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NIEPRAWDOPODOBNE POGŁOSKI. 
telegraficzne, a 

co pewien 

Polskie agencje 

wślad za niemi i prasa, 

czas elektryzują opinję naszą wieścią, 

że w Kownie zanosi się na gruntowne 

zmiany stosunków w dziedzinie poli- 

tyki zagranicznej Litwy. 

Sensacje takie gasną jeszcze prę- 

się pojawiają. Niemniej 

zjawiskiem perjodycznem 

dzej, niż 

przeto są 

od wielu lat. 

Źródłem istotnem tych pogłosek. 

ale zdaje się jedynem, jest zapewne 

chęć, by zmiany takie istotnie nastą- 

piły. 

Sądzićby należało przecież, że sa- 

me tylko „pobożne życzenia” nie wy- 

starczają do chwytania każdej kolej- 

nej pogłoski w tym kierunku, jaka się 

ukazać może wśród stada kaczek pra- 

sowych, i rozdmuchiwania jej do roz- 

miarów zapowiedzi wielkich przeob- 

rażeń politycznych nad dolnym Niem- 

nem. 

A poza temi życzeniami dotychczas 

nie nie zachodzi, coby zapowiedź ta- 

ką czynić mogło bliską rzeczywisto- 

ści. Już samo doświadczenie 12-tu u- 

biegłych lat mogłoby przyjść z po- 

mocą dla poskromienia niewczesnej i 

szkodliwej fantazji. Wszelkie rojenia 

w polityce są trucizną i należy je od 

kół publiczności naszej usuwać, tem 

bardziej, że posiada ona 

przyrodzoną. do utożsamiania swych 

intencyj ze światem realnym. 

skłonność 

Litewska polityka zagraniczna w 

końcowym okresie wojny, gdy nad 

Kownem ciążyła fizyczna okupacja 

niemiecka, była w ręku „Taryby', 

czyli „Rady* narodowej, której orjen- 

tację zagraniczną wytwarzali „tauti- 

nincy* (narodowcy), a więc ci właśnie 

ludzie, którzy powtórnie, od 1926 r., 

sprawują rządy w państwie po dzień 

dzisiejszy. 

W międzyczasie  (1920—1926) 

wpływ na politykę ogólną, a więc i 

zagraniczną, miewali: chrześcijańscy 

demokraci solo, wreszcie ludowcy i 

socjaliści do spółki. 

Przegląd ten historji partyjnej Li- 

twy w trzech słowach będzie bardzo 

pożyteczny. Przypomni nam, że wszy- 

stkie istniejące na terenie kraju stron- 

nictwa polityczne litewskie, za wy- 

jatkiem komunistów, były już przy 

władzy i posiadamy przeto doświad- 

czenie życiowe z ich poczynań w po- 

lityce zagranicznej. 

Tem niemniej dla dyplomaty, śle- 

dzącego Litwę, jako czynnik polityki 

międzynarodowej, gdzieś ze strony, 

wszystkie te zmiany wewnętrzne mo- 

głyby pozostawać, tak dobrze, jak nie- 

dostrzeżone. 

W okresach rządów skrajnego na- 

cjonalizmu, jak jest dziś, oraz skraj- 

nej lewicy, jak było w roku 1926, za- 

uważyć się dawało może kilka rewe- 

ransów więcej, zwróconych w stronę 

Moskwy. W czasach chrześcijańskiej 

demokracji (1920—1925) gestów ta- 

kich bywało może mniej, ale to i wszy- 

stko. Subtelne różnice taktyki, nie 

zmieniające nie a nie łożyska polityki 

litewskiej, były bez znaczenia dla są- 

siadów tego państwa. 

A im dłużej łożysko takie drążone 

bywa przez życie, tem mocniej ramio- 

nami swych brzegów ujmuje bieg hi- 

storji, nadając mu trudnozmienny kie- 

runek. ‚ 

Dotychczasowy przebieg litewskiej 

polityki zagranicznej ma swe źródło 

w ocenie sytuacji politycznej ze strony 

zarówno Litwy, jak też Rosji Sowiec- 

kiej i Niemiec, począwszy od r. 1918. 

Rząd litewski zdaje sobie sprawę 

ze znaczenia, jakie przedstawia Litwa . 

z uwagi na punkt geograficzny, w któ- 

rym się mieści i dla Niemiec i dla Ro- 

sji Z drugiej strony oba wymienione 

państwa potrafiły uświadomić sobie w 

pełni to znaczenie i nader umiejętnie 

dostosować do powyższego faktu swe 

postępowanie z Republiką Litewską. 

Mamy tu więc do czynienia obu- 

stronnie z polityką, którą możnaby 

nazwać polityką przewidującego rac- 

jonalizmu. 

Rosja sowiecka umiała docenić 

moment emocjonalny, tkwiący w dąż- 

ności Litwinów do Wilna i aktem 

międzynarodowym (traktat moskiew- 

ski z 12 lipca 1920) przyznała Litwie 

Wileńszczyznę. Potrafiła ona należy- 

cie zważyć i względy gospodarcze, ko- 

munikacyjne, które skłaniały Litwę 

do szukania wspólnej granicy z Rosją; 

nie słabsze zapewne, niż sentyment 

dla grodu Gedymina. 

Jest inna sprawa, że Moskwa, pod- 

pisując rzeczony traktat z Litwą, wi- 

działa oczami wyobraźni państwo to 

w dniu jutrzejszym, jako czerwone 

ogniwo sowieckiego związku państw, 

zapewniające federacyjnej republice 

sowieckiej tak bardzo pożądaną dla 

niej wspólną granicę z Prusami. 

Rachuby te. wobec zwycięstwa 

Polski, zawiodły, a Litwa uchowała 

swą niezawisłość. Rosja jednak nie 

postradała trzeźwości w nowowytwo- 

rzonej sytuacji i zważyła należycie 

znaczenie dla siebie bodaj i „białej 

Litwy, byleby tylko skłócenej z Pol- 

ską. 

Nie należy zapominać, że złoto ro- 

syjskie wypłacone Litwie z tytułu 

traktatu moskiewskiego _ utworzyło 

część podstawy do budowy litewskie- 

go pieniądza narodowego, czyli do 0- 

swobodzenia Litwy od unji monetar- 

nej z Niemcami, która ciągnęła się do 

r. 1922. W Litwie pamiętają o tem 

dobrze. у 

Ostatnio _ znów „dumpingowe“ 

drzėwo sowieckie daje kolejom litew- 

skim zysk na tranzycie, a tartakom i 

papierniom klajpedzkim surowiec do 

pracy, oraz zarobek tysiącom robot- 

ników litewskich. Sowiecka nafta, cu- 

kier i perkaliki pozwalają zaopatry- 

wać się wieśniakowi litewskiemu za 

bezcen w te konieczne artykuły, nie 

grożąc przytem przemysłowi rodzime- 

mu, gdyż ten wyrobów nazwanych nie 

produkuje. 

Niemcy zkolei, wykupiły swego 

czasu po przyzwoitej cenie od Litwy 

„ost-ruble* i „ost-marki*, zasilając 
młode państwo litewskie w mocną 

walutę. Waluta ta, do współki ze zło- 

tem sowieckiem, wspomnianem wyżej, 

dała właśnie możność dźwignąć kra- 

jowi i postawić na mocnej podstawie 

własny pieniądz. 

Niemcy również 

wojskami swemi od zalewu bolszewic- 

kiego w zimie z 1918 na 1919 rok; 

zaopatrzyły w tabor koleje litewskie 

a w koniecznych specjalistów i dorad- 

ców powstający aparat państwowy 

naradzającego się państwa. Przyjazne 

te posunięcia pozatem umiano dobrze 

zareklamować w opinji litewskiej. 

Okres 1919—1922, a więc czas unji 

monetarnej litewsko-niemieckiej, ułat- 

wił rozwój handlu między temi kra- 

jami. Współcześnie 60 proc towarów 
eksportowanych umieszcza Litwa na 

rynkach niemieckich i odwrotnie za- 
kupuje w Niemczech 50 proc. artyku- 
łów przemysłowych, niezbędnych dla 
opędzenia potrzeb swego życia kuliu- 
ralnego. 

Równolegle z tem w ciągu ubieg- 

łych kilkunastu lat rozwinął się skom- 
plikowany aparat wymienny: kredy- 

tów, instytucyj handlowych i t. p., 

który w obu krajach pośredniczy w 

prowadzeniu tej wymiany, tak bardzo 

intensywnej, w skali pojęć gospodar- 

czych Litwy. 

A jednak te 60 proc. wywozu litew- 

skiego do Niemiec, oglądane oczami z 

Berlina, stanowią zaledwe 0,4 proc. 

ogółu wwozu Rzeszy Niemieckiej; są 

więc dla tego państwa drobnostką go- 

A. 

obroniły Litwę 

spodarczą, warunkującą jednak by- 

najmniej nie drobne korzyści poli- 

tyczne na Wschodzie granic Rzeszy. 

Za powyższą cenę bowiem kupuje 

się naturalną: zależność państewka, o 

którego terytorjum Niemcom chodzi 

bardzo, jako o punkt wypadowy ku 

Rosji w kałkulacjach pokojowych i 

wojennych; szczególniej może w tych 

ostatnich. 

Pod powyższym kątem widzenia 

oglądana możliwość zmiany litewskiej 

polityki zagranicznej i zorjentowania 

jej, jak pisano ostatnio, na Francję, 

znaczyłaby tyle, co przebudowanie 

gruntownie całego aparatu wymiany 

międzynarodowej państwa Litewskie- 

go. 
By tego dokonać, Litwa potrzebo- 

wałaby przedewszystkiem szeregu za- 

pewnień politycznych oraz paru waż- 

kich zapewnień gospodarczych. Zacz- 

niemy od tych ostatnich. 

Po pierwsze, umożliwienia lokaty 

wywozu litewskiego na nowych ryn- 

kach i zagwarantowania stałości tych 

rynków. Po drugie, otrzymania znacz- 

nej pożyczki zagranicznej, która po- 

zwoliłaby zlikwidować mozolnie zbu- 

dowany od 12-tu lat system wymiany, 

spajający Litwę z Niemcami, oraz wy- 

budować odrazu nowy taki system z 

jakiemś innem państwem względnie 

zespołem państw. 

Co do zapewnień politycznych, to 

musiałyby one przynajmniej skompen- 

sować (a najpewniej i przekompenso- 

wać) rachuby, jakie posiada Litwa 

obecnie, znajdując się w tym systemie 

politycznym, w jakim jej losy kazały 

żyć do dziś. : 

Wiemy, jak trudno jest obecnie 

nawet większym państwom, posiada- 

jącym trudniejsze położenie politycz- 

ne otrzymać pożyczkę z Zachodu; w 

szczególności z Francji. 

Wydaje się też rzeczą bardziej niż 

nieprawdopodobną, by ta Francja, je- 

dyny dziś bankier Europy, zechciała 

zaryzykować jednego bodaj franka dla 

małego państewka, należącego na 

wschodnich rubieżach Europy do u- 

kładu politycznego wrogiego Francji. 

Faktu powyższego nie zmienia 0- 

koliczność, że Litwa należy do tego 

układu prawie nolens-volens, poprostu 

siłą stosunków, jakie się od chwili jej 

narodzin utworzyły w otoczeniu i po- 

kierowały jej losami. Ё 

A. G. 

Powrót Pana Prezydenta. 
BĘDZIN 11.8. Pat. — Dzisiaj o 

godzinie 10.45 Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej przejeżdżał przez Zagłębie 
„Dąbrowskie w drodze powrotnej do 
Spały. 

Zakończenie zjazdu kongresu 
esperantystów. 

WARSZAWA 11.8. Pat. — W dniu 
dzisiejszym nastąpiło zakończenie zja- 
zdu kongresu esperantystów. Po zwie- 
dzeniu Wilanowa i jego okolic w go- 
dzinach wieczornych członkowie byli 
podejmowani przez komitet organiza- 
cyjny w kawiarni Italja, poczem część 
uczestników zjazdu wyjechała do 
swych rodzinnych krajów, część zaś 
do Białegostoku. 

Na to mają pieniądze. 
Mimo przeżywanego przez kraj nasz 

przesilenia gospodarczego ilość wyjazdów о- 
bywateli polskich zagranicę w roku bi 
cym nie zmniejszyła się w porównaniu z 
korzystniejszym dla nas pod względem go: 
spodarczym rokiem 1929. Według dotychcza 
sowych obliczeń, w okresie styczeń — maj 
1931 r.. wydano ogółem 28.929 paszportów 
zagranicznych, gdy w r. 1929 wydano ich za 
ledwie 25.411. W roku bieżącym wydano 
więc o 3.518 sztuk więcej niż w 1929 r., któ- 
ry to rok był znacznie pomyślniejszy pod 
względem gospodarczym niż rok bieżący. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 11.8. Pat. — Dzisiaj 

w pierwszym dniu ciągnienia 4 klasy 
23 polskiej państwowej loterji klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na nu- 
mery następujące 100.000 złotych — 
146.519, 50.000 złotych — 39.191, 20 
tys. — 14.902 i 5.000 — 91.291. 

   

ZAKOPANE—BRISTOL. 
| Zaciezne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

ме — pierwszorzędny komfort. 

„CENY BARDZO UMIARKOWANE, CENY BARDZO UMIARKOWANE. 
6192 Adres: Hotel Bristol, Zakopane. Telefon 315. 

  

Bez „rewizji traktatów" ani rusz... 
Przemówienie ministra finansów Dietricha. 

BERLIN 11.8. Pat. — Tegoroczny 
obchód konstytucji wejmarskiej w Ber 
Tinie odbył się dzisiaj w gmachu Reich- 
stagu przy udziale rządu Rzeszy, przed 
stawicieli rządu pruskiego oraz licz- 
nych reprezentantów organizacyj. Na 
uroczystości przybył również prezy- 
dent Hindenburg. Przemówienie pro- 
gramowe wygłosił minister finansów 
Dietrich, który oświadczył: „.przesile- 

nie jakie nawiedz. Niemcy nie jest wy- 
łącznie gospodarcze, lecz i kryzysem 
wypływającym z traktatów zawartych 
po wojnie. Jeżeli Niemcy mają ufać, 
że przesilenie osiągnie swój punkt 
szczytowy i że możliwe jest zlikwido- 
wanie stopniowe przeszkód gospodar- 
czych, to wierzą że świadomość wza- 

jemnej zależności między narodami po 
ciągnie za sobą również zrozumienie 
dla konieczności rewizji traktatów. 

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia Dietrich podkreślił, że tempo 
rozwoju gospodarki niemieckiej w cią 
gu ostatnich lat było zbyt burzliwem. 
Rząd niemiecki powinien zastanowić 
się nad tem czy nie należałoby skiero- 
wać wysiłków raczej w stronę popiera- 
nia kolonizacji rolnej i drobnych gos- 
podarstw chłopskich na południowo- 
wschodnich terenach Rzeszy 

Następnie przed gmachem parla- 
mentu odbyła się defilada oddziałów 
Reichswehry przed prezydentem Hin- 
denburgiem i członkami rządu. 

Antypolska demonstracja. 
PIŁA 11.8. Pat. — Dzisiaj o godzi- 

nie 21 w dniu niemieckiego święta na- 
rodowego przed gmachem konsulatu 
Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się 
demonstracja antypolska. Uczestnicy 

licznego pochodu wznosili okrzyki 
„Nieder mit Polen** i ,„Deutschland er- 
wache“. Policja nie przedsięwzięła ża- 
dnych środków zapobiegawczych, aby 
do demonstracji nie dopuścić. 

Podróż ministrów niemieckich do Beriina. 
PARYŻ 11.8. Pat. — Prezes rady 

ministrów Laval uda się do Berlina 
prawdopodobnie po wrześniowem zgro 

madzeniu Ligi Narodów. 
'Towarzyszyć mu będzie Briand. 

Przed nową prowokacją. 
Kongres nacjenalistów niemieckich w Gdańsku. 

* "BERLIN 118: Pat. <> „Der "Tag" 
donosi, że na dzień 22 września b. r. 

partja niemiecko-narodowa zwołała 
kongres do Gdańska. Na kongres ten 

przybędzie przewodniczący pwrtji ńie- 
miecko - narodowej Hugenberg wraz 
z 500 delegatami. 

Podpisanie protokółu 
w Sprawie wprowadzenia w życie propozycji Hoovera. 

LONDYN 11.8. Pat. — Dziś o go- 
dzinie 5 po połudn. w Foreign Office 
nastąpiło podpisanie protokółu w spra- 
wie wprowadzenia w życie propozycji 
Hoovera na zasadach ustalonych przez 
komitet ekspertów, który obradował w 
Londynie. W imieniu rządu polskiego 
złożył podpis ambasador Skirmunt. 
Dokumentem wprowadzającym jest 

raport ekspertów o wyniku obrad. Ra- 
port wylicza państwa, które przyjęły 
propozycję Hoovera a następnie wyjaś- 
nia metody zastosowane przez komi- 
tet ekspertów celem wprowadzenia w 
życie propozycji Hoovera. Raport za- 
leca rozłożenie spłat zawieszonych i 

długów reparacyjnych na 10 rat w rów 
nych ratach rocznych, przyczem usta- 
la wysokość niemieckich wpłat wraz 
z procentami w wysokości 3 proc. na 
117.967.000 marek płatnych w walucie 
zagranicznej. 

