna- 
ikowóż postanowiłem mie rozwijać całej tej 
zdolności, ale poświęciłem się udoskonalenia 
siebie лу grze artystycznej. 

W czasie turnieju międzynarodowego w 
Mannheim w roku 1914 postanowiłem znów 
próbować gry „na ślepo”. Turniej ten został 

przerwany z powodu wypowiedzenia wojny! 
i wszyscy Rosjanie, biorący udział w tur- 
nieju zostali internowani w Rastadcie. Byli 
tam obok mnie Bogoljubow, Seljezniew, Bo. 
gatyrczyk, Ilja Rabinowicz, Weinstein i in. 
Oczywiście, że grą w szachy  zabijaliśmy 
przymusową bezczyn Ponieważ jednak 
niie mieliśmy szachownicy, graliśmy z pa- 

  

    

    

Nr. 183 (2125) 

do Rosji, gdzie następnie odbyłem cały sze- 
reg turniejów „na ślepo” z pomyślnym wy- 
nikiem. 

w. funkcjonarjusz Czerwonego Krzyża 
łem się w roku 1916 na froncie w b. 

cji, gdzie zostałem rammy. Przez kilka 
miesięcy mie mogłem opuścić łóżka w szpi- 
talu tarnopolskim. Tam „ślepe szachy były 

dila mnie prawdziwem dobrodziejstwem. Na 
śbę odwiiedzali miię azęsto różni 4ra- 

miejscowi i tak miałem możność grania 
achy, nie patrząc na szachownicę. 

  

   

   

   
     

      

Jak tylko opuściłem 
w roku 1921, zaraz próbo 
Choc do tego czasu ni 

grałem równo: i ęcej niż ośm partyj, 
nie patrząc na zachownicę, postanowi- 
łem uczynić znaczny krok naprzód i w Pa- 
ryżu grałem równocześnie dwanaście par- 
tyj. Gra postępowała nadzwyczaj szybko, co 
pobudziło mię do tego, że postanowiłem u 
czynić rekord. W roku 1923 wyjechałem do 
Kanady, gdzie w Montrealu rozegrałem par- 
tję przeciwko 21 przeciwnikom równocześ- 
nie, bijąc temsamem rekord Pealsbury 

Rosję sowieck: 
wałem swych     

    

     

    

   

  

    
    

  

który w swej ojczyźnie grał równocz 
ej z 12 przeciwnikami. Moje wystą- 

pienie KOTGROP ane było sukcesem. V /szyst 
kie partje wyg 
prowadziło m 

    
na myśl ubiegać się o Kai. 

1 „to A należał 

      

5 
rski w roku 1924 i anona trzy i 

tępnie grać w New Yorku w hotelu 
tam gdzie odbywał się turniej z 

ami. Nie spodz ę jednako- 
Amerykanie wysuną w turnieju ta 

kich silnych graczy. Nie byłem na to przy 
gotowany. 

Jednakowoż juź po roku postanowiłeto 
pobić własny rekord. Dnia 1 lutego 1925 
grałem w Paryżu na ślepo w 28 partjach 
równocześnie. Z tego wygrałem 23 partyj, 
trży nierozstrzygnięte a 2 przegrałem. Mu- 
szę jednakowoż przyznać, że paryscy współ- 
zawodnicy byli słabsi niż w New Yorku. 
chociaż należał do nich zmarły już poeta 
Potjemkin i francuscy mistrzowie Gółz i 
Betbeder. > 

Natychmiast po mem wystąpieniu parys- 
kiem mistrz Reti postanowił pobić mój re- 
kord, rozgrywając 29 partyj w San Paolo 
w Brazylji. Po rozgrywce sam jednakowoż 
rycersko przyznał, że próba jego nie pow 
dła się, gdyż nie osiągnął ani mego procen- 
tu, co nie zgadzało się z warunkami umowy, 

  

by ni 

       

    

      

, DŹWIĘK. KINO-TEATR 

Dalej urządzono w Świątnikach boisko, w 
ogrodzie zbudowano umywalnię. W starym gim 
zaś, poprzednio służącym za mieszkanie do 
mu umieszczono świetlicę, infirmerję, ku- 

  

  

Dziś i dni następnych! 
Naprawdę wspaniały szla- 

gier p. t. 