Raport wymienia następnie zastrze- 
żenia poczynione przez Belgję, Grecję 
i Jugosław ję. 

Protokół ten podpisany został przez 
przedstawicieli Niemiec, Belgji, Anglji 
Kanady, Australji, Nowej Zelandji, A- 
fryki Południowej, Francji, Grecji, 
Włoch, Japonji, Polski, Portugalji, Ru- 
munji, Czechosłowacji i Jugosławji. 

  

Pogróżki komunistyczne. 
BERLIN, 11. 8. (Pat). — Podczas gdy po 

licja berlińska prowadzi energiczne śledztwo 
w poszukiwaniu zabójeów dwu oficerów po- 
licji w kilku dzielnicach miasta rozłepione 

zostały karty z wyrokami śmierci na róż- 
nych oficerów policji oraz. groźbami dal- 
szych zamachów, podpisane przez terorysty- 
ezną organizację komunistyczną. 

Samobójstwo Jakóba Mortkowicza. 
WARSZAWA (N. P.) — W kołach li- 

terackich i księgarskich lotem błyskawicy 

rozeszła się wstrząsająca wiadomość o zgo- 

nie w klinice „Higjena* znanego na terenie 

stolicy księgarza i przyjaciela kół literacko- 

dziennikarskich Jakóba Mortkowicza. 

Pierwsze wieści o tragicznym czynie Mor- 

fkowicza otrzymała „Mala Ziemiańska*, 

gdzie denat był codziennym gościem. 

Początkowo dementowano tę wiadomość, 

zwłaszcza, że zmarły wraz z żoną i eórką 

jeszeze w sobotę wieczorem był w kawiarni 

Ziemiańskiej w towarzystwie licznego grona 

literatów i malarzy. 

©О godz. 7 rano, gdy żona Mortkowicza 

wyszła na chwilę z sypialnego pokoju, roz- 

mawiając poprzednio ze swym mężem, roz- 

legł się odgłos strzału rewolwerowego. 

Na łóżku leżał Jakób Mortkowicz, a z 

lewej piersi sączyła się krew. Nieprzytom- 

nego księgarza przewieziono natychmiast do 

kilniki „Higjena“, gdzie mimo wysiłków kil- 

ku lekarzy, samobójcę nie dało się utrzymać 

przy życiu 

Q godz. 10 wiecz. Mortkowicz zmarł, prze 

żywszy 64 lata. 

Jak nas informują, Jakób Mortkowicz 
już od szeregu miesięcy okazywał objawy 

melancholji. 

Samobójstwo znanego księgarza wywoła- 

ło w Warszawie przygnębiające wrażenie. 

+ kok 
Nazwisko Jakóba Mortkowicza — wy: 

dawcy Stefana Żeromskiego, zapisane jest 
złotemi głoskami w dziejach piśmiennictwa 

polskiego. Rodzinie ś. p. zmarłego, redakcja 
„Kurjera Wileńskiego" zasyła szczere wyra- 
zy współczucia. 

Straszliwa klęska powodzi w Chinach. 
23 miljony ofiar. 

SZANGHAJ, 11-VIII. (Pat). Cierpie- 
nia ludności Chin wynikające z nie- 
ustannych wojen domowych zmalały 
zupełnie w obliczu klęski powodzi 
jaka nawiedziła cały kraj, położony 
w dolinie rzeki Jang-tse. Wspaniała 
wiosna wróżyła obiite zbiory, w 
ciągu jednak kilku dni woda zalała 
osiernnaście tysięcy mil kwadrato- 
wych pól, zniszczyła 4.000.000 do- 

  

Nad całym krajem — widmo głodu. 

mów, pogrążyła w nędzy 23 miljo- 
ny ludzi. Podobnej powodzi nie no- 
towano od stu lat. Według wiado- 
mości z Pekina, powódź w prowincji 

Czi-li uczyniła nędzarzami '/, miljo- 

na ludzi. Szkody wyrządzone przez 

powódź oceniają na przeszło 2 milj. 
funtów szterlingów. Nad całym kra- 

jem stoi widmo głodu. 

    

   

Silne lotniotwo to potęga Państwa! 

WIADOMOSCI z KOWNA 
W SPRAWIE TRANZYTU POLSKICH WA. 

GONÓW PRZEZ LITWĘ. 

Ministerstwo komunikacji opracowuje 0- 
obeenie przepisy w sprawie uregulowania 
tranzytu polskich wagonów towarowych ko- 
lejami litewskiemi. 

Jak wiadomo, podezas konferencji ko- 
lejowej, która się odbyła w Kownie z wio- 
sną roku ub. osiągnięto porozumienie w tym 
sensie, że Litwa przepuści przez swe koleje 
polskie wagony towarowe oraz frachty, bez- 
pośrednio adresowane do Polski, wzamian 
za co Polska przepuści przez swe koleje wa- 
gony towarowe litewskie oraz bezpośrednie 
adresowane do Litwy frachty, przez korytarz 
gdański. Porozumienie to dotychczas jeszcze 
nie weszło w życie. 

NOWA „ZDRADA* WOLDEMARASA. 

Z Kowna donoszą, że Wołdemaras znowu 
zwrócił się do francuskiego posła w Kownie 
z prośbą „ażeby rząd francuski w obronie in- 
tersów jego żony, która jest obywatelką fran 
euską zażądał od rządu litewskiego odszko- 

dowania albowiem pani Woldemarasowa na- 
skutek wygnania męża narażona została na 
poważne straty materjałne. Pozatem Wolde- 
maras zwrócił się w tejże sprawie do Ligi 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela z pro- 
śbą, ażeby zainteresowała się jego losem: Li- 
tewska prokuratura zapatrując się na akeje 
podjętą przez Woldemarasa, jako na zdradę 
państwa i ma wytoczyć mu nowy proces. 

ARTYKUŁ WOLDEMARASA. 

„Rytas' zamieścił pierwszy artykuł z cy- 
klu zapowiedzianych przez redakcję artyku- 
łów Włoldemarasa o konkordacie i o poło- 
żeniu Kościoła Katolickiego w Litwie. Wo!- 
demaras uważa, iż rząd niewłaściwie inter- 

pretuje konkordat i w związku z tem nie. 
właściwie postępuje z duchowieństwem ka. 
tolickiem. 

LITEWSKO-NIEMIECKIE ROKOWANIA. 

W, Berlinie zostały wznowione rokowania 
litewsko-niemieckie w sprawie małego ruchu 
granicznego. Ze strony Litwy w rokowaniach 
występuje poseł litewski w Berlinie Sidzi- 
kauskas. : 

ARESZTOWANIE NISZCZYCIELI POMNI 
KÓW CMENTARNYCH. 

W). związku ze zniszczeniem szeregu pom 
ników na cmentarzu żydowskim w Kłajpe 
dzie, policja kryminalna aresztowała 4 o 
soby Są to młodzi ludzie w wieku od 18 do 
21 lat, Niewiadomo jeszcze, czy aresztowani 
pozostawali w jakimbądź kontakcie z hit. 
lerowcami, gdyż nie są członkami tej orga- 
BU Aresztowani będą stawieni przed 
sąd. 

„Memmeler Dampfboot* podaje nazwiska 
aresztowanych: Samsonas, Baszkis, Tulpikas 
i Matoszoczis. Wszyscy oni niedawno przy 
byli do Kłejpedy z Litwy i zatrzymali się 
w hotelu. > 

DOKOŁA USTAWY O WYBORACH PREZY- 
DENTA. 

„Lietuvos Żinios* podaje, iż w kołach 
rządowych wysunięta została kwestja opra- 
cowania usławy o trybie wyborów prezyden - 
ta republiki. 

BUDOWA MUZEUM WITOLDA. 

Budowa muzeum im. Witolda w Kownie 
szybko postępuje naprzód. Gmach będz:» 
się składał z 3 pięter i obejmował plac o 
3 tys. m. kw. W gmachu będą się mieściły 
muzea wojskowe i miejskie. W muzeum wo;- 
skowem zostanie urządzony niewielki koś- 

ciołek, w którym będzie stał posąg w. ks. 
Lit. Witolda. Pozatem zostaną również u- 
rządzone audytorja do odczytów. Przy budo 
wie muzeum pracuje obecnie 300 robotników 
Wykończenie budowy nastąpi w roku przy- 
szłym. й 

PISMO I DEPESZA KSIĘŻY. 
„Księża dziekanatów Janiskiego i Rosień. 

skiego wręczyli premjerowi Tubelisowi pis- 
mo w.sprawie położenia w Litwie akcji ka 
tolickiej. Pozatem przesłali depeszę do pa- 
pieża z wyrazami ubolewania z powodu 
zajść we Włoszech. 

KONGRES ORGANIZACJI NARODOWCÓW 
W ROSIENACH. 

16 b. m. w Rosienach odbędzie się kon- 
gres organizacji marodowców, na iktóry przy- 
będą delegaci z 5 powiatów, a mianowici 
z rosieńskiego, ikiejdańskiego, taurogowskie- 
go, telszewskiego (część) i ikowieńskiego 
(część). 

103 NOWYCH OBYWATELI. 
W ciągu lipca władze litewskie udzieliły 

obywatelstwa litewskiego 103 obcokrajow- 
com, którzy zamieszkują w Litwie od 10 lat 

2 R IIS AAA OKRADA 

Giełda warszawska z dn. 11.VIII. b.r. 

WALUTY I DEWIZY: 

  

Dolary „ . « . « «. « .*« 9,01—9,03—8,99 
Bolgja . « . . . . . 124,45—124,76—124,]4 
Holandja . . . . . . 359,99—360,45— 359,0» 
Londgn .. . .. + 43,371/,—43,48—44,27 
Nowy York . . - « - „ 8,929— 8,949 — 8,9! w 
Paryż . Ai ie AAS 34,99—35,18—34,v0 

Braga: 596554 . . 20,441/,—26,51—26, 8 
Szwajcarja . « . . - 144,23—17:,66— 173,80 
Wiedeń. . . . . . - 125.50—125,81—125,19 

Włochy 4 wasi. 46,74 — 46,86—46,62 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% pożyczka inwestyc. ‚ . . . . . . 88,50 
Ta sama seryjna . . « « 6.6.4 87,50 
5% KORWOTSYJDA Laike ins O 
6% dolarowa . . с „69,50 
8% L.Z. B. G. K.1 B.R., obl.B. G.K. . 94,00 
Te same 7% Šie 88,25 

    

   

8% obl. budowlane В. 6. К. . . . - - 93,00 
8% obl. Polsk. B. Kom. II em. 93.00 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. - + . - - 74,50 
4% ziemskie . . . +. « « * > 88 04 88,00 
5% warszawskie » . « : + « » » © „Ddw> 
8% warszawskie. . . . 69,50—69,25—69.00 
8% Częstochowy + + › е + е . . - - 60 50 
895 -Kalieza Luka 6404 05 61 00 
5% Łodzie 205 Geego w 44 ABBA 
8% Piotrkowa. » « . « « + + » 448050 

AKCJE 
Bank Polski . -« . -. „ « . . + s +. « 114,00 
TNROD>.--5065%,0 ku i O SLA 13,5 
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Przemówienie p. wiceministra Skarbu 
Starzyńskiego 

wygłoszone dnia 3 b. m. na Zjeździe Legjonistów w Tarnowie. 

Wobec braku miejsca we wczoraj- 
szym numerze naszego pisma, przemó- 
wienie p wiceministra Starzyńskiego 
zamieszczamy w numerze dzisiejszym. 

Red. 

Panie Prezydeneie! Koledzy! 
Nie jest rzeczą przypadku, że właśnie na 

obecnym zjeździe zarząd głów: naszego 
Związku poleci. mi przemów tema! 
spraw gospodarczych. Bo oto właśnie w tym 
roku cały Świat, a wraz.z nim i Polska, prze 
chodzi nieznany nam dawniej kryzys, dozna 
je wstrząsu, który wydaje się być nietylko 
zwykłem przesileniem konjunkiury gospodar 
czej, ale znacznie głębszem zaburzeniem pod 
staw samego ustroju. 

W życiu politycznem jesteśmy šwiadka- 
mi, jak parłamenty i społeczeństwa w do- 
mowych walkach niszczą swe siły, zamiast 
w skupieniu się pracy zbiorowej i pa 
kojowej, by ć rany i bółe powojenne 
W życia gospedarczem jesteśmy świadkami 
20 miljonów bezrobotnych, ginących z nę- 
dzy i głodu, gdy obok nich niszczeją za 
pasy zboża i środków spożywczych, któ: 
rych nasz ustrój nie umie doprowadzić od 
wytwórcy do tak licznego a zgłodniałego spo 
żywey. Jesteśmy świadkami rozwijającej się 
świadomości społecznej, konieczności praw 
i zabezpieczeń socjalnych, a jednocześnie 
olbrzymich trudności w urzeczywistnieniu 
tego, co każdemu człowiekowi pracy słusz- 
nie się należy od życia. Jednem słowem 
stwierdzić możemy, że na dzisiejszej epoce 
powojennej zaciążyły liczne kontrasty i 
sprzeczności, których rozwiązywanie z tru- 
dem przychodzi, nietylko państwom młodym 
powojennym — jak Polska — ale państwom 
starym, potężnym, zasobnym w rezerwy ma: 
terjalne i doświadczenie administracyjne rza 
dzących. 

Nie też dziwnego, że w takiej sytuacji po- 
wszechnego zubożenia, głodu i nędzy, mno- 
żą się objawy rozgoryczenia, zjawiają się 
próby uproszczonego tłumaczenia sytuacji. 
powstają projekty nieraz nieprzemyślane. 
niekiedy łekkomyślne, prawie zawsze nie- 
liczące się z rzeczywistością. 

Sytuacja w świecie ułega zmianom. Oto 
od kilku tygodni jesteśmy Świadkami po- 

tężnych grzmotów na horyzoncie gospodar- 
czym Niemiec. 

Wielka, mimo przegranej wojny, potęga 
gospodarcza Rzeszy, wspomagana dostat- 
nio międzynarodowemi kapitałami, zaczeła 
się chwiać. Banki prywatne wstrzymały wy- 
płaty, stopa procentowa w Banku Państwa 
wzrosła do nieznanej już w Europie wyso- 
kości 15 proe. od sta, Od kilku tygodni mę- 
żowie stanu świata zbierają się coraz to w 
innej stolicy Europy i radzą nad ratunkiem 
Niemiee. 

Jeśli więc kryzys Światowy tak się dał 
we znaki potężnemu wciąż naszemu sąsia- 
dowi, to jakąż jest sytuacja nasza? Czy nam 
nie grożą takie same powikłania I wstrzą- 
sy? 

W tych warunkach jest istotną potrzebą 

i niewłaściwą koniecznością, abyśmy uczyni- 
li ehoćby krótki przegląd warunków gospo- 
darczych, w których żyjemy i abyśmy w ro: 
zumieniu tych warunków odnaleźli dła sie- 
bie drogę, kótrą iść nam nakazuje nasz obo- 
wiązek wobec Ojezyzny. Muszę przypomnieć 
tu kilka zasadniczych rysów, o których ist- 
nieniu w naszej państwowości niewolno nan 
nigdy zapominać. 

Rzeczpospolita odbudowana została z 
trzech dzielnie, z których każda przez wiel. 
przeszło żyła życiem odrębnem, wciągnięta 
w orbitę Sprzecznych interesów  gospodar- 
czych trzech różnych państw zaborczych. 

Pamiętać przytem trzeba, że jako spuści- 
znę po zaborach otrzymaliśmy tereny znisz- 
czene przez wojnę, pożary i rekwizycje, wy- 
jałowieną ziemię, unieestwiony kapitał, zruj- 
mowane warsztaty pracy. 

W latach następnych wzmagająca się in- 
tlaeja pieniężna — zdemoralizowała całe na- 
sze życie gospodarcze. Rozbudowała sztucz 
nie niektóre jego dziedziny, niewspółmiernie 
do potrzeb, zaciemniła obraz życia gospodar 
czego. Niema dość mocnych słów, aby secha 
rakteryzować ogrom tych szkód. Jeszcze ży- 
we są w pamięci naszej tamte chwile nie- 
słychanego wyzysku, ostatniej nędzy szero- 
kich warstw pracujących, a obok tego — 
powsiawanie mniejszych lub większych for- 
tun, zdobywanych przez tych, którzy umie- 
li korzystać z klęski spadku naszej waluty. 

Koniec inflacji nie przyniósł uzdrowienia 
stosunków. Aimosfera polityczna zatruta by- 
ła prywatą i robigroszostwem. Pozatem zaś 
rozpanoszyła się demagogja, która — jakże 
często — narzueała czynnikom, decydującym 
w polityce, linję postępowania. Rządziły w 
ten sposób calem naszem życiem żywioły, 
interesy grup czy warstw, bądź interesy pew 
nych partyj, klik czy jednosetk, nie liezą- 
ce się z potrzebami Państwa. Nie też dziwne- 
go, że w tych warunkach podjęta przez 
Grabskiego reforma finansowa udać się nie 

mogła. : 

   

  

  

   

  

  

  

  

Nową erę w naszem życiu gospodarczem 
stworzył dopiero przewrót majowy. Potęż- 
ną swą wolą ujął Komendant ster Państwa 

> ręce, wprowadzając w życie gospo- 
darcze pierwiastek państwowości. Zanikł ma 
razm, na wierzch wydobyła się woła pracy 
ku urzeczywistnieniu idei wielkiej Polski. 
Przewrót majowy roz iął sztandar spra- 
wiedliwości społecznej i dobra Państwa. 

Dziś mamy już poza sobą pięć lat rządów 
pamojowych, mamy więc obowiązek na tym 
naszym dorocznym zjeździe sierpniowym 
zdać sprawę z tego, czego dokonaliśmy, dać 
ścisły komunikat z tego frontu, którego 
znamieniem, jak powiedział Komendant, jest 
wyścig pracy, tak jak przedtem był wyścig 
żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. A na 
tym froncie, my legjoniści, idąc w awangar- 
dzie, liczne zajęliśmy posterunki, do naj 
wyższych włącznie. 

Spróbójmy tedy zbilansować wyniki tych 
prae w dziedzinie gospodarczej. 

Przewrót majowy dokonany został w ehwi 
li, gdy Polska uginała się pod ciężarem we- 
wnętrznego kryzysu gospodarczego, niezależ 
nie od sytuacji światowej. Dalej przyszedł 
krótki okres dobrej konjunktury, a przed 
dwoma laty weszła Polska w okres ogólno- 
światowego kryzysu gospodarczego. 

Poza sobą mamy tedy trzy różne okresy. 
w czasie trwania których, nasza polityka g0 
spodarcza mogła wykazać swą zdolność 
przystosowywania się do życia. Bo istotna 
rola polityki gospodarczej polega na tem. 
aby poprzez celowe zarządzenia przyczy- 
nić się do należytego wyzyskania dobrej 
konjunktury, oraz do złagodzenia wstrząsów 
w okresie kryzysu. I tu zadanie swoje rządy 
pomajowe w zupełności wypełniły. 

Mówiąe o sukcesach, które gnęliśmy, 
nie chcę bynajmniej twierdzić, żeśmy dzieła 
swego dokonali. Niejedną z prae podstawo- 
wych mamy już poza sobą, ałe w iluż dzie- 
dzinach jesteśmy zapóźnieni wobec naszych 
sąsiadów z zachodu. Jesteśmy pod wzglę- 
dem gospodarczym zacofani w stosunku do 
Państw Europy i Ameryki, tymczasem zaś 
zbliża się okres, kiedy tamte państwa będa 

zastanawiać się nad możliwością wzajemne- 
go porozumienia i szukać drogi do wyjścia 
z kryzysu w planowem uporządkowaniu g0- 
spodarki międzynarodowej 

W tych warunkach, kto mocny i silny 
wewnątrz, pomimo przeżywanych trudnośri, 
znajdzie pomoc kapitału międzynarodowego 
bez konsekwencyj politycznych. Kto słaby, 
ten przy otrzymywaniu pomocy z zewnątrz 
lub przy tworzeniu międzynarodowych poro 
zumień, karteli czy trustów, stratnym być 
musi, a nawet niezależność gospodarczą, jeśli 
nie polityczną może utracić. 

Jakąż więc jest nasza rola i zadania? 
Dzięki mądrej i wytrwałej polityce Komen- 
danta, Polska przetrwała dotychczasowy kry- 
zys i stała się niewzruszoną finansowo, wów- 
czas, gdy Niemcy się chwieją. Wszak świat 

cały podziwiał Polskę, gdy banki niemieckie 
na Śląsku i w Gdańsku zamknęły swe pu- 
ste kasy, a banki polskie w tym samym cza- 
sie normalną prowadzą pracę. Jeśli stać się 
to mogło, to tylko dlatego, że rząd w porę 
skurczył całą gospodarkę państwową, redo- 

kując wydatnie swój budżet, by państwa 
na niebezpieczeństwo deficytu budżetowego 
nie narazić. 

Jakkolwiek więc przykre i trudne były 
decyzje z tem związane i jakkolwiek niejed 
nego z nas ciężko dotknęły lub dotykają, 
ałe one Państwo z niebezpieczeństwa wypro 
wadziły. I nadał Polska nietylko na powierz- 
chni utrzymać się może, nietyłko należną 
jej sile pozycję w świecie może ugruntować, 
ale moc swą i potęgę zwiększyć, tą samą 
jak dotychezas krocząc drogą. Tylko bowiem 
wytężoną własną pracą i  oszczędnością 

przetrwać możemy kryzys obeeny i stać się 
jeszcze mocniejszymi na wszelkie następne 
wypadki. 

My, którzyśmy nietylko w swych myś- 

lach, ale i w realnych poczynaniach na dłu- 
go jeszcze przed wojną do Państwa własne- 
go dążyli, którzyśmy wojny tej pragnę, 
aby z grobu do życia powołać Rzeczpospo- 
litą, my nie mamy prawa narzekać na trud- 
ności i troski powojenne. My też je znosimy 
i znosić dla dobra Polski będziemy, tak jak 
przedtem krew i życie swoje dła Niej ofia- 
rowaliśmy. 

Do walki o jutro Państwa obok nas sta- 
wać musi całe społeczeństwo, a kto na ochot 
nika z nami nie stanie, tego z poboru, jak 
ma wojnie, powołać musimy. I jak tam przy 
musowo do złożenia daniny krwi każdy sta- 
nąć musiał, tak i dzisiaj do ofiar materjal 
nych, każdy sprawiedliwie, chętnie czy nie- 
chętnie musi być pociągnięty. Po tej dro- 
dze kroczą rządy pomajowe pod wodzą Ko- 
mendanta i w tem tkwi nasza wiara, że wy- 
siłki tak jak czasu wojny, tak i teraz w 
czasie pokoju nie pójdą na marne. Komen- 
dant zwyciężył w wojnie orężnej i zwycięży 

„w wojnie pokojowej, w wojnie gospodarczej 
o mocną i potężną Polskę. 

     

      

    

    

Jak żyje Stalin? 
Małe mieszkanie na Kremlu. — Samotność dyktatora. — Wiejska twierdza. — 

Rozrywki Stalina: pianola i kinematograf domowy. 

   Dzisiejszy dyktator Rosji sowieckiej za 
chował sobie z lat młodości, kiedy żył jesz- 
cze na Kaukazie, pasł owce, siodłał konie i 
zajmował się uprawą winogron jedną szczę- 
śliwą własność charakteru, a mianowicie 
skromność. 

Na Kremlu zajmuje Stalin małe miesz- 

kanie. W pierwszym pokoju, który jest ra- 
czej jadalnią sypiał dawniej na kanapie jego 
starszy syn po pierwszej żanie. Później chło- 
piec wstąpił do wyższej szkoły i zamieszkał 
w internacie, gdzie kładł się na podłodze z 

powodu braku pościeli. Drugi pokój miesz- 
kania Stalina to właściwa sypialnia. W: nim 
przebywa sam Stalin i jego druga żona, 
według panieńskiego nazwiska Nadjeżda Alli 
lujewna. Po wystąpieniu lipcowem w roku 
1917, kiedy rząd tymczasowy w Rosji począł 
wobec bolszewików stosować represje, * 

lin ukrywał się u ojca dzisiejszej swej żony. 
robotnika, pracującego w elektrowni. Nad 
ježda Allilujewna była wówczas jeszcze mło 
dem dziewczęciem i Stalin, uległszy czarowi 

młodości, zakochał się w niej. 
W. mieszkaniu Stalina znajdują się naj 

prostsze meble. Jedynym zbytkiem jest tani 
krzesło — fotel, na którym usiada wszech- 
mocny władca Rosji po obiedzie aby zapalić 
sobie fajkę i —milczeć. Stalin milczy zawsze. 

Nawet w porze obiadowej panuje w jego 
mieszkaniu grobowa cisza. Tylko od czasu 
do czasu słychać jak szyja flaszki uderza o 
szklankę. Stalin nie może zapomnieć o swyni 
alubionem kaukaskiem winie. 

Jednakowoż o ile cholzi o jedzenie, to 
in jest nadzwyczaj ostrożny, — jak opo 

wiada b. radca misji sowieckiej w Sz 
mie S. Dmitrijewskij w swej książce p. t. 
„Stalin, wydanej przed niedawnem w Ber- 
linie. Dawniej przynosili obiad Stalinowi z 
jadalni, w której stołowali się członkowie 
Rady Komisarzy Ludowych; obecnie jednak. 
dla niego gotuje się obiad osobno. Nie jest 
to jego kaprys, bowiem na Kremlu jada się 
naprawdę bardzo dobrze. Nie można jedna- 
kowoż nikomu zaufać. Wprawdzie jeszcze 
nikt nie postanowił otruć wszystkich człon- 
ków Centralnego Komitetu i wszystkich ko- 

     
   

  

    

    

  

     

misarzy, ale Stalina mogliby na drugi Świat 
wysłać jego przyjaciele i najbliżsi współpra- 
cownicy. Dla pewności Stalin nie wypali ani 
jednego obcego papierosa i nie wypije ani 
kropli z obcej flaszki... 

Stalin wogóle nie przyjmuje prywatnych 
wizyt. U drzwi jego mieszkania stoi straż. 
Bez pozwolenia nikomu wejść nie wolno 
Dostęp mają tylko najbliżsi jego współpra- 
cownicy Mołotow, Mikojan, Ordżonikidze; 
ale i ci mogą przybywać tylko w sprawach 
nie cierpiących zwłoki. Żona Stalina nie sty: 
ka się wogóle z nikim. 

Stalin lubi operę i balet i dlatego dosyć 
często odwiedza Wielki Teatr moskiew: 
gdzie zajmuje miejsce w loży parterow: 

t. zw. rządowej, ukryty za Woroszyłowem, 
Karachanem lub Jenukidzem, tak że nikt z 

   

  

' publiczności nie może go zobaczyć. 

Oprócz tego ma Stalin jeszcze inną roz 
rywkę. Jest to pianola, którą posiada w swej 
wiejskiej siedzibie pod Moskwą, dokąd cze 
sto wyjeżdża. Jest to folwark zwany Gorki, 
w którym Lenin spędził ostatnie chwile swe 
go życia i w którym też zmarł. Obecnie od 
czasu do czasu zamieszkuje tam Stalin. Jego 
rezydencja — to biały dom z kolumnami 
aleksandrowskiemi. We wnętrzu znajdują 
się obrazy z złotemi ramami, kryształowe 
lustra, marmurowe antyczne wazy i białe 
krzesła ze złotemi ozdobami. Wokoło roz- 
ciąga się obszerny park, a cała okolica strze- 
żona jest przez policję. Wszędzie spotkać mo 
żna straże stalinowskie. Z wioski sąsied. już 
dawno wyprowadzono rolników, tak, że dy- 
ktator Stalin nie ma nieprzychylnego oto- 
czenia. 

W. pokojach mieszkania na stołach pi 
trzą się stosy papierów, telefon stale dzw 
ni a pomiedzy Moskwą i wiejską siedzibą 
Stalina stale kursują kurjerzy z rozkazami. 

W jednym z pokojów znajduje się do 
mowy kinematograf, stanowiący jeszcze jed- 
ną rozrywkę dyktatora czerwonego. , 

Zamknął się więc przed światem, otoczył 
się kordonem straży i tak czerwony car spę- 
dza życie. 
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Z akcji pomocy powodzianom. 
W dniu 20 sierpnia br. odbędzie się 

w. Warszawie . posiedzenie prezydjum 
komitetu społecznego pomocy powo- 
dzianom, na którem zostanie uskutecz 

niony podział zebranych sum na posz- 
czególne województwa z przeznacze- 
niem na jesienną pomoc siewną oraz 
odbudowę. Akcja zbiórki na pomoc 
powodzianom zostanie zakończona w 
miesiącu sierpniu b. r. 

Odznaczenia. 
PARYŻ 11.8. Pat. — Znany publicysta p. 

Korab-Kucha - otrzymał ikrzyż "oficerski 
Legji Homorowej. Ekspert finansowy Polski 
p. Czermański został mianowany kawalerem 
tegoż orderu. 

   
    

Jeszcze jedna wycieczka 
amerykańska. 

Dnia 10 sierpnia b. r. rano przyjechał: 
do Warszawy wycieczka Amerykan z Rosji 
Sowieckiej, pod kierownictwem znanego pu 
'blicysty i pisarza p. Eddie Sherwood. Wy- 
cieczka składa się z profesorów i studentów 
uniwersytetów amerykańskich. 

W. ciągu dnia wczorajszego Amerykanie 
zwiedzili stolicę i wieczorem opuścili Warsza 
wę „udając się zpowrotem do New Yorku. 

Dwadzieścia siedem narodów 
weźmie udział w zawodach 

strzeleckich we Lwowie. 
Do komitetu organizacyjnego XXVIII-ych 

Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich, 
Myśliwskich i Łucznych, które odbędą się 
w końcu sierpnia we Lwowie, napływają sta 
le oficjalne zgłoszenia delegacyj i reprezen- 
tacyj poszczególnych państw. Ostatnio zapo- 
wiedziała swój przyjazd delegacja Niemiec, 
Jes to już zkolei 19-te państwo, którego 
barwy reprezentowane będą we Lwowie ie- 
dnocześnie z Austrją, Argentyną, Danją, Hr- 
szpanją, Estonją, St. Zjednoczonemi Ame- 
ryki Północnej, Finlandją, Francją, Węgra- 
mi, Włochami, Norwegją, Peru, Polską, Ru- 

munją, Szwecją, Szwaj ą, Czechosłowacją 
i Jugosławją. W najbliższych dniach spo- 
dziewane jest również zgłoszenie delegacyj 
Belgji, Grecji, Holandji, Łotwy, Anglji, Buł. 
garji i Portugalji. 

W sprawie „Widzewskiej 
Manufaktury". 

ŁÓDŹ, 11 8. (Pat). — Dzisiaj sąd grodzki 
rozpatrywał sprawę urzędników Widzewskiej 
Manufaktury, oskarżonych o zerwanie pie- 
częci, nałożonych przez sekwestratora władz 
skarbowych. Wydano wyrok mocą którego 
skazani zostali wice-dyrektor i główny sprze- 
dawca Rabinowicz za brak dozoru nad ma- 
gazynem oraz za świadome dawanie zleceń 
do wywożenia zasekwestrowanego towaru na 
4 miesiące więzienia. Eli Hirszberg, maga- 
zynier zakładu na 3 miesiące i pomocnik je- 
go Moszek Wajsberg na 1 miesiąc aresztu. 

Zabójstwo i samobójstwo. 
LWÓW 11.8. Pat. — Prasa donosi z Łużaj. 

Ska, że miejscowy szklarz 23-letni Andrzej 
Frydak zastrzelił nocy wczorajszej na ulicy 
25-letnią studentkę uniwersytetu Jagielloń- 
skiego Marję Jaroszankę. Następnie skiero- 
wał broń do siebie i pozbawił się życia. Jako 
Powód tego czynu podaje prasa zawód mi- 
łcsny, natomiast „Gazeta Poranna* donosi 
że Frydak był zdeklarowanym komunista: i 
nie jest wykluczone, iż zbrodnia ta miala 
charakter polityczny. 8 

Obniženie stopy procentowej. 
BERLIN 11.8. Pat. — Bank Rzeszy 

obniżył z dniem 1 sierpnia stopę dys- 
kontową z 15 proc. na 10 proc. oraz 
lombardową z 20 proc. na 15 proc. 

Dalsze represje. 

GDAŃSK 11.8. Pat. — Dziś nastą- 
piły dalsze represje ze strony władz 
policyjnych względem opozycji soc- 
jalistycznej. Zawieszono pismo Allge- 
meine Rundschau, które rozsylano 
wszystkim abonentom uprzednio za- 
wieszonego Deutsche Volkstimme. Pre- 
zydjum policji gdańskiej upatrywało 
w tem piśmie wszelkie cechy organu 
zastępczego. 

Drugim aktem represji policyjnej 
jest wydanie zakazu odbycia  wiecj, 
zwołanego na dziś wieczorem przez so- 
cjalistów, na którym mieli przemawiać 
przywódcy socjalistyczni o sytuacji 
finansowej Gdańska, i gospodarce obe- 
cnego senatu. Prezydjum policji zaka- 
zując odbycie wiecu uprzedziło, że za- 
stosuje wszelkie środki by do zebrania 
nie dopuścić . 

Śledztwo w sprawie zamachu 
na pociąg. 

BERLIN, 11. 8. (Pat). — Dochodzenie w 
sprawie znanego zamachu na pociąg pod 
Juteborgiem, prowadzone jest jednoczešnis 
przez dwie komisje śledcze. 

Jedna z nich pracuje na miejscu wypad 
ku mając do dyspozycji radjo, aby w każdej 
chwili komunikować się ze wszystkiemi stac- 
jami radjowemi w Europie. Druga komisja 
czynna w Berlinie bada szczegółowo mater- 
jał dostarczony dochodzeniem i przesłuchu- 
je świadków. 

Przeprowadzone chodzenie w sklepack, 
fabrykach materjałów  elektrotechnicznych 
doprowadziło do ustalenia pochodzenia dru- 
tów i rur żelaznych użytych do zamachu. Po- 
licja jest w posiadaniu dosyć ścisłego ryso 
pisu człowieka, który nabyć miał te mater- 
jały „rzekomo do celów doświadczalnych. 
Mówił on podobno łamaną niemczyzną, wy- 
glądał na lat 35, miał się podawać za eme- 
rytowanego ofiecera irlandzkiego. 

BERLIN, 11 8. (Pat). — Prasa nacjona- 
listyczna pochopnie korzysta z przypuszczet. 
że jednym ze sprawców zamachu na pociąg 
w Juteborgu miał być były oficer irlandzki, 
ażeby już dzisiaj twierdzić, ża zamach wyko- 

    

  

     

  

   

  

"nany był nie przez ręce niemieckie. 