в Ino Kolejowe 

9GNIS KO 
(sbek dworcs kolejow,) 

wychowawczyń-ochroniarek. 
czasie 

polepszył. 
pod dozorem 

PIENIĄ 
W rolach głównych: Brygida Helm, Alfred Abel. Henri Wiktor, Marja Glory i inni. 

NAD PROGRAM: Rewja nad rewjami. Zdjęcia w naturalnych kolorach. 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — 

Już po niedłu 
wygląd dziatwy znacznie się 

Wszystkie „są -zdrowe, „zażywają 
wychowawczyń . kąpieli w 

DZ: 

chwile. W, drodze pomiędzy Kairo i Gibrał- 
tarem rozległy się nagle wśród nocy rozpa. 
czliwe krzyki marynarza, pełniącego służbe. 
Jak się okazało, przewożony na okręcie tym $ 

10-aktowy a dramat w-g nieśmier- 
telnego arcydzieła Emila Zoli. Rekor- 
dowa gra artystów. Emocjonuj. treść. 

Kino od dnia 5.VIII czynne codziennie. 
  

+. Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 
— 

Džwiekowyl 

W rolach 
arai D 

„AELIOS“ 
Wileńska 35, tel. 9-26 

Wielki 
dramat 

erotyczny 

BŽWIEKOWB KINO 

„IOLLYVOO“ 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

  

PRZETARG. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

niniejszem ogłasza przetarg nieograniczony na zwózkę 
węgla i drzewa do gmachu Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Wilnie, ul. Słowackiego 2. 

Warunki przetargu i warunki ogólne, oraz bliższe 
szczegóły są do obejrzenia w Wydziale Drogowym 
D. O. K.P. w Wilnie przy ul Słowackiego 2, drugie 
piętro, pokój Nr. 3 w dnie urzędowe w godzinach od 
9-ej do 12-ej. 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do spe- 
sjalnej skrzynki, znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 
do godziny 12-ej dnia 2-go września 193] r. 

Wadjum w wysokości 50 zł. winno być złożone 
w sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Ka- 
sie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie, 
lub przekazane do P. K. O. na rachunek Dyrekcji, 
kwit zaś o złożeniu wadjum winien być dołączony do 
oferty. 

Dyrekcja Okr. Kolei Państw. 
897/v1—6315 w Wilnie. 

į Dziš! Film pełny 

werwy i humorul 
"Ty. 

Ceny zniżone. — 

PRZETARG 
na żelazo, żeliwo, (szmelc). 

Magistrat m. Wilna. „niniejszem ogłasza 
nieograniczony przetarg na sprzedaż złomu 
żeliwnego w :ilości około 30.000 klg. oraz 
złomu żelaznego i blachy około 9.000 klg. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierp- 
nia r. b. w pokoju Nr. 76. 

W ofercie należy podać cenę od 1 klg. 
oraz dołączyć do oferty pokwitowanie na 
wpłacone do kasy miejskiej wadjum 200 zł. 

|  Materjały przeznaczone do sprzedaży, 
można obejrzeć na składzie przy ul. Łukis- 
kiej Nr. 5 w godz. od 9-ej do l2-ej, tamże 
mogą być udzielane szczegółowe informacje.     6313 

ty moje marzenie 
W roli głównej król komików Harry Liedtke, Betty Bird i pełna temperamentu Johanna Herbling. 
NAD PROGRAM: Przegląd dźwiękowy „Foxa*. — — 

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

"NASTĘPNY PROGRAM: Białe cienie. 

Groteskowy 

Pee... Człowiek, który szuka тогфегсу «< 
Henz Ruhmann i Lienn Deger. — Nap_RoGRuw: Atrakcje dźwiękowe. 

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

PIEKŁO ZAZDROŚCI == 
W rolach głównych: M], H. Szlettow i Heriot Mabel. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Wc ktoby wie- 
dział o miejscu za- 

mieszkania Ludwika Gaw- 
rylczyka lat 30 syna Jó- 

zefa i Michaliny z Unto- 
nów, ostatnio zamieszka- 
łego w roku 1928 we wsi 
Glebkowszcyzna, gminy 
prozorockiej pow. dzi- 
śnieńskigo, wojew. wi- 
leńskiego uprasza się o 
podanie informacji do 
Konsystorza Ewangelicko- 
Reformowanego — Wilno, 
ul. Zawalna II. 6314 

  

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

warsztaty. 

którego jeden oficer został ciężko poranio 
ny. Wreszcie udało się rozjuszone zwierzę 
wpędzić z PO i: do klatki. 