- Trzęsienie ziemi. 
ZURYCH, 11. 8. (Pat). — Sejsmograty w 

„Zurychu w poniedziałek wieczorem o godz. 
22.28 zanotowały bardzo silne wstrząsy, od- 
dalone mniej więcej o 9 tys. klm. w kierun- 

ku północno-wschodnim, prawdopodobnie w 
stronie Japonji. 

Austrja prosi pomocy. 
GENEWA 11.8. Pat. — Rząd au- 

strjaeki nadesłał pismo do Ligi Naro- 
dów, w którem prosi o zbadanie trud- 
ności ekonomicznych i finansowych 
republiki austrjackiej oraz o znaiezie- 
nie środków zaradczych i prosi o roz 
poczęcie rokowań w celu udzielenia 
kredytów. 
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Międzynarodowa konferencja 
organizacji krótkoterminowego kredytu rolnego. 

WARSZAWA, 11-VIII. (Pat). Dnia 
12 b. m. rozpoczyna się w Rzymie 
międzynarodowa konferencja, zwo- 
łana przez Międzynarodowy Insty- 
tut Rolniczy w sprawie organizacji 
krótkoterminowego  międzynarodo- 
wego kredytu rolniczego. 

Sprawa ta zainicjowana została 
na wiosnę na terenie Rzymu i Ligi 
Narodów przez blok państw rolni- 
czych, które wychodziły z założenia, 
że międzynarodowa organizacja 
krótkoterminowego. kredytu winna 

stanowić naturalne uzupełnienie dzia- 
łalności międzynarodowego towarzy- 
stwa rolniczego kredytu hipoteczne- 
go, które ma powstać w najbliższych 
miesiącach w myśl konwencji, przy- 
jętej przez Radę Ligi Narodów w 
maju b. r. 

Z ramienia Polski uczestniczy w 
konferencji p. Wacław Staniszewski, 
naczelny dyrektor Państwowego 
Banku Rolnego, któremu towarzyszy 
p. Paweł Żółtowski, radca Minister- 
stwa Rolnictwa. 

Skrytobójcze zamordowanie policjanta. 
BORYSŁAW 11.8. Pat. — Ubiegłej nocy 

© godz. 23.39 zamordowany został skryto- 
bójecze Jakób Buksa, wywiadowea z komisar- 
jatu policji w Borysławiu. Zabójstwa doko- 
nano obok domków robotniczych towarzyst- 
wa „Nafła”, gdy Buksa powracał z pracy do 

domu. Do Buksy oddano 2 strzały rewolwe- 

rowe które ugodziły go w głowę, powodując 
natychmiastową śmierć. Władze policyjne 
rozpoczęły natychmiast śledztwo. Buksa li- 
czył lat 43 i oesierocił żonę i dziecko. 

Gwałtowny pożar od piorunu. - 
Spłonęły 34 zabudowania gospodarcze. 

LWÓW, 11. 8. (Pat). „Wiek Nowy* 
donosi, że w czasie wczorajszej burzy we wsi 
Rozdół nad Dniestrem jeden z piorunów ude 
rzył w budynek gospodarczy klasztoru O. O. 
Karmelitów, który stanął momentalnie w 
płomieniu, poczem ogień zaczął przerzucać 
się na sąsiednie budynki zagrażające klaszto- 
rowi. 

Ponieważ wysiłki miejscowych straży о- 
gniowych nie dawały rezultatów, zwrócono 
się telefonicznie do lwowskich straży požar- 

  nych, które wkrótce przybyły na miejsce po- 
żaru. Niebawem straż pożarna zażądała do- 
datkowego przesłania kilkuset metrów we. 
żów. Samochód wiozący węże uderzył w dro- 
dze o drzewo i rozbił się. Jeden ze strażaków 
doznał silnych obrażeń. 

Pożar umiejscowiono po kilku godzinach. 
Pastwą jego, jak donosi dzisiejszy „Iłustro- 
wany Express Wieczorny*, padło ogółem 34 
zabudowania gospodarcze wartości około 
100.000 zł. 

  

Siła zbrojna Rosji Sowieckiej. 
BRUKSELA. (Pat.) — „Nation Belge* 

drukuje sensacyjny artykuł na temat zbrojeń 
Rosji Sowieckiej. Dziennik ten podaje. 
stan liczebny czerwonej armji dochodzi do 
8 miljonów. Prócz tego istnieje szereg sto. 

warzyszeń militarnych kobiecych.  Wedlng 
danych sowieckich, już w roku 1928 istnia- 

  

   

ło w Rosji 31.500 stowarzyszeń, zajmują- 
cych się szkoleniem wojskowem, oraz 3.200 
strzelnic. Obecnie istnieją dla ludności cy- 

wilnej szkoły radjotelegrafistów, obsługi tan 
ków, lotnicze, a nawet szkoły tresowania 
psów wojskowych i gołębi. 

„Budżet winien być zrealizowany!” 
LONDYN, 11. 8. (Pat). — W następstwie 

konierencji jaka odbyła się dzisiaj na Dow- 

ning Streeet między Mae Donaldem, Snow- 

denem i przedstawicielami banków, rząd do- 

szedł do przekonania iż budżet państwa wi- 

nien być zrealizowany za wszelką cenę. 

Powodzie. 
LONDYN 11.8. Pat. — W okolicach Tam- 

pico w Meksyku z powodu wystąpienia z 
brzegów rzek 30 wsi znalazło się pod w»: 
Zachodzi obawa iż bardzo wiele osób utra- 
ciło życie. Znaczna część Tampico została 

zalana. 

   

BOMBAY 11.8. Pat. — Na skutek powodzi, 
która dotknęła nizinę, znajdującą się w о- 
kręgu Malvan o 150 mil na południe od 
Bembay'u, tysiące tubylczej ludności znajdu- 
ja się bez dachu nad głową. Wiele osób uto- 
nęło. 

Gandhi niezadowolony, 
nie jedzie de Londynu. 

BOMBAY, 11. 8. (Pat). — Gandhi depeszo- 
wał do wice-króla, że trudno mu będzie udać 
się do Londynu na konferencję Okrągłego 
Stołu. 

W kołach zbliżonych do kongresu twier 

dzą, że Gandhi jest bardzo niezadowolony z 
listu, jaki nadesłał mu zastępca gubernator 
w Bombay, w sprawie podatku qd własności 
ziemskiej. 

   

Możliwość zamknięcia szybów naftowych. 
Powodem — nadprodukcja. 

NOWY YORK, 11. 8. (Pat). — Gubernator 
stanu Texas oświadczył, iż możliwe jest, że 

stanowe ciała prawodawcze będą zmuszone 
powziąć uchwałę, zmierzającą do wydania 
zarządzenia o zamknięciu szybów naftowych, 
jak to miało miejsce ostatnio w stanie Okla 
homa, gdzie gubernator stanu wydał podob- 

ne zarządzenie, zapewniając jego wykonanie 
przy pomocy milicji stanowej. Gubernator 
stanu Texas wyjaśnia, iż przyczyny obecnej 
Sytuacji w przemyśle naftowym należy szu- 
kać w nadprodukcji, spowodowanej głównie 
wielką wydajnością nowych pół naftowych 
we wschodnim Texasie. 

  

WIDOWISKA REGJONALNE. 
Pod powyższym tytułem ukazał się 

artykuł p. H. Romer w zakończeniu 
którego, autorka otwiera dyskusję na 
ten temat. 

Szanowna autorka twierdzi, że 
„Sprawa teatru ludowego w. Wileńsz- 
czyźnie i na naszych terenach wogóle, 
poszła z punktu i już przed laty fał- 
szywym torem“ i uważa, że sprawa ta 

lepiejby się przedstawiała wówczas, 
gdyby utworzono teatr ludowy biało- 
ruski lub litewski, natomiast polską 
mowę należałoby wkładać „w usta 0- 
sób przedstawionych tam, gdzie ona 
bywa używana w rzeczywistości, np. 
w zaściankach i okolicach szlachec- 
kich...*. Tutejsza wieś, a bardziej jesz 
cze wieś katolicka, zna dokładnie ję- 
zyk polski i nawet dość poprawnie 
nim włada. Że mało go używa w mo- 
wie potocznej, to jest pozostałością od | 
czasów niewoli chłopskiej, gdzie zie- . 

mianin miał swój „pański język* — 
polski, a chłop — prostyltiewykyfu 

Jednak szkoła polska już wycisnęła 
swe piętno i teraz widzimy z każdym 
rokiem coraz więcej wsi, gdzie nawet 
w mowie potocznej ludność na wsi 
używa języka polskiego. 

Małą tę dygresję zrobiłem dlatego, 
ażeby udowodnić, że język polski w 

   

wością i nie stoi w sprzeczności z 
twórczością ludową tutejszą. 

Sam byłem śwadkiem na jednem z 
zebrań Koła Młodzieży Wiejskiej (we 

wsi: wyznaniowo  mieszanej—chtop- 
skiej), kiedy mtodziež inscenizowala 
zabawę ludową używając wyłącznie 
języka polskiego, zrzadka wplatając 
tylko słowa białoruskie. I język ten nie 
„robił wrażenia kakofonji w muzyce”. 

Jeżeli idzie o obrzędy ludowe, w 

których teatr ludowy ma swe źródło, 
to byłem świadkiem obrzędu pogrze- 
bowego, gdzie po oficjalnej uroczy- 
stošci z udziałem duchownego prawo- 
sławnego gdy ten odjechał, ludność 
zebrana przy grobie, śpiewała pieśni 
obrzędowe w języku białoruskim i 
polskim naprzemian. Skąd się wzięły 
te pieśni polskie wśród ludności (sta- 
rej generacji) białoruskiej? Śmiem 
twierdzić, że możnaby je zaliczyć wła- 
śnie do twórczości ludowej, gdyż nie 
miały w sobie nic z naleciałości. Pra- 
wda, że język i wymowa pozostawiały 
wiele do życzenia, ale czyż teatr nie 
powinien tych rzeczy niwelować? 

Słyszałem, że ludzie interesujący 
się bliżej teatrem ludowym, specjalnie 
zbierają pieśni, zwyczaje i obrzędy tu 
tejsze. Opracowują je i przygotowują 
jako materjał dla regjonalnych wido- 
wisk. Do takich widowisk należeć bę- 
dzie „Kupala“, widowisko wystawio- 
ne w czasie dni mickiewiczowskich w 
Nowogródku. 

P. Romer nazwała widowisko to 
sztucznością. Czyż można nazwać 
sztucznością to, co zachowało wszyst-, 
kie cechy charakteru ludowego ftutej- 
szych terenów?  Powažniejszych za- 
rzutów autorka nie daje, najwyżej to, 
że „Kupała* była tłumaczona na ję- 
zyk polski z zachowaniem tutejszych 
melodyj. Więc uważam, że właśnie do- 
brze jest. 4 WML VM - 

Wystawienie takiego widowiska w 
języku białoruskim, musiałoby być 
według zdania Sz. Autorki, mieszaniną 

narzeczy używanych w różnych stro- 
nach naszych terenów, bo wieś tutej- 
sza nie mówi literackim językiem bia- 
łoruskim, a tem bardziej nie sprawia 
swoich obrzędów w tym języku. 

Tłumaczenie tych rzeczy na język 

polski nie ubliża absolutnie zwycza- 

jom tutejszym, a przeciwnie nadaje 

właściwy charakter literaturze ludo- 
ustach tutejszej ludności nie jest no- * wej, która w ten sposób rozwinąć się 

može. A Mickiewicz pisząc „Dziady“, 

czyż nie zbierał materjału z różnych 
obrzędów i pieśni tutejszych nie śpie- 

wanych zupełnie w języku polskim? 
Autorka sama przyznaje, że to nie 
zniekształciło absolutnie charakteru 
ludowego obrędu. A wszak o to właś- 
nie nam idzie w teatrze ludowym. 

P. Romer zakończyła swój artykuł 
apelem do dyskusji, a ja natomiast 
uprzejmie proszę Szanowną Autorkę, 
jako wybitną tutejszą literatkę, o łas- 
kawe dostarczenie nam, oświatowcom, 
takiego materjału dla naszej akcji 
w zakresie teatru ludowego, któryby 
odpowiadał tym wszystkim założe- 
niom, jakie Szanowna Autorka miała 
na uwadze, pisząc swój krytyczny ar- 
tykuł o widowiskach ludowych. 

Jeżeli dzisiaj bierzemy mater jał z 
innych dzielnic: Polski, czynimy to 
dlatego, że miejscowego  maierjału 

częstokroć nam brak, a my jako prak- 
tycy oświatąwcy, a nie literaci, twór- 
czej pracy na tem polu podjąć nie 

możemy. , 

Marjan J. Wardziak. 

MMA 16 mat mk 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Antuk Błin pisze do Kaziuezka. 

Szanowny pan Kaziuczek! 

  

Proszłym dzieńkiem pod wieczorku prze- 

  

  czytał ja u gazeci, co jakaści komisja cały 

dzień radziła nad awtobusem Arbon. Jeden 

twierdził, że awtobus powinien być niebieski, 

  

jak ki mojej Maryniki, drugi rozdziawy- 

'wał się, że róż jak interesy z gotówką     

  

u naszych wilnian. Trzeci dokazywał, że ma 

być w 

  

paski biało-amarantowe, czwarty i 

t. d. czytał ja, czytał aż moja kobyłka wy- 

wiozła mnie na górki między Krzywym Bor- 

kiem i Wilnem. 

Stamtąd ja spojrzał na całe nasze miasto 

apłakał. Te kominy fabryczny, co jak 

posechszy las stojo na Śnipiszkach i na Z 

rzyńcu, tak jak stali w 1921 roku, tak i d 

stojo. Zhi jeden nie dymi. O Szyłanach, jak 

     

   
   

  

pisali w 1921 r. tak i dziś piszo i musi w 

roku 1941 też tak pisać bendo. Droga u nas 

z Krzywego Bomku taka, że i kocie łebki 

zbawienniem by by a omi jaka barwa 

awtobusu cały dzień mówion sień. 

Dyk ot ja 

Kaziuczek i map” 

   

  

    

Antuk Blin do ciebie panie 

zebrał sień. Powiedz ty 

panom, że nasz prosty lud czeka od nich 

pracy, ale nie zielonieńkich czy, różowień- 

  

     

ikich autobusów! Powiedz ty im, że my chce- 

my dobrych ulic i kab latarni na nich byli 

nie tylko na Antokoli, ale ii na. takich droż-     
ikach, imi jeździ do Krzywego Borku An- 

tuk Blin. Powiedz ty im że dla prostego ludu 

ważna jest żeby awtobus był na pięć groszy 

tańszy, a mie to, żeby był zielonieńki, czy 

czenwonieńlki ! 

Do widzenia z panem 

Antuk Blin. 

LTL L 

Zamiast entuzjazmu — paka. 
'TOKJO, ii. 8. (Pat). — Lotników ame- 

rykańskich Pangborna i Herdorna, którzy 
wylądowali w Tokjo pozwano przed sąd pod 
zarzutem dokonania lotu z aparatem  foto- 
graficznym nad okręgiem ufortyfikowanym. 
Prokurator zarządził zaaresztowanie  lotni- 
ków aż do chwili wyjaśnienia sprawy. 

Stan wojenny na Kubie. 
HAWANNA, 11. 8. (Pat), — Prezydent 

Mahado na mocy pełnomoenietw przyzna 
nych mu przez kongres ogłosił stan wojen- 
ny na całej Kubie. 

Aresztowanie zbłąkanych 
turystów. 

HELSINGFORS, 11. 8. (Pat). — Prasa 
donosi, że w dniu 10 b. m. prof. austrjacki 
Bender z małżonką będąc na wycieczce w 

północnej Finlandji przekroczył przez nie 
świadomość granicę sowiecką i został aresz- 

towany przez sowieckich żołnierzy. Od tego 
czasu brak o nich wiadomości. W sprawie 
tej fińskie ministerstwo spraw zagranicznych 
zwróciło się do poselstwa sowieckiego w Hei 
singforsie. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
UWADZE HODOWCÓW i EKSPORTERÓW 

KONI. 

Eksport koni zagranicę rozwija się bar- 
dzo dobrze. W ciągu pierwszego półrocza 

b. r. wywieziono z Polski zagranicę 40.212 
sztuk koni wartości łącznej 8.542.000 zł. W 

stosunku do tego samego okresu roku po- 
przedniego, kiedy wywieziono 22.876 sztuk 
koni wartości 6.602.000 zł. jest to bardzo 
znaczny wzrost. 

Wywóz ten jednakże ma charakter wy 
bitnie bierny i odbywa się niemal wyłącz 
nie przez pośredników obcokrajowych, co 
musi ulec zmianie zarówno ze względu ra 
potrzebę zdobycia nowych rynków odbior 
czych, jak i osiągnięcia lepszych cen. 

W celu omówienia tych spraw odbędzie 
się w Warszawie w dniu 13 b. m. zjazd ho- 

dowców i eksporterów koni. 

MAŁE ZAPASY OWSA NA PRZEDNÓWKU. 

Ceny owsa po chwilowej zniżce zwyżko- 

wały w początkach lipca. Wobec małych za- 
pasów, ceny owsa na przednówku będą u- 
trzymywały się na wysokim poziomie. Na 
rynkach zagranicznych nie należy się jed- 
nak spodziewać wysokich cen owsa. 

REORGANIZACJA ZWIĄZKU EKSPORTE- 
RÓW DROBIU. 

W dniu 14 b. m. odbędzie się w Warsza 
wie zebranie Rady Związku Eksporterów 
Drobiu, na którem zapadną uchwały co do 
szeregu aktualnych spraw z dziedziny re- 
organizacji wewnętrznej Związku. 4 

UCIECZKA OD DOLARA w NIEMCZECH. 

Wielką konsternację wywołał w Niem. 
czech spadek obrotów dolarowych. Ci któ- 
rzy lokowali w dolarach potracili olbrzymie 
sumy. Konieczność ujawnienia dolarów spo 
wodowała, że nic za dolary kupić nie moż- 

    

ma i posiadacze muszą się ich gwałtownie 

„wyzbywać. 
Okazuje się, że lokowanie w dolaraci: 

jest niebezpiecznem ryzykiem. 

PERYPETJE DRZEWA SOWIECKIEGO 
W PORTACH ANGIELSKICH. 

Według informacyj prasy, w ostatnich tv- 
godniach pewna liczba łotewskich okrętów. 
która przybyła do portów angielskich z ła- 
dunkiem drzewa sowieckiego, zmuszona jest 
do dłuższego pozostawania w tych portach, 
bowiem ładunek drzewa sowieckiego, pomi 
mo bardzo niskich cen, nie znajduje odbior 
ców. Również robotnicy w wiełu angielskich 
portach niechętnie przystępują do pracy 
wyładunku tego drzewa, motywując swoje 
stanowisko tem, że wyrąb lasów w Rosji So 
wieckiej dokonywany jest przy użyciu 
zesłańców politycznych. Wobec powy 
go, właściciele statków łotewskich narażeni 
są na bardzo poważne straty. 

OBNIŻENIE POBORÓW KOMISARZY I LE- 
KARZY KAS CHORYCH. 

Z dniem 1 listopada b. r. pensje komisa 

rzy zarządzających Kas Chorych na terenie 

całej Polski zostają zmniejszone o 15 pro. 

lub 20 proc., zależnie od dotychczasowy 

poborów danego komisarza. 

     

    
AGIOS GE OS O K LII t y, 

Popierajcie Ligę Morską 

I Rzeczną! 

  

WŚRÓD PISM 
— Nr. 32 „Wiadomości Literackich* 

przynosi nowe wiersze, kronikę tygodniową 
i recenzje teatralne Słonimskiego, uwa 
Irzykowskiego o „Zmierzchu samotnoś 
kolumnę angielską z artykułami Helszty 
skiego, Kunickiej, i bogatą kronikę, całą ko- 
lumnę recenzyj z książek (Rogowicz, Piwiń 
ski i t. d.), wrażenie Klingslanda ze zdjęć do 
filmu wojennego według powieści Dorgelósa 
„ Drzewniane krzyże”, przegląd prasy, 
„Polskę zagranicą*, anegdoty, aktualności. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Z podróży inspekcyjnej p. wojewody. 

Dziś w godzinach rannych pan wo- 
jewoda wileński Beczkowicz  przeje- 
chał przez teren powiatu święciańskie- 
go, zatrzymując się w Łyntupach, Ko- 
majach i Hoduciszkach. Panu woje- 

wodzie towarzyszył starosta powiato- 
wy Mydlarz. We wszystkich tych miej- 
seowościach p. wojewoda zlustrował 
urzędy gminne i posterunki p. p. oraz 
żywo interesował się pracami organi- 
zacyj społecznych. (Pat). 

Bohaterski czyn profesora U. S. B. 

  

Onegdaj w Druskienikach profesor U.S.B. 
p. Kelankowski, przechodząc brzegiem Niem- 
na ujrzał w pewnym momencie tonące dziec- 

ko, rozpaczliwie wołające © pomoc. Na brze- 
su zgrmadził się nieliczny tłum przechod- 

nikt jednak nie zdobył się na odwagę 
i ieszczęśliwemu małeństwu z po- 

  

   

mocą. Jedynie prof. Kolankowski bez chwili 

namysłu rzucił się w głębię rzeki i z na- 
rażeniem własnego życia wyrwał dziecko ze 
szponów niechybnej śmierci. 

Nieliczni spacerowicze zgromadzeni na 
brzegu urządzili profesorowi spontaniczną 

owację. 

Tajemnicza wyprawa 
członków Ukraińskiej Organizacji Wojskowej. 

W rejonie odcinka granicznego Trakiszki 
wywiad K. O. P.-u otrzymał informację, że 

w jednej z pogranicznych karczem znajduje 
się pewien jegomość który prowadzi per- 
traktaeje w imieniu własnem i dwóch swoich 
towarzyszy w sprawie przeszmugłowania ich 
przez granicę do Litwy obiecujące za to po 
50 dolarów od osoby. 

Władze K. O. P-u zainteresowały się oczy- 
wiście tajemniczym osobnikiem i roztoczyły 
nad nim dyskretną obserwację. W istocie 
w krótkim czasie zjawili się jego dwaj to- 
warzysze a po pewnym czasie nadeszli za- 

angażowani przez pośrednika przemytniey. 
Cała kompanja doczekawszy się ciemności 
nocnych wyruszyła na tę niebezpieczną eska- 
padę. W czas jednak powiadomione placów- 
ki K. O. P-u urządziły na mieproszonych 
gości zasadzkę. Nie złego nie spodziewający 

  

się przemytnicy i znajdujący się pod ich 
opieką tajemniczy osobnicy w pewnym mo- 
mencie stanęli przed szeregiem skierowanych 
do nich lui karabinowych. Krótki moment 
konsternacji nieudana próba ucieczki i wszy- 
scy znaleźli się pod kluczem. 

Przeprowadzone w strażniey pierwiast- 
kowe dochodzenie ujawniło u kandydatów 
na zbiegów do Litwy sfałszowane dowody 
osobiste oraz szereg ulotek pisanych w ję- 
zyku ukraińskim. 

Istnieją pewne, niesprawdzone zresztą, 
poszlaki, iż miedosztymi uciekfinierami są 
członkowie ukraińskiej organizaej wojsko- 
wej, biorący czynny udział w terrorystycz- 
nych aktach sabotażowych na terenie Ma- 
łopolski Wschodniej. 

Na ile hipoteza ta jest słuszna wykaże 
dalsze dochodzenie. 

Żelazna ręka Śmierci. 
Wielki popłoch wśród letników w kolonji Księdzno. 

W kolonji Księdzno zapanował w tych 
dniach wśród letników, a szezególnie letni- 
czek wielki popłoch. Powodem tego popło- 
chu był fakt następujący: 

W. kolonji tej wśród 12 rodzin z Wilna 

i Białegostoku zamieszkuje m. in. d-rowa 

Halpernowa ze swoim siostrzeńcem 9-ciolet- 

mim Gerardem. 
W tych dniach nad ranem wpobliżu do- 

mu, w którym zamieszkuje d-rowa Halper- 
nowa, znaleziono przymocowaną do drzewa 

kartkę treści następującej: 
„Jeśli do soboty 10 wieczór na pagórku 

za domem nie będzie położona suma 200 zł., 

z Gerardem stanie się wielkie nieszczęście. 

ostrzegamy*. Pod pismem widniał przeraża” 
jacy podpis „Żelazna ręka śmierci". 

List ten wywarł na letnikach tak silne 
wrażenie, że w obawie przed tajemniczą „że- 

lazną ręką* boją się dziś oni wychodzić do 
lasu, a nawet zbytnio oddalać się od zabu- 

dowań. Innego nieco zdania są mężczyźni, 
którzy postanowili żądanego przez „żelazną 
rękę* wykupu nie płacić i donieśli o całej hi- 
storji policji, która wdrożyła w tej sprawie 
dochodzenie. (c). 

Patrol sowiecki na polskiem terytorjum. 
Ujęcie strażnika sowieckiego. 

Przed kilku dniami na terenie odcinika 
granicznego Łowcewicze wpobliżu zaścianika 
IWajdelewo placówki KOP-u natknęły się na 
imspekcyjny (patrol sowiecki, który przeskro- 
czył masze terytorjum. Żołnierze sowieccy 
ujrzawszy „kopistów* rozpoczęli strzelaninę, 
wycofując się jedmocześnie w kierunku gra- 
nicy sowieckiej. Mimo to. jeden ze stražni- 

   ków został ujęty. 
Oświadczył «m podczas badania, iż pa- 

trol ten ilustrował pas pograniczny i zmy- 
liwszy drogę znalazł się ma polskiem tery- 
torjum, co stwierdził dopiero pnzy spctka- 
niu się z żołnierzami: polskimi. 

Ujętego żołnierza internowano do czasu 

wyświetlenia «całej sprawy. 

Trzy zuchwałe kradzieże w jedną noc 
i w jednej gminie. 

W nocy z 5 ma 6 b. m. nieznani sprawcy 
z podwórką Alkkgandra Sienkiewicza we 
wsi Michage gminy Kiobylniik skradli wóz 
wyjazdowy wraz z mprzężą, obrus, prze- 
ścieradło, 5 kurczaków ii siekirę, łącznej 

wartości 133 zł. Tej samej mocy również 

mieznani sprawcy oderwawszy ramy okien- 

me okradli Jerzego Kojrę 'we wsi Łozówika 

tej samej gminy kobylnickiej, zabierając 

różną garderobę, trzy dywany 6 zł. gotów- 
Ка łącznej 'wartości 495 zł. Tej samej nocy 

w tej samej gminile kobylnickiej we wsi 
Kozły po wyjęciu okna w sieni okradziono 
Antoniego. Kiibickiego, zabierając mu siekie- 
rę i obrus lmiany wartości 15 złotych 
Zachodzi podejrzeniie, że wszystkich tych 
kradzieży dokonali Cyganie. 

GŁĘBOKIE 
-— Rozwój sportowy w Głębokiem. Zwią 

zek Strzelecki w Głębokiem, jako instytu- 

cja w państwie polskiem najpoważniejsza 

wykazuje wytężoną pracę, zawdzięczając to 

nadzwyczajnej energji, p. inspektora szkol- 
nego Kanafoyskiego — prezesa, związku 
strzeleckiego. Wykorzystując nadzwyczaj 

piękną miejscowość tuż pod Berezweczem 
i tamże położone jezioro, Zarząd Związku 

Strzeleckiego postanowił utworzyć  przy- 
stań wiośłarską. I oto w piękną niedzielę 

miesiąca lipca b. r. otrzymuje społeczeń- 
stwo m-ta Głębokiego program otwarcia 
przystani i poświęcenia sześciu łodzi Zwią- 
zku Strzeleckiego na jeziorze Berezwec- 
kiem.. Uroczystość ta wypadła nader impo- 
nująco przy dźwięktch orkiestry straży о- 
gniowej. Otwarcia przystani dokonał pre- 
zes Związku Strzeleckiego p. inspektor Ka 
nafoyski, obiecując w przemówieniu swem 
dalszą niezłomną pracę. Następnie w nad 
zwyczaj pięknych słowach przemówił 

p. starosta powiatu Jankowski, poczem na- 
stąpił chrzest łodzi. Rodzicami chrzestny- 

mi byli p. starosta Jankowski, p. pułk. 
dypl. Kuliński, p. W. Czarny, p. Fr. Pau: 

kiewicz, p. Chrapowicki i inni. 

Wiele inicjatywy i poświęcenia w pra- 

cy strzeleckiej na terenie powiatu dziśnień- 
skiego wykazuje też p. Józef Rokicki. 

Klub sportowy Z. S. „Kresowiak* w 

bardzo miłym zrównoważonym składzie. 
aczkolwiek występuje rzadko, to bodaj na 
terenie powiatu dziśnieńskiego osiągnie naj 
lepsze rezultaty. Dnia 1 sierpnia b. r. na 
zamówiony mecz piłki siatkowej,  mistcz 
amiasta Głębokiego „Harcerz* z braku kom- 

pletu drużyny do gry się nie stawił, wobec 
«czego „Kresowiak* rozegrał go pomiędzy 
drużynami „Makabi* i „Amatorską* z wy. 
nikiem nadzwyczajnym 30:3, 30:1 i 30:7 w 
stosunku do drużyny „Makabi*, czego nie 
uzyskał z drużyną „Amatorską'. 

Dnia 2 b. m. mecz piłki nożnej pomię- 
dzy drużynami wojskową 7 B. O. P. a 

„Kresowiakiem“. Przebieg gry do pierwsz 

połowy w tempie gwałtownem, szczególniej 

ze strony drużyny wojskowej, która maj: 

dobry atak uzyskuje przewagę, w drugi 

zaś połowie rozpoczęła się gra dość gwał- 

towna z nieprawidłowem popychaniem i 
trącaniem się, na które sędzia kilkakrotnie 
zwracał uwagę. W grze ze strony drużyny 
„„Kresowiaka* zasłużyli na uznanie brac:: 
'Targońscy atak, p. Apanasewicz i prawi 
łącznicy. Na obu meczach sędziował p. W. 

  

   
    

    

  

    
  

Richter z powiatu święciańskiego. Wyżej 
wymienionym drużynom życzę owocnej 
pracy. Szczęść Boże. 

Obecny. 
+. Działalność Komitetu Rodzicielskiego 

przy Gimnazjum im. Unji Lubelskiej w Głę- 
bokiem. Praca spałeczna na prowincji nie 
jest łatwa z braku ludzi, społecznie wyrobio- 
nych. Gorzej jest, gdy się znajdzie defetysta. 
który w pracy przeszkadza. 

W dniu 1-go marca b. r. na Nadzwyczaj 

nem Walnem Zebraniu Rodziców i Opieku 
nów wybrano nowy Zarząd Komitetu Rodzi 
cielskiego na czele z p. prezesem Lisickim 
Mieczysławem. W' skład Zarządu weszli: p. 
Lisicki (prezes), p. inspektor  Kanafoyski 
(wiceprezes), p. prof. Świrklis (sekretarz), 
P. dr. Brytaniszski, p. Pawłowski, p. Rapo 

port i p. Kozicki. 
Wielką energję okazał prezes p. Lisicki, 

który bez uprzedzeń i animozji zabrał się do 
pracy dla dobra młodzieży. Stosownie do 

zarządzenia Ministerstwa W. R. i O. P. z 
dnia 13 lipca 1929 r. Nr. O.—21499/29 Ko- 
mitet Rodzicielski przy Gimnazjum im. Unji 

Lubelskiej w Głębokiem zarejestrowano w 

Starostwie Dziśnieńskiem w Głębokiem na 

podstawie rozporządzenia Komisarza Gene- 

ralnego Ziem Wschodnich o stowarzysze: 

niach i związkach z dnia 25 września 1919 

roku. (Od chwili rejestracji upłynęło już 
prawie pięć miesięcy). Po załatwieniu tych 

formalności odrazu przystąpiono do rzeczy 
najważniejszej: do dożywiania młodzie 
Zakupiono samowar, szklanki, łyżeczki itp.. 
zamówiono mleko w majątku i zaraz w mar 
cu ku wielkiemu zadowoleniu młodzieży roz- 
poczęło się wydawanie śniadań. Wydatki 
narazie pokryła Dyrekcja Gimnazjum. Opie. 
kę nad wydawaniem śniadań objął Samorząd 

Szkolny pod kierownictwem kuratora tego 
działu p. prof. Swirklisa. Z nowym rokiem 
szkolnym 1931/32 działalność Komitetu Ro 
dzicielskiego zostanie rozwinięta. 

KURZENIEC 
-- Wystawa robót ręcznych. Towarzystwo 

Kulturalno-Oświatowe z gminy  kurzeniec- 
kiej, urządza w lokalu Kasy Stefczyka w 
Kurzeńcu od dnia 23 sierpnia do dnia 30 
sierpnia b. r. wystawę robót ręcznych miesz- 
kańców tutejszej gminy. Osoby, 
wiąć udział w wystawie powinny zgłosić sie 
do członków Zarządu p.p. Mikołaja Daniło 

wa lub Jana Kaweckiego w Kurzeńcu do 
dnia 15 sierpnia b. r. 

Przyjmowane są na wystawę roboty ręcz 
ne: stolarskie, kowalskie, tkackie, malarskie, 
hafciarskie i inne, robótki kobiece i t. p. 
oraz rozmaite kolekcje. 

Za najlepsze eksponaty będą wydawane 
nagrody. я 

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 2% 
sierpnia b. r. o godz. 2-ej. 

Wejście na wystawę jednorazowe — 50 
gr., ulgowe — 30 gr., abonament na cały ty- 
dzień — 1 zł. 

Wystawa będzie otwarta codziennie 2d 
godz. 9-ej do 12-ej i od 15-ej do 18-ej. 

KOBYLNIKI 

- Moje wrażenia. Tak się złożyło, że 
oddawna nie byłam w tem miasteczku. 
Przed „wojną było sobie jak każde inne, 
kramki koło rynku, biała i nowa cerkiew, 
do której mało kto chodził, śliczny, stary 
kościołek drewniany, zniesiony i przebu- 
dowany na wielką nader brzydką świąty- 
nię w jakimś swoistym stylu „neo — go- 
tyckim*, duży dwór opodal, murowana ple. 
banja, i bliskość Narocza, (o dwa kilomt.. 