-6( 5009 

Ciagnienie 4 Klasy 28 Loterji Państwowej 
1 dla posiadacza klasy poprzedniej 10 zł. 

|) losu dla nowonabywey . . . .40 zł. 
Do zamiany i nowego kupna Woolwich losów 

wzywa 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS" 
WILNO, WIELKA 44. 

P. K. O. 81051. 6318 Telefon 425. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-g0 Maja 

Nr. 13 m. 6, na zasadzie ar. 1030 U.P. C. obwieszcza, 
iż w dn. Il sierpnia 193| r. o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 135, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do firmy Cegielnia „Trynopol* S-ka z ogr. odp., skła- 
dającego się z wypalonej cegły w ilości 60 tys. sztuk, 
oszacowanego na sumę 1200 zł., na zaspokojenie pre- 
tensji Mojżesza Makowskiego w sumie 500 zł. z %% 
i kosztami 

6317 

  

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rewiru ll, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. |, 
zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 13 sierpnia 1931 r., o godzinie 
10-ej rano w Wilnie, przy ul. Poznańskiej Nr. | m. 3, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego du 
Abrama Gordona majątku ruchomego, składającego 
się z umeblowania mieszkania i innych ruchomości, 
oszacowanego na sumę 3570 zł. 
896/V1—6316 Komornik Sądowy H. Lisewski. 

_ Kupujcie i popierajcie 
wyroby fabryk krajowych! 

  

   

  

mięci. W ten sposób rozegrałem kilka partyj 
z Bogoljubowem, z których niektóre były 0- 
publikowane. 

Pod komiec roku 1914 udało mi się wrócić 

    gp СПититопиШИШиЙ 

* KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wazcikicza daj 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

—=TANTO — 

SOLIDNIE   
GOTÓWKĘ 

na */o "Jo 
Ice Pe plstie 
D O MY dochodowe о- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodkii wille idzisikić 

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta'* 

Mickiewicza |, tel. 9-05 
6310-4 || 

NOWOOTWORZONA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, j 
mleko zsiadłe, AIR 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smmaczne i zdrowe 

po cenach najtańszych 

  

  

      

  

  

jaką zawarliśmy przed rokiem w New Yor- 
ku. Sam Reti stwierdził, że przy mniejszej 
lub większej ilości rozgrywanych partyj mo 

Akuszerka 

Maja [alneroa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. ŻaP, Nr. 69. 

  

Akuszerka 

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

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

Potrzebne 
w okolicy Pohulanki 

3 pokoje 
słoneczne ze wszystkiemi 
wygodami na przedszkole 
Pożądany ogródek. Wia- 
domość: Ciasna I, 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 

  

  

kradziono dowód oso- 
bisty wyd. przez Sta- 

rostwo w Lidzie oraz ksią- 
żkę wojskową wyd. przez 
P. K. U. w Lidzie na im. 
Gabrjela Buniewicza, u- 
nieważnia się; 6312 

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

    

że być miernikiem tylko wynik procentowy. 

Zr weksel, wysta, 
wiony 21-VII 193! r, 

przez Paulinę Krasow a” 
a żyrowany przaz Piotra 
Krasowskiego na sumę 50 
zł. bez daty płatności — 

  
  

unieważnia się. 6308. 

diewniany 
do sprze- 
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. 

Igtalacje Blekifyczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

Poszukiwany 

pratownih handlowy 
z kaucją. Wyczerpujące 
oferty pod  „Przemysł* 
składać do Administracji 
„Kurjera Wil.* 6264 

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

6258 

  

  

    

TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Wiktorinow nerwowo odpieczętował depeszę, od- 
sunął się na stronę, czytał po cichu. W zamyśleniu 
pochylił głowę. Oddał depeszę Wichrowskiemu, który 
głośno przeczytał: 

„Polecam panu natychmiast, pod osobistą pańską 
odpowiedzialnością, zwolnić wszystkich więźniów poli- 
tycznych i pozdrowić ich w mojem imieniu. Minister 
sprawiedliwości, członek dumy państwowej Aleksander 
Kierenski“. 