Oto i wszystko. Dziedzicami byli lat temu 
50 Świętorzeccy, potem przeszło to do mar 
szalka szlachty Sz. Krasowskiego, po woj- 
nie kupił majątek p. Korzon, obecnie p. 
Piegutkowski inż. jest posiadaczem piękne - 
go dworu, zupełnie oczywiście zrabowane- 
go podczas wojny, która o kilka kilomet 
rów front swój rozciągnęła, po przez wo- 
dy Narocza. W czasie okupacji niemieckiej 
zatłoczone wojskiem miasteczko głodowało 
okrutnie, mimo to, istniała tu polska szka 
ła prowadzona przez dzielną panienkę, u- 
czącą dzieci w niesłychanie trudnych wa: 

runkach. 
Parę lat temu spaliła się cała jedna 

strona rynku. Wyszło to jednak miasteczku 
na dobre, bo się odbudowało murowanemi 
domkami, bardzo porządnemi przeważn'e 
z czerwonej cegły, stanął Dom Ludowy 

  

  

      

KU R 3 E K 

Stow. Młodzieży Wiejskiej, jeszcze nie wy 

kończony, ale prezentujący się dość oka 

zale. Jest czysty zajazd noclegowy. Kto tę- 

dy jeździ podjazdówką do Narocza, może 

przespać i zjeść w schludnej restauracy jce, 

apteka... fiu, fiu, jak w Wilnie, perfumy i 

pomadki do ust w gablotee... całkiem mo 

derne i stołecznie. Długie domy na kramy, 

powoli się wykańczają, bo... niema” pie 

niędzy. Gmina, elegancko wygląda, jakieś 

domki estetyczne, a najładniejsza to chyba 

Ochronka Žw. Pracy Ob. Kobiet, na 40 

dzieci, teraz w czasie robót polnych i wię- 

cej jeszcze przynoszą kobiety idące na za- 

jęcia. Cały ten drobiazg dostaje dwa razy 

na dzień posiłek, bawi się i pracuje we 

własnym ogródku, ubrane w granatowe far 

tuszki, a w niepogodę przebywają w salce 

ozdobionej obrazkami i hodowanemi przez 

dzieci kwiatami w doniczkach. Nad całym 

tym kuturalnym objektem czuwa gorliwa 

w pracy społecznej p. Dr. Dubowska, żo- 

na wójta, absolwentka wileńskiego Uniwer- 

sytetu, spełniająca przytem swą ciężką 

pracę lekarza sejmikowego. Z przyjemnos- 

cią usłyszeliśmy z jej ust że ta dzielna nie- 

wiasta ma „zamiar uruchomić salę opera 

cyjną i szpitalik na 4-ry łóżka w domu. 

który sobie budują z mężem. Obyż jej w 

tem tak potrzepnem dla okolicy przed: 

sięwzięciu dopomógł kredyt powiatowy i 

dał możność spełnienia ' bardzo dodatniego 

zamierzenia społecznego. 
H. R. 

WILEJKA 
- Poświęcenie przystani wioślarskiej w 

Wilejce. Dnia 19 lipca 1931 r. odbyła się w 

Wilejce uroczystość poświęcenia i otwarcia 

przystani Sekcji Wioślarskiej Klubu „Ogni- 

sko Polskie* w Wilejce. Wobec licznie zgro 

madzonej publiczności i członków starosta 

powiatowy J. Neugebauer dokonał otwarcia 

przez przecięcie wstęgi, poczem ks. Śnieżke 

dokonał poświęcenia przystani i łodzi. Pu 

poświęceniu przemawiał p. starosta powia- 

towy, który podkreślił konieczność i znacze- 

nie rozwoju sportów wodnych, następnie 

wskazał na zasługi inicjatora i kierownika 

sekcji p.. Zubelewicza Z. i złożył podziękc- 

wanie ziemianinowi p. Janowi Myślińskie- 

mu za bezinteresowne przyjście z pomocą ini 

cjatorom w postaci dostarczenia budulca 

Przemówienie swe zakończył apelem do 

członków sekcji, by pogodę ducha i siły, na- 

byte przy uprawianiu sportu wioślarskiego, 

chętnie i z pożytkiem dla dobra państwa zu- 

żywali w swej pracy zawodowej i społecz - 

nej. 
| zorganiżdsanś sekcja wioślarska jest nie 

codziennym i bardzo pożytecznym  nabyt- 

kiem dla powiatu, bowiem prócz wybudowa- 

nia przystani posiada 28 kajaków, co' stano- 

wi bezwzględnie wielki dorobek w dziedzinie 

sportów. 

+ Sołtys tajnym gorzelanym. We wsi 

Kuchty w mieszkaniu sołtysa  Spirydona 

Pietrusewicza wykryto tajną gorzelnię, za- 

kwestjonowamo jeden garnek żelazny i bań- 

kę z resztkami politury. 

MICKUNY 
+ Dożynki w Kiwiszkach. Zrzeszenie Kół 

Młodzieży Wiejskiej gminy Mickuńskiej, w 
dniu 16 sierpnia b. h. organizuje w Kiwisz 

kach (18 klm. od Wilna) pod protektoratem 
p. premjerowej Janiny Prystorowej dożynki, 
w których udział wezmą Koła Młodzieży 
Wiejskiej z terenu powiatu wileńsko-trockie- 
go, oraz mile widziani goście. 

Dojazd na miejsce dożynek koleją da 
przystanku Kiwiszki. 

(W stronę Mołodeczna) pociągi odchodzą: 

godz. 9.20 i 16. Powrót: godz. 15.56 i 22.08. 
Program dożynek: 9—10. Zbiórka uczesi- 

ników w Mickunach. 11—13. Nabożeństwo w 
Mickunach. 13—14. Przemarsz na teren do- 
żynek do Kiwiszek. 14—17. Zawody sporto- 
we, jednocześnie obiad. 17—18.30. Obrzęd 

dożynek: składanie wieńców, śpiewki, przy: 
grywki. 18.30—22. Ogólna zabawa na wol- 

nem powietrzu, tańce ludowe, oraz ognisko. 

Na miejscu tani bufet. Przygrywają luda- 

we orkiestry. Zwracamy uwagę że dożynki 

odbędą się według tradycji wsi tutejszych. 
Goście mile widziani. 

BIENIAKONIE 
-- Mecz piłki nożnej. Staraniem oddzia 

łu P. W. w Bieniakoniach odbył się w nie 
dzielę dnia 9 b. m. o godz. 17 na boisku 
sportowem przy dworcu kol. mecz piłki noż 
nej między Klubem Sportowym przy P. W. 
w Bieniakoniach a Kl. Sport. w Eejszyszkach 

Mecz zakończył się zupełną porażką K. 

S. w Ejszyszkach, z wynikiem 0:1 na ko- 
rzyść K. S. Bieniakonie, Pełne uznanie w po- 
wyższym meczu zdobyli sobie, jako najlep- 
si gracze: Kisielewski, Stul B., Walukiewicz i 

jako świetny bramkarz Czeglik, którym K. 
S. w Bieniakoniach zawdzięcza tak wspania- 
ły sukces odniesiony nad drużyną ejszyską. 

Po meczu odbyła się zabawa taneczna, па 
której młodzież mile spędziła czas. 

B. B. 

ŚWIĘCIANY 
-+ Pożar. W dniu dzisiejszym w. m. 

Podbrodzie wskutek nieostrożnego  obcho- 
dzenia się z benzyną wybuchł pożar w do- 
mu Charmata. Ogień przerzucił się na dwa 
sąsiednie budynki, przy ratowaniu których, 
cięższe obrażenia odniósł strażak Gawendo. 
Straty wynoszą około 6.000 zł. (Pat). 

MOŁODECZNO 
+ I tu tajna gorzelnia. 

dniami o godz. 1 w nocy w zaścianku Saw- 
łowo gminy połoczańskiej na gorą 
czyniku jpędzenia samogomikii ujęto 
Kiślicilkego i jego brata Macieja. Kompletny 
aparat gorzelniczy wraz z wypędzoną sa 
mogoną dostał śię 'w ręce. władz bazpie- 
czeństwa. ь 

KOŁTYNIANY 
-- NIEUDANA ESKAPADA KONNA DO 

LITWY. Na odcinku granicznym Kołtynia- 
ny zatrzymano niejakiego Staszysa, który 
z dwoma końmi usiłował przedostać się 
do Litwy. 

Zachodzi podejrzenie, iż konie są kra- 
dzione. 

HODUCISZKI 
-- Skazanie Litwinów. W maju b. r. w 

kościele w Wośninach, gminy hoduciskiej, 
podczas czytania listu papieskiego o zmia 
nie nabożeństw, część Litwinów zaczęła w 
głośny i niewłaściwy sposób  protestowe 
przeciwko temu. Policja spisała protokół, 
zapisując nazwiska. 

Obecnie sprawa ta znalazła się w sądzie 
pokoju w Hoduciszkach. Po fozważenin 

ści, „sędzia skazał 8 

     

   

  

    wszystkich okoliczność 
osób na 10 dni więzienia każdą i 2 osoby 
na 14 dni. 

„Litwini zamierzają złożyć skargę apela- 
cyjną. 

Z POGRANICZA 
‚ " Zastrzelony na granicy, W rejonie od- 

cinką granicznego Kilimunty w pow. moło- 
deczańskim podczas przekraczania granicy 
został zastrzelony przez patrol K. O. P. nie- 
jaki Kośniejew, mieszkaniec Wiszniewa. 

W; jakim celu usiłował on przedostać się 
do Rosji Sowieckiej nie jest wyjaśnione i w 
sprawie tej toczy się dochodzenie. 

  + 

MiIEENSKI 

Nabożeństwo za spokój duszy 
ś. p. min. Czerwińskiego. 
W dniu 9 b. m. arcybiskup prawo- 

sławny Aleksy w otoczeniu duchowień- 
stwa prawosławnego odprawił w cer- 
kwi Św. Ducha urocaystą panichidę 
za spokój duszy Ś. p. ministra Czerwiń- 
skiego. Na nabożeństwie tem obecny 
był woj. wileński p. Beczkowicz, który 
przybył w towarzystwie naczelnika 
wydziału Urzędu Wojewódzkiego p. 
Bruniewskiego.' 

Po nabożeństwie ks. arcybiskup 
Aleksy złożył na ręce p. Wojewody 
wyrazy głębokiego żalu z powodu 
przedwczesnego zgonu Ś. p. ministra 
Czerwińskiego. 
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Na marginesie 
„Apelu nauczyciela-związkowca*. 

W 180 n-rze „K. W.* z dnia 7 b.m. 
naucz. p. J. Soroko, powodowany nie- 
pokojem z powodu mającej nastąpić 
redukcji przeszło 200 etatów na tere- 
nie Kuratorjum O. S. W., zwraca się 

do nauczycielstwa z apelem, aby dla 
dobra szkolnictwa zrzekło się 10) proc. 
poborów, umożliwiając w ten sposób 
utrzymanie dotychczasowej liczby eta- 
tów i pozostawienie na stanowiskach 
tych, których redukcja ma dotyczyć, 
a więc sił najmłodszych i nauezycie- 
lek — mężatek, mężowie których ma- 
ją posady. 

Ze stanowiskiem p. Soroki w tej 
sprawie zgadzam się zspewnem zastrze- 
żeniem. 

Nauczycielstwo wykazało swoją 
ofiarność na rzecz Państwa i ze spoko- 
jem przyjęło wiadomość o przeniesie - 
niu wypłaty dodatku mieszkaniowego 
na Samorząd, ze spokojem zgodziło się 
ze smutnym faktem obniżenia poborów 
o 15 proc., nauczycielstwo — mam 
wrażenie — i teraz zgodzi się własnym 
kosztem przyjść z pomocą naszemu 
szkolnictwu i tym 200 osobom z rodzi- 
ny nauczycielskiej. 

Jednak ta ofiarność nauczyciel- 
stwa powinna z lekkiem sercem omi- 
nąć nauczycielki — mężatki, a pójść 
li tylko w kierunku niedopuszczenia 
do redukcji sił najmłodszych. 

Niejeden młody nauczyciel, czy na- 
uczycielka, których rodzice rolnicy, 
robotnicy, czy rzemieślnicy  kształci- 
li w seminarjum kosztem odejmowane 
go od ust ostatniego kawałka chleba, 
musi ze swych poborów utrzymywać 
rodziców, kształcić rodzeństwo, a co 
z nimi się stanie, gdy ich redukcja wy- 
rzuci na bruk?! 

To są wzgłędy materjalne, a jeśli 
spojrzymy na tę sprawę z punktu wi- 
dzenia korzyści, jakie przynosi pań- 
stwu praca danej jednostki, w wielu 
wypadkach będziemy mogli stwierdzić 
że t. zw. „siła najmłodsza', która nie- 
dawno wyszła z seminarjum, pełna 
młodzieńczego zapału, popartego šwie- 
żo nabytemi wiadomościami zawodo- 
wemi przyniesie więcej korzyści szkol- 
nictwu, niż jakiś „„,stary* weteran, 

tchnący zrutynizowaną „praktyką“, a 
tem bardziej więcej niż mężatka, która 
obok pracy zawodowej ma w-g mego 
zdania — pracę daleko ważniejszą, 
związaną z obowiązkami macierzyń- 
stwa. 

Podstawą więc redukcji nie powin- 
no być określenie nauczyciela mianem 
„siły najmłodszej”, ale stopień jego u- 
zdolnienia do pracy zawodowej, wy- 
dajność tej pracy na terenie szkolnym 
i pozaszkolnym. 

Nie broniąc mających ulec redukcji 
nauczycelek-mężatek, mężowie,  któ- 
rych zajmują jakiekolwiek stanowiska, 
nauczycielstwo powinno — choćby 
własnym kosztem, według apelu p. S0- 
roki — nie dopuścić do zredukowania 
tych sił nauczycielskich, które szkolni- 
ctwu naszemu są potrzebne i którym 
posada naucz. jest jedynym środkiem 
do życia — i do skreślenia tak pokaź- 
nej liczby etatów. 

Nauczycielswo, zrzeszone z Zw. P. 
N. S$. P. powinno w tej sprawie zabrać 
mocno zdecydowane stanowisko, aby 
została ona załatwiona nie bez naszego 

udziału. 
SR. 

nauczyciel 
SEO 

Walka z tajnem gorzel- 
nictwem. 

Od początku państwowości polskiej Rząd 
walczy z potajemnem gorzelniectwem, które 
w latach nieurodzaju niszczy produkty rol- 
ne (żyto, kartofle), pozbawiając ludność 
przedmiotów powszechnego użytku, powodn- 
je straty Skarbu Państwa z tytułu zmniej- 
szonego zbytu wyrobów Monopolu Spiry- 
tusowego, a zawsze niszczy zdrowie nienś- 
wiadomionej ludności, pijącej wódkę w ten 
sposób wyrobioną, czyli t. zw. „samogonkęć, 
zawierającą substancje trujące (fuzle, ete- 
ry), które tylko w drodze racjonalnego о- 
czyszczenia (rektyfikacja) mogą być usu- 
nięte. 

W ostatnich czasach plaga tajnego gorze! 
nietwa szerzy się wskutek specyficznych wa- 
runków głównie na obszarze województw 
wsehodnich, aczkolwiek sporadycznie poja- 
wia się i w innych częściach państwa, jak 
w Małopolsee, w Wielkopolsce i na Śląsku. 

Do walki z plagą potajemnego gorzelnie- 
twa przystąpił Rząd, wprowadzając ostre San 
keje karne w projekcie noweli do ustawy 
karnej skarbowej — z drugiej zaś strony 
przyznając sowite nagrody za przyczynienie 
się do ujawnienia osób, które się tege 
procederu dopuszczają. Walka toczy się we 
wszystkich województwach, głównie zaś w 
województwach  wileńskiem,  nowogródz 
kiem, poleskiem i wołyńskiem pod  kie- 
„rownietwem prezesów Izb Skarbowych przy 
udziale organów skarbowych, oraz przy po- 
mocy organów P. P., organów samorządo- 
wych i straży leśnej. Bezwzględne tępienie 
plagi potajemnego gorzelnietwa jako ohbja- 
wu wybtnie antyspołecznego i antypaństwo- 
wego powinno się stać hasłem wszystkich 
uświadomionych obywateli, którym dobro 
Skarbu i zdrowie ludnąści leży na sercu. 

  

  

Odgłosy katastrofy kolejowej 
pod Białymstokiem. 

W dniu dzisiejszym zostanie wysłany do 
Ministerstwa Komunikacji szczegółowy ra- 
port sprawozdawczy z przebiegu skutków i 
przyczyny katastrofy kolejowej pod Bia- 
łymstokiem. 

Dochodzenie w sprawie tej głośnej ka- 
tastrofy prewadzą wspólnie władze kolejowe 

Dyrekeji Wileńskiej i Warszawskiej. 
Jeżeli chodzi o odszkodowanie dla ro- 

dzin ofiar katastrofy, sprawę tę rozstrzyg- 
ną sądy. Dotychczas jak się dowiadujemy, 
w wypadkach takich przyznawano odszko- 
dowanie od 100 do 160 tysięcy złotych. 

Rabunek i gwałt przy ulicy Piwnej. 
Rozwydrzenie uliczników. 

Wezoraj o godzinie 11 w nocy, Stanis- 
ława Puezko zamieszkałego przy ulicy Bak- 

Sszta Nr. 11 zatrzymali na ulicy jacyś po- 
dejrzani osobnicy uzbrojeni w kamienie 
brukowe i grożąc pobiciem zażądali wyda- 
nia całej posiadanej przez niego gotówki. 
Steroryzowany Puczko z rezygnacją wrę- 

czył napasinikom... 2 zł., tyle bowiem po- 
siadał Po odebraniu pieniędzy napastnicy 
przeszukali mu jednak kieszenie i nie zna- 
lazłszy nie, — pozwolili ode, Puez- 
ko w pewnym momencie odwrócił się i za- 
uważył, że ciż sami osobnicy zatrzymałi 
jakąś kobietę, którą następnie siłą pocią- 
gnęli do jednej z bram. 

Przeczuwając że nieznanej kobiecie gro- 
zi niebezpieczeństwo, Puczko, natychmiast 

  

pobiegł po policjanta, którego znalazł przy 
Ostrej Bramie. 

Wysłuchawszy opowiadania Puczki, po- 
licjant natychmiast udał się we wskazanym 
przez meldującego kierunku i wkrótce u- 
dało mu się zatrzymać napastników, którymi 
okazali się Bronisław Drozdowski (Marcowa 
25) i Franciszek Persztel (Majowa 62). 

Przeprowadzone dochodzenie wyjaśniło, 
że cbaj wyżej wymienieni w międzyczasie 
zatrzymali kobietę M. W. (ul. Piwna Nr. 13) 
będącą w 6 miesiącu ciąży i dokonali na niej 
ohydnego gwałtu, poczem zrabowali złoty 

pierścionek. 
Drozdowskiego i Persztela osadzono w 

centralnym areszcie do dyspozycji władz pro 
kuratorskich. \С) 

    

Pościg za złodziejem po ulicach Wilna. 
W dniu 10 b. m. o godz. 14.45 na uliey 

Jatkowej zawodowy złodziej Eljasz Buni- 
mowiez (Żydowska 15) wyrwał Izraelowi 
Finowi (Jatkowa 12) pieniądze w kwocie 
42 zł. i począł uciekać. Fin oraz przygedny 
przechodzeń Czesław Rejchman rzucili się 
w pogoń za Bunimowiczem. Rejchman na 
postrach dał strzał z rewolweru w górę. 

a było to już przy ul. Miekiewicza w dzie- 
dzińeu domu Nr. 25. W pościgu brał udział 
również przodownik Józef Cyra, kłóry Bu- 

nimowieza zatrzymał i zaprowadził do ko- 
misarjatu P. P. Gotówkę 42 zł. Bunimo- 
wiezowi odebrano i zwrócono poszkodo- 
wanemu. 

  

KRONIKA 
    

  

    

Dziś: Klary. 
| środa 
| 12 Jutro: Hipolita. 

ód słońca —g. 4 13 | Sierpień Wschód słońca —g m. 

Zachód » g. 19m. 9 

Spost zeżomia Zakładu Motacr el ау) Ц. 5. В 

w Wilnie z dnia 11,VIII—1531 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrzch: 762 

Temperatura średnia  -+- 16° С. 
5 najwyższa: 4- 19° С. 

najniższa: -- 13° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: półn.-zachodni. 

Tendencja barom. wzrost. 

Uwagi: z rana pochmurno, potem pogodnie. 

OSOBISTA 

— Marsz. Władysław Raczkiewiez w Wil- 

nie. W dniu wczorajszym przybył do Wilna 
na kilka dni pan marszałek senatu Władys 

ław Raczkiewicz. Podczas swego pobytu p. 

marszałek jako przewodniczący Głównego 
Komitetu Społecznego Pomocy Powodzianom 
zwiedzi miejscowości, nawiedzione przez po- 

wódź na terenie powiatu brasławskiego, koń- 

cząc tem samem' objazd terenów dotkniętych 

klęską powodzi. | 
— Prezydent Folejewski w dniu dzisiej- 

szym jpowraca z urlopu wypoczynkowego : 
obejmuje urzędowanie. 

Naczelnik Wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej wileńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego p. Konrad Jocz wyjechał w dniu 19 
b. m. ną 6 tygodniowy urlop wypoczynko- 

  

wy. 
— Dyrektor Oddziału Banku Gospodar- 

stwa Krajowego w Wilnie p. Ludwik Szwy- 
kowski pwrócił w dniu 11 sierpnia z urlo- 
pu wypoczynkowego i objął urzędowanie. 

— Prezes Okr. Urzędu Ziemskiego p. St. 

Łączyński ipo powrocie z dwutygodniowego 

urlopu wypoczynkowego objął w dniu wczo 

rajszym urzędowanie. 

MIEJSKA. 
— „Spółdzielnia* nie chce ustąpić. Jak 

mas informują, „Spółdzielnia* autobusowa 
wysłała do: władz centralnych memorjał, w 

którym powołując się na to, że „na terenie 
Wiilna: dała podwaliny pod ruch autobusowy, 
przyczyniając się do jego rozwoju, a obec 
mie została postawiona 'w obliczu bankruc- 
twa, w konkluzji domaga się udzielenia jej 
czasu na stopniową likwidację w ciągu 17/2 
roku, od chwili objęcia komunikacji miej- 

przez Arbon. 
W sprawie tej podobno ma być ponadto 

wysłana 'do Warszawy specjalna delegacja. 
— Kontrola czynności meldunkowych. 

   

Centralne Biuro Mełdunkowe przeprowadza 
obecnie szczegółową lustrację badając czy 

ele względnie rządcy do- 

postanowienia niowej ustawy 

   

  

     

  

Specjalnie delegowanii urzędnicy o5cho- 
dzą codziennie miiasto: kontrolując księgi 
meldunikowe. W wypadkach  stwierdzenra 
wykroczeń sporządzane są protokóły karne. 

Wimmi karani są grzywną do 2000 złotych 
względnie aresztem. 

Jak się dowiadujemy, codziennie sporzą- 

anych jest kilkanaście tego rodzaju pro- 

tokółów. 

  

   
     

SANITARNA. 
— Letne inspekcje. Władze sanitarne w 

dniu dzisiejszym dokonają lotnej lust Е 
zakładów i wytwórni wody sodowej. Lu 
cje te mają na celu stwierdzenie stanu sani- 
tammego zakładów i trybu ich pracy. 

WOJSKOWA. 
— Dowódca i Korpus Oficerski 85 Pułku 

Strzelców Wiłeńskich zawiadamiają niniej- 
szem, że doroczne święto pułkowe w dniu 
15 sierpnia b. r. obchodzą w ramach pułku. 

— Dodatkowa komisja poborowa. Naj- 
bliższe posiedzenie komisji poborowej wyzna 

  

  

    у mężczyźni: którzy z jakiichikol- 
wiek względów mie uregulowali dotychczas 

swego stosunku do wojska winni: to uczynić 
obecnie. 

Z POLICJI. 
— Redukcja w policji. Jak się dowia- 

dujemy, w ciągu bieżącego: miesiąca w Wi- 
leńskiej Komendzie P. P. mają być prze- 
prowadzone redukcje personalne. Ogółem 
ma ulec zredukowaniu względnie pnzeniesie- 
miu ma emeryturę 65 osób. 

Redukcje te podyktowane są względami 
oszczędnościowemi. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk w majątku Stoki. W dniu 10 

b. m. w majątku Stoki Marji Umiastowskiej 
wybuchł strajk robotników, żądających ро- 
prawy bytu. Przebieg strajku spokojny. 

RÓŻNE. 
— Wycieczka nauczycielstwa z Poznania. 

W dniach od 6—10 b. m. bawiła w Wilnie 

  

wycieczka nauczycielstwa z Poznania w № 
czbie 46 osób zorganizowana przez tamt. 
Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Naucz. 
Szkół Powsz. Goście nasi pod przewodnict- 
wem ks. prof. Puciaty i p. kier. Popowicza 
zwiedzili pamiątki i zabytki Wilna, Werk:, 
Zielone Jeziora, Troki i Landwarów, wy- 
rażając na odjezdnem serdeczny żal, że mu- 

szą tak rychło nas pożegnać 

TEATR ' MUZYKA 
* .— Teatr „Lutnia*, Ostatnie przedstawie 
nie „Jedynaczki króla mydła*. Dziś o godz. 
8.15 ukaże się po raz ostatni lekka, pełna 
humoru i nieoczekiwanych sytuacyj komed- 
ja Bois'a i Hansena „Jedynaczka króla my- 
dła*. Sztuka ta, ciesząca się w Wilnie Za- 
służonem powodzeniem schodzi z afisza, 
ustępując miejsca następnej nowości. Bę- 

dzie to jednocześnie ostatni występ w Wilnie 
utalentowanego artysty, Lucjana Żurowskie- 
go. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Sokołow- 
skiej. Dziś o godz. 8.45 barwna rewja „Uš- 
miech Wilna”, w wykonaniu całego zespo- 
łu z J. Kozłowską, E. Wierzyńską, L. Sempo 
lińskiego, H. Wierzyńskich oraz  wystę- 
pującymi gościnnie: Janiną Sokołowską, Je- 
rzym Sulimą oraz dyr. Zelwerowiczem. Pro- 
gram. zawiera piosenki, monologi, skecze, 
barwne finały oraz produkcje taneczne 50- 
listów i zespołu girls. 

— Jutrzejsza premjera w „Lutni“. Jutro 
o godz. 8.15 odbędzie się w teatrze „Lutnia* 
premjera glošnej komedji B. Connersa „Ro 
xy'. Reżyserja spoczywa w rękach dyr. Zel- 
werowicza, który zarazem objął jedną z rói 
głównych. Pozostałą obsadą stanowią czoło: 
we siły zespołu w osobach Detkowskiej, Ni- 
wińskiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Detkow- 
skiego, Mileckiego oraz Pichelskiego. 

— Ł. Ławiński i L. Fuks w „Łutni*. Zna: 
komici artyści, ulubieńcy publiczności war 
szawskiej, świetni komicy Ludwik Lawiński 
i Leo Fuks wystąpią w niedzielę dnia 1%, 

o godz.8.30 w teatrze „Lutnia* w bogatym 
programie, złożonym z piosenek, monologów 
i skeczów. Sekundować im będzie urocza 
wodewilistka Wanda Marwicz. 

— Wielki Koncert Symfoniczny. We 
czwartek 13 sierpnia r. b. o godzinie 8.30 
wieczorem w Parku Sportowym im. gen. Że- 
ligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) odbę- 
dzie się wielki koncert symfoniczny, poświę- 
cony twórczości Czajkowskiego, pod dyrek- 
cją prof. K. Gałkowskiego, przy współudzia- 
le Rozalji Nadelmanówny (fortepjan) oraz 
prof. Al. Kontorowicza (skrzypce) i Alberta 
Katza (wiolonczela). 

RABJOG_ 
ŚRODA, dnia i2 sierpnia 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka hiszpańska (płyty). 13.10: Ko- 
munikat. meteor. 15.55: Program dzienny. 
16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Koncert z 
płyt dla młodzieży. 16.45: Kom. dla żeglugi. 
16.50: Radjokronika.- 17.10: Duety śpiewa 
cze (płyty). 17.35: „Najpiękniejsze zamki po! 
skie: „Ołyka i Niešwiež“. 18.00: Muzyka lek- 
ka. 19.00: Chwilka strzelecka. 19.15: „Wycie- 
czka do Berezwecza* — odczyt. 19.35: Prc- 
gram na czwartek i rozm. 19.40: Kom. i pra- 
sowy dzien. radj. 20.15: Odczyt muzyczny. 
20.30: Koncert kameralny. 22.00: Feljeton 
„Nad polskiem morzem 5: Kom. 22.3U: 
Muzyka lekka i taneczna 

CZWARTEK, dnia 13 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Koncert popularny (płyty). 13.10: Ko- 
munikat meteor. 16.10: Kom. 16.45: Kom. 
16.50: Transm. „Pierwsza kolarska wędrów 

ka krajozn.*. 17.10: Muzyka kameralna (pły- 
ty). 17.35: „Paryż podziemny* — odczyt, 
18.00: Koncert popołudniowy. 19.00: Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 162. 19.20: „O społecznem 
znaczeniu muzyki* — odczyt. .19.35 
na dz. nast. i rozm. 19.40: Kom. 20.1 

   

    

   

  

    
    

   

    cert popularny. 21 Słuchowisko. 22.00: 
„U niemieckich prz iół Polski* — feljet. 
22.15: Kom. 22.30: Koncert solisty. 23.00: 
Muzyka lekka i taneczna. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
TRZY NIEWIASTY I JEDEN ZEGAREK. 

W Cielętniku w dniu 10 b. m. z kie- 
szeni marynarki Wacława Kropotowa skra- 

dziomo: zegarek wartości 20 zł. Przytrzyma- 
mo jako sprawczynie tej ikradzieży Teklę 
Niemirowicz, Jadwigę Pużyńską i Teklę 
Naniewicz. Skradzionego zegarka narazie 
niie odnaleziono. 

DWÓCH SKRADŁO PIERŚCIONECZEK. 

Z ikieszeni palta Marji Wiołkowej skra- 
dziono (pierścionek wartości 10 zł. Kra- 
dzieży tej dokonali Bronisław Drozdowski 
(Jatkowa 25) i Franciszek Pestel (Majowa 
32). Obydwu zatrzymano. Pieršcionka nie 
odnaleziono. . 

IN FLAGRANTI. 

W dniu 10 b. m. na gorącym uczynku 
usiłowania kradzieży śrub z mostu wojsko- 
wego na Antokolu został zatrzymany Wło 
dzimierz Jasiukiewicz (Trwała 23). 

  

   

 



SPORT 
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE. 

Makabi — 1 p. p. Leg. 5:1 (3:0). 

Finałowy mecz czołowych drużyn wileń- 
skich w sferach miłośników piłki nożnej o- 
czekiwany był z niezwykłem zainteresowa- 
niem. Ogólnie liczono się z wygraną druży- 
ny wojskowych ,która nie straciwszy żadne- 
go punktu, poprzez pasmo samych trium- 
fów i zwycięstw, pewnie kroczyła do tro 
nu mistrzowskiego, zdobywając sobie opiaję 
bezkonkurencyjnego w Wilnie zespołu. To 
со się nie udało żadnej z drużyn wileńskich 
stało się udziałem Makabi. Sprawiła ona swo 
im zwolennikom ubiegłej niedzieli miłą nie 
spodziankę prezentując przepełnionej widow- 
mi szczytową swą w bieżącym sezonie formę. 
Doskonale zmontowana całość, ambicja i 
start — oto atuty zwycięzców, które w zupeł 
ności wystarczyły do pokonania zdeprymo- 
wanych strzeleniem kilku bramek legunów. 
Cała drużyna wojskowych grała dnia tego 
poniżej swej zwykłej formy, winę jednak 
kompromitującej klęski ponoszą w pierw- 
szym rzędzie beznadziejny wprost bramkarz 
i linja pomocy, która stale tworzyła niewy- 
pełnioną lukę między obroną a napadem 

Do zawodów obie drużyny wystąpiły w 
swych najlepszych składach, przywiązując 
do nich specjalną wagę. To też mecz ten 
można zaliczyć do najładniejszych w sezo- 
nie, zwłaszcza w pierwszej połowie gra sta- 
ła na wyjątkowo, jak na nasze stosunk;, 
wysokim poziomie. 

Z miejsca inicjatywę ujmuje w swe rę 
ce Makabi, która, widać odrazu, że spotkanie 
to postanowiła za wszelką cenę rozstrzygnąć 
na swoją korzyść. 

Atak drużyny żydowskiej, doskonale wsno 
magany przez pomoc, huraganowo prze na 
przód. Już w drugiej minucie z dogodnej 
sytuacji podbramkowej Szwarc strzela nie- 
uchronnie do siatki Na widowni wrzawa, 
publiczność żydowska nie posiada się z ra- 

żo w pamięci finał meczu 1 p. p. Leg. —- 
Ognisko, gdy drużyna kolejowców prowad:* 
ła w drugiej połowie 5:1 i... w rezultacie 
przegrała 6:5. To też ostateczny wynik za- 
wodów pozostaje dla widowni dużym zna- 
kiem zapytania. Wszyscy z niecierpliwoš- 
cią oczekują rozpoczęcia meczu, przypuszcza 
jąc, że zmęczona własnem tempem i napię 
ciem nerwowem Makabi, nie dotrzyma pla- 
cu wojskowym, którzy niechybnie zechcą się 
zrewanżować. Stało się jednak inaczej. Po 
przerwie dopiero Makabi ma przewagę i już 
w kilka minut po rozpoczęciu, niestrudzony 
Zajdel strzela czwartą bramkę. Teraz już 
nawet najwięksi optymiści nie mają żad- 
nych złudzeń. Wynik jest już przesądzony, 
zwłaszcza, że wojskowi stracili głowę i gra- 
ja o kłasę niżej od swych możliwości. Sytu 
ację ratuje Godlewski, strzelając z akcji so 
lowej ciężko wypracowaną honorową bram- 

kę. 
Następuje niedługi zresztą i bezowocny 

okres przewagi wojskowych, którzy po wy- 
kluczeniu Halickiego grają w dziesiątkę. 

Wszystkie ich zakusy paraliżuje doskonały 
bramkarz drużyny żydowskiej Rutsztejn. O- 
bronił on cały szereg niebezpiecznych strza 
łów, wykazując się przytem pewnością sie- 
bie i ładnym stylem. Jemu też w dużej mie- 
rze, może Makabi zawdzięczać ostateczny 
rezultat spotkania. 

Wynik dnia ustanawia Zajdel, przypię- 
czętowując nieuchronnym strzałem pod po- 
przeczkę zwycięstwo swojej drużyny. 