Gromadka sędziów i prokuratorów stała w ponu- 
Bezradnie patrzyli na Wiktorinowa, 

który bezmyślnie patrzył w okno. Wreszcie podszedł 
rem milczeniu. 

do wieszaka, na którem wisiało futro i 
urzędowa. 

— Aleksandrze Wiktorinowiczu — naraz odezwało 
się kilka głosów. — Dokąd? 

Prokurator grobowym głosem odparł: 

— C6ž, panowie... 
ministra. 

Wyszli razem z Wichrowskim. 
— A to ananas — zawołał Blinow. Przed chwilą 

co nam tu Śpiewał, a teraz jaki strach go ogarnął. 
że to człowiek bez żadnych zasad 

— W żadnym wypadku nie utrzyma się na posa- 
dzie — zapewniał sędzia Robow. Właśnie odbywa się 
posiedzenie komitetu wykonawczego. Wybór na pre- 
zesa Monastyrskiego pewny. A ten go usunie bez- 

Zawsze mówiłem, 

względnie. 
— No i czasy — jęknął podprokurator Kamieński 

A tak nam było dobrze. 
Wiktorinow wracał z.więzienia w lepszym nastroju 

ducha. 
— Durnie — mówił odwożąc Wichrowskiego*do 

— Wsadzili ich niewiadomo za co,. trzymali domu. 

jadę wykonać polecenie nowego 

42) miesiące, lata, a kiedy zwolniono, 
zapomnieli o wszystkiem, ba nawet krzyczeli: 
żyje rewolucyjny prokurator. 

— Hm... 
nawet nieźle brzmi. 

dzo reakcyjna „A 
teraz... 

Poślę do niego Wichrowskiego. 

własne siły. 

dząc co się dzieje. 
«po drodze. 

czapka 
wiska Wiktorinowa. 

z podprokuratorem Blinowym. 

wać i usunąć ze stanowiska. 

wiono w mieście. 
Wichrow 

wyczytał nikczemną zdradę. 

  

  nowało. 

ski był oszołomiony. 

dziękowali, odrazu 
niech 

rewolucyjny prokurator — myślał — 
Kiedyś chciałem napisać sztukę 

pod tym tytułem. Szczęście, że nie napisałem. Za barz- 
Wtenczas byłaby dobra, ale 

— Może się wszystko jakoś ułoży. Najwięcej nie- 
bezpieczny jest Monastyrski. Trzeba się z nim pogodzić. 

Krótka, prosta decyzja przyniosła mu wiarę we 

Uspokojony pojechał do Walentyny. 
— Biedaczka pewno umiera z ciekawości, nie wie- 

Trzeba ją uspokoić — myślał 

Na posiedzeniu komitetu wykonawczego nowo- 
obrany prezes Monastyrski natychmiast wniósł i prze- 
forsował uchwałę o usunięciu z zajmowanego stano- 

Wichrowski szybko się dowiedział o zapadłej de- 
cyzji komitetu Kursowały pogłoski, że prokurator zo- 
stanie aresztowany. Postanowił zaraz uprzedzić go o za- 
miarach komitetu. Idąc do Wiktorinowa, spotkał się 

— Dokąd pan tak śpieszy? — zagadnął Blinow. 
— Idę uprzedzić prokuratora, że go chcą areszto- 

Blinow nasrożył się i gniewnie zawołał: 
— Proszę tego nie robić .Od dzisiaj ja będę proku. 

ratorem. Nie dopuszczę, aby tego szubrawca pozosta- 

Z twarzy Blinowa 

— Więc tak się zaczyna święto rewolucji? Ten już 
szykuje sztylet, aby nim pchnąć dawnego przyjaciela. 
A przecież na krok go nie odstępował, wspólne polo- 
wania, zabawy, prawie, że mu żonę oddawał. 

Nie mógł opanować wzburzenia, które go opa   
— Wiktorinow jako człowiek odnosił się do mnie 

dobrze, kiedy był u władzy, więc nie mam żadnego po- 
wodu wrogo się teraz do niego odnosić. Pomimo pań- 
skiego zakazu, który mnie nie obowiązuje, ponieważ 
nie jest pan jeszcze prokuratorem, pójdę do niego— 
wypowiedział jednym tchem i szybko oddalił się. 

Blinow zmieszany stał na ulicy. Naraz pod wpły- 
wem nowej myśli pobiegł za Wichrowskim i dogonił go. 

— Zresztą ma pan rację — rzekł spokojnym to- 
nem. Lepiej będzie, jeżeli bez skandalu wyjedzie. Pójdę 
z panem. 

Zastali Wiktorinowa w stanie zupełnego przygnę- 
bienia. Wiedział już o decyzji komitetu. 

— Cóż mi właściwie zarzucają? — zapytał złama- 
nym głosem. 

— Bardzo dużo — z 

na egzekucję na ochotnika. 

— Kłamstwo — przerwał oburzony Wiktorinow. 
Byłem kilka razy jako podprokurator na egzekucjach 
naskutek zlecenia władzy. Pan również bywał, jak 
i inni. 

—- Twietdzą, że pan jest przyjacielem Wańki- 
Kaina, osławionego ministra Szczegłowitowa— -oskarżał 
dalej Blinow. 

— Byłem u niego raz jedyny w życiu w służbo- 
wym gabinecie, w każdym razie... 

— Być może, lecz dawniej mówił pan co innego- - 
z dziką pasją przerwał Blinow. 

— Więc co mi radzicie? — zapytał z wyrazem bo- 
lesnej rezygnacji. 

— Najlepiej -wyjechać — zawołał Blinow. 

— Jak to wyjechać? Baz urlopu? W takiej chwili? 
To pewna dymisja — oponował prokurator. 

Więc lepiej czekać, aż pana posadzą razem ze 
Niech pan nie 

kompromituje nas, całego urzędu prokuratorskiego 

  

    złodziejami? — ironizował Blinow. 

   Może pan dać chorego. Pocichu wyjedzi! 
Chin, posiedzi tam tydzień, dwa, może się uspokoi— 

nalegał stanowczo. 

+  AWydawmietwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp, Druk. „Znicz*, Wiłno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

surową miną zaczął Blinow. 
Mówią, że pan powiesił 18 politycznych, że pan szedł 

iš ›   
liczę na to, 

(D. n.). 

Wichrowski wyczuł. że Blinow szykuje mu jakaś 
pułapkę. Wiktorinow jakby instynktem odgadł myśl 
Wichrowskiego. Zwrócił się do niego z zapytaniem: 

— А co pan, Wiesławie Juljanowiczu, radzi mi? 

— Uważam — odparł spokojnie Wichrowski, że 
należy przedewszystkiem porozumieć się z Monastyr- 
skim. Trzeba wyjaśnić, czego chce komitet i w zależ- 
ności od tego postąpić. 

— Mądra myśl — szepnął Wiktorinow. Ale kto 

to może zrobić? 

— Tylko nie ja — rzucił się Blinow. Monastyrski 
pała wściekłością. Jedyny ratunek wyjazd natych- 
miastowy. 

Spojrzał na Wichrowskiego z,nienawiścią. 
Wiktorinow nagle się żdazydówał 
— Więc wyjadę zaraz. Proszę przygotować pismo- 

do władz, że z powodu choroby oddaję panu urzę- 
dowanie. Narazie dziękuję panom. 

Kiedy Blinow i Wichrowski byli już w przed- 
pokoju, zatrzymał ich i z godnością rzekł: » 

— W każdym razie, o ile zostanę zaaresztowany, 
że ten regime, który był stosowany do 

więźniów politycznych za czasów carskich będzie sto- 
sowany i do mnie. A zwracając się do Blinowa dodał: 

— Pan, Borysie Konstantynowiczu, zostaje przy 
władzy, więc od pana to będzie zależeć. 

Blinow nic nie odpowiedział. Wichrowski wyczuł. 
że chciał tylko jak najprędzej wyjść. 

Za kilka chwił wpadł do biura i kazał zawezwać 
wszystkich kolegów. 

—— Panowie — rzekł uroczyście, 
Wiktorinow w obawie aresztowania uciekł w niewia- 
domym kierunku. Na mocy ustawy objąłem urzędo- 
wanie. Przy swoich czynnościach służbowych proszę 
pamiętać, że jesteśmy pierwszą prokuraturą rewolu- 

cyjnej epoki. 

  

— Prokurator 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

   