Makabi jako całość zaprezentowała się bez 
zarzutu, na specjalne jednak wyróżnienie 
zasługują Zajdel i Rutsztejn. 

U pokonanych na czoło wysunął się jak 
zwykle niestrudzony i ofiarny Pawłowski. 
Dobre również były skrzydła. Godlewski 
grał poniżej swej zwykłej formy. 

Sędziował p. Kosianowski. 

Lauda — Makabi (Baranowieze) 0:3. 

Lauda zdobywa sobie opinję nieobliczal 
nej drużyny. Po świetnem wyzcięstwie nad 
Makabi, ulega w Baranowiczach w kompro 
mitującym stosunku tamtejszej słabiutkiej 

KUR JE R 

obaj na Bugatti, Niemiec Pohl i Jan Ripper, 
b. mistrz Polski — obaj na Bugatti, Szwajcar 
Markiewicz (syn emigranta polskiego) na 
Bugatti, Czech F. Szmidt na Amilcar, Czech 
A. Szczyżycky na Vikor, W. Ackerman (Nie- 
mcy) na BMW., inż. Bogucki na Bugatti, A. 
Sumiński na Alfa Romeo, Leszek Chilczyński 
na sportowym Fordzie, A. Radomir na Bu 
gatti, inż. Tański na Chenard Walker, Czech 
inż. Srubek na Pradze, Włoch Gerardi na 
Alfa Romeo (z kompresorem), A. Reim na 
Lanci, A. Potocki na Citroenie i A. Żmuda 
na Chevrolet. 

W ramach wyścigu automobilowego od 
będzie się również wyścig motocyklowy, do 
którego zgłosiło się 20 motocyklistów z ca- 
łej Polski i zagranicy. W; wyścigu motocyk 
lowym reprezentowane będą następujące pań 
stwa: Austrja, Węgry, Czechosłowacja i Nie- 
mcy. 

W! rzędzie wielu nagród znajduje się na- 
groda Pana Prezydenta Rzeczypospolitej dla 
automobilistów i druga — dla motocyklistów 
Ponadto — wielka nagroda Tatr, którą dwu- 
krotnie zdobył Ripper, a jednokrotnie Stuck. 

LIEFELDT USTANAWIA NOWY AUTOMO- 
BILOWY REKORD POLSKI. 

W niedzielę odbyła się na szosie wilanow 
skiej próba pobicia rekordu Polski na 1 
klm. lance w kategorji wyścigowej. 

Próby dokonał najlepszy nasz automo- 
bilista inż. Liefeldt na maszynie wyścigowej 
Austro, Daimler. 

W biegu na 1 klm. ze startu zatrzymane: 
go inż. Liefeldt uzyskał szybkość 127 klm. 
na godzinę. 

Wi biegu na kilometr ze startu lotnego 
przeciętna szybkość wynosiła 184 klm., co 
stanowi nowy rekord Polski. Dotychczasowy 
rekord należał również do Liefeldta i wy- 
nosił 170 klm. (Pat.). 

POLSKA PRZEGRYWA Z WĘGRAMI 
W TENISIE 2:4. 

Rozegrany w miejscowości 
mecz tenisowy Polska—Węgry 
się zwycięstwem Węgier 4:2. 

Sarospatak 
zakończył   

M_ I EE RSKI 

Po wesołej zabawie 
pozostał trup ze zmasakrowaną głową. 

Wj nocy na 14 lipca ub. roku we wsi 
Kozły, gm. snowskiej, pow. nieświeskiego, 
zamordowany został mieszkaniec tejże wsi 
Paweł Karaczun. 

Przybyła na miejsce zbrodni policja zna- 
lazła bezwładne ciało ofiary w kałuży krwi. 
Rozpłatana w kilku miejscach głowa wska- 
zywała, iż Karaczun zmarł wskutek zadania 
mau szeregu potężnych ciosów ostrem narzę- 
dziem. 

Wdrożome śledztwo ustaliło iż krytycz- 
nej nocy w mieszkaniu gospodarza Józefa 
Minika odbywała się zabawa. 

Pod wpływem wypitego alkoholu, między 
młodzieżą powstał spór o pierwszeństwo tań 
czenia. 

Jeden ze zwaśnionych Paweł Karaczun, 
widząc, iż jest odosobniony, opuścił zaba- 
wę i wyszedł na podwórze. 

Za nim podążyli bracia Józef i Sergjusz 
Lepieszkowie oraz ich szwagier Jan Anto- 
nowicz, a Justyn Okólik usłużnie wcisnął 
Sergjuszowi do rąk siekierę. 

Kiedy wszyscy trzej dopadli Karaczuna, 
Antonowicz pierwszy zadał mu cios w gło- 
wę, poczem Lepieszkowie poczęli go rąbać, 
Sergjusz siekierą, a Józef bagnetem. 

Na tej podstawie zaaresztowano wszyst 
kich czterech, których pomawiano o współ. 
udział w zabójstwie. 

Do zbrodni przyznał się jedynie Józef 
Lepieszko, lecz twierdził, iż był zmuszony 
do czynu, ponieważ Karaczun rzucił się na 

niego z nożem w ręku. 
Inni energicznie wypierali się jakiejkol- 

wiek winy. 
Sąd Okręgowy w Nowogródku, po roz- 

poznaniu tej sprawy w dniu 18 kwietnia b. 
roku, uznał wszystkich podsądnych za win. 
nych dokonania zabójstwa Karaczuna i na 
zasadzie art. 453 K. K. z zastosowaniem art. 
15 przep. przechodn. do K. K., wymierzył 
każdemu z nich karę ciężkiego więzienia 
przez lat cztery. 

Skazani odwołali się do wyższej instan 
cji, a wobec tego sprawa ta znalazła się 
przed Sądem Apelacyjnym w Wilnie, w 
składzie p. wice-prezesa Wł. Dmochowskie- 
go, jako przewodniczącego oraz pp. sędziów 
K. Kontowtta i A. Jundziłła. 

Po przeprowadzonym przewodzie i wy- 
słuchaniu oskarżenia, wice-prokuratora p. 
Parczewskiego i obrony, sąd uchylił wyrok 
pierwszej instancji, a uznając, iż oskarżeni: 
Józef i Sergjusz Lepieszkowie oraz Jan An- 
tonowicz winni są, iż pod wpływem silnego 
wzruszenia duchowego zadali Karaczunowi 
bardzo ciężkie uszkodzenia ciała, wskutek 
czego nastąpiła śmierć ofiary (art. 51 i 470 
cz. I, p. 1 K. K.), skazał Józefa Lepieszko 
na 4 lata, a Sergjusza Lepieszko i Antono- 
wicza na 3 lata domu poprawczego z ogra: 
niczeniem ich w prawach stanu. 

Podsądnego Justyna Okólika sąd unie- 
winnił, 

Ka-er. 

Notoryczny złodziej leśny 
mszcząc się za prześladowania, zastrzelił z zasadzki gajowego. 

Gajowym w lasach majątku Sułowy, po- 
łożonym w gm .Brodnica, pow. pińskiego, 
był Kalenik Łagodzicz, iktóry energicznie 

nościach nocy. 
Po jalkimś azasiie tenże Sawczuk przyszedł 

do chaty ii bacznie przyglądał się swej ofie- 

Nr. 184 (2126) 

Jak wyjechać do Francji. 
Z związku z częstemi zapytaniami ze 

strony osób zamierzających wyjechać do 
Francji, Syndykat Emigracyjny informuje, 
że wyjazd do tego kraju jest możliwy tylko 
na podstawie imiennych kontraktów pracy, 
nadesłanych przez pracodawców z Francji, 
albo na podstawie kontygentów miesięcznych 
po zarejestrowaniu i zarekrutowaniu emi- 
grantów przez odpowiedni Państwowy U- 
rząd Pośrednictwa Pracy. 

Osoby wyjeżdżające na podstawie wez- 
wań imiennych, przysłanych z Francji przea. 

najbliższych krewnych, nie mają prawa pod 
groźbą wysiedlenia, poszukiwać pracy we 
Francji. Kontrakty pracy, nadsyłane przez 
pracodawców, winne być zaopatrzone w po- 
świadczenie (avis favorable), wydane przez 
francuskie Ministerstwo Pracy o ile dotyczy 
robotników fabrycznych lub kopalnianych, 
lub też przez francuskie Ministerstwo Rol- 
nictwa o ile chodzi o robotników rolnych. 
Pozatem, na kontrakcie pracy winno się znaj 
dować poświadczenie najbliższego Konsulatn 
polskiego we Francji. 

Wezwania imienne od najbliższych krew- 
nych z reguły wymagają potwierdzenia, me- 
ra, prefekta odnośnego departamentu i naj. 
bliższego konsulatu polskiego.W braku jed- 
nego z tych poświadczeń, emigranci napo 
tykają na trudności przy wyrabianiu pasz- 
portu, albo nie mogą uzyskać wizy fran- 
cuskiej, wobec czego należy bacznie zwracać 
uwagę na to aby wszystkie wyżej wymienio- 
ne władze, kontrakt lub wezwanie odpowied- 
niemi pieczęciami opatrzyły. 

    

Emigranci, którzy otrzymali z Francji 
imienne wezwania od krewnych, lub imien 
ne kontrakty pracy od pracodawców, a nie 
jadą przez stację zborną w Mysłowicach, 
winni we własnym interesie zwrócić się de 
Centrali Syndykatu Emigracyjnego (Warsza- 
wa, Marszałkowska 124), lub Oddziałów i 
Agentur prowincjonalnych Syndykatu i przed 
stawić do przejrzenia otrzymane dokumenty. 
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Možna bylo przypuszczač, že bramka do- 
da wojskowym energji, że „wezmą się do ro: 
boty” i mecz wygrają. Niestety, cała ich 
akcja nosiła charakter anemiczny, przesad- 
na zaś hiperkombinacja i brak zdecydowa- 
nia na strzał, dopełniły reszty. Gra jednak 
toczy się żywo i szybko przenosi się z jed: 
nej strony na drugą, z tą tylko różnicą, że 

każdy atak makabistów nosił w sobie za- 
rodek zamierzonego sukcesu, podczas, gdy 
wojskowi silili się na wyrobienie murowanej 
pozycji, zwlekając ze strzałem. O przewadze 
w polu którychkolwiek drużyn w pierwszej 
połowie trudno było mówić. Gra była w tym 
okresie przez cały czas otwartą. Napad dru- 
żyny żydowskiej miał jednak cennego sprzy 
mierzeńca w osobie bramkarza wojskowych, 
który swemi paradami do piłki i niepewno- 
ścią chwytów wzbudzał na widowni wybu- 
chy śmiechu. O ile 1 p. p. Leg. nie postara 
się o zmianę bramkarza, trudno będzie o 
powodzenie w zbliżających się rozgrywkach 
o wejście do Ligi. 

Druga i trzecia bramka padły ze strzałów 
Zajdela, który po dłuższej przerwie, wystą 
pił ponownie w barwach swej drużyny, wy- 
kazując się wspaniałą formą. 

Przerwa 3:0. Wszyscy jednak mają świe- 

  

DWA NOWE REKORDY OKRĘGU WILEŃ- 
SKIEGO. 

W; niedzielę odbyły się w Wilnie między 
klubowe zawody lekkoatletyczne, zorganizo- 
wane przez A. Z. S. Na uwagę zasługują dwa 
nowe rekordy okręgu wileńskiego ustanow:o 
ne przez Wojtkiewicza w rzucie oszczepeni 
53,38 oraz w biegu na 1000 metrów przez 

Sidorowicza. Czas zwycięzcy 2,38,6. 

WYŚCIG TATRZAŃSKI. 

W dniu 16 b. m. na trasie Zakopane — 
Morskie Oko odbędzie się międzynarodowy 
wyścig tatrzański o mistrzostwo górskie E- 
uropy. Wspaniała ta impreza samochodowa 
transmitowana będzie na całą Polskę i 

przez stację Raszyńską na zagranicę. 
Spodziewane są liczne wycieczki z zagra- 

nicy do Zakopanego na ten ciekawy wyścią 
Zapowiedziana jest już wycieczka Królew- 
skiego Klubu Rumuńskiego. 

Lista zgłoszeń zawodników do wyścigu 
tatrzańskiego została dziś zamknięta. Zgło 
sili się zawodnicy następujący: słynny Ru 
dolf Caraciola (Niemcy) na Mercedes Benz, 
von Stuok (Austrja), mistrz górski Europy, 
na Mercedes-Benz, Lasko Hrtman (Węgry! 
na Bugatti, Czesi: ks. Lapkowitz i Pohl — 

   
  

W grze pojedyńczej pań Schreder (Węg- 
ry) odniosła zwycięstwo nad Volkmerówn:; 
(Polska) 6:3, 6:2. 

Wi grach podwójnych para węgierska 
Kehrling—Bano pokonała parę polską Je- 
rzy Stołarow—Hebda 6:3, 6:3, 64:. 

W grach mieszanych para węgierska 
Schreder—Kehrling wygrała z parą polsk: 
Volkmerówna—Hebda 6:3, 4:6, 10:8. 

BUDAPESZT, 11. 8. (Pat). — Turniej ie- 
nisowy Polska—Węgry w Szarospatak zakoń 
czył się zwycięstwem Węgier 5:2. Węgier 
Banoch zwyciężył Stolarowa w stosunku 6:1, 
6 6:2.    
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Mistrz sprzedaży samo- 
chodów. 

Niejaki Wilson z Baltimore w Stanach 
Zjednoczonych sprzedał w ciągu roku 527 
samochodów „a mianowicie 353 nowych i 

174 używanych wozów, uzyskując w ten sp» 
sób tytuł mistrza świata w sztuce sprze- 
dawania samochodów. Że na ten tytuł za- 
służył w zupełności dowodzi to, że w na- 
stępnym roku 1930 pomimo kryzysu sprze- 
dawał przeciętnie 1,4 samochodu dziennie. 

ich wiinę. 
W liczbie motorycznych złodziei: był i nie- 

jaki Jewtuch Pożywiłko vel Sawczuk, które- 
go już kilkakrotnie Łagodzicz przyłapał na 
kradzieży w ikonsekwencji czego. ten musiał 
ponieść kary wyznaczone przez sąd. 

Ostatnio niepoprawny Jewtuch Sawczuk i 
jego ojciec znowu byli zaskarżeni do sądu, 
a sprawa karna przeciwiko nim miała się od- 
być w dniu 9 lutego 1931 r. Głównym świad- 
kiem oskarżenia miał być i tym razem Ła- 
godiziicz. 

Sawczuk, który już oddawna pałał niena- 
wiścią do prześladującego go Łagodzicza, po- 
stanowił się z nim radykalnie rozprawić i 
unieszkodliwić. 

Sposobność potemu nadarzyła się wieczo- 
rem dnia 21 stycznia kiedy Łagodzicz pnze- 
bywał w mieszkaniu jednego z gospodarzy. 

W pewnym momencie rozległ się huk wy- 
strzału rewolwerowego i brzęk  stłuczonej 
szyby w oknie a leżący na łóżku pod oknem 
Łagodzicz został zraniony w głowę. 

Zaalarmowani domownicy wybiegli na u- 
licę i chcielii ująć uciekającego, w którym 
rozpoznali Jewtucha Ławczuka, lecz ten wy- 
palił jeszcze raz z rewolweru i zginął w ciem- 

nie żyje, bez jednego słowa zabójca odszedł. 
Kiedy ma miejce zeszła policja i idąc za 

wskazówkami, zaaresztowała Sawczuka, ten 
przyznał się do zbrodni i wskazał gdzie u- 
krył rewolwer syst. „Nagam*, z którego od- 
dał, iż  Łagodzicz fałszywie oskarżał 
zaś do ścigających go. 

Na swe usprawiedliwiemie Sawczuk po- 
dał, iż Łagodzicz fałszywiie oskamżał  nisz- 
mszcząc małorolnych. Jego zaś Łogodzicz 
zbił dotkliwie żelaznym prętem. 

Sąd okręgowy w Pińsku, przed którym 
Sawczuk stanął w charakterze oskarżonego o 
zabójstwo, skazał go na osadzenie w «ięż- 
kiem więzieniu przez lat 8. 

Skazamy odwołał ię do wyższej instancji, 
a wiilbec tego sprawę tę badał sąd apelacyjny 
w Wilnie w składzie: wiceprezesa p. Wł. 
Dmochowskiego oraz pp. sędziów K. Kont- 
towita i A. Jundziłła, 

Oskarżony Sawczuk, prosił o złagodzenie 
kary. 

Sąd przychylając się do wywodów wi- 
ceprokuratora p. Parczewskiego, wyrok pier- 
wszej instancji zatwierdził w całej rozciąg- 

łości. Ka-er, 

wyjazd specjalnemi transportami, 
które wychodzą w każdy czwartek wieczo- 
rem z Poznania, przyczem ceny biletów ko- 
lejowych są znacznie niższe od normalnych. 

„Przyślijcie swe nazwisko...'* 
Od tych słów rozpoczyna się ciekawa odez 

wa, jaką kieruje do całego Świata niejaka 
Helena+du Pasquier. Chodzi e „pokój pow- 
szechny*: — „Niech każdy każdego dnia o 
jednej godzinie pomyśli przez chwilę wytr- 
wale i serdecznie o pokoju powszechnym, 
a stworzony w ten sposób łańcuch nieustan- 
nego pragnienia więcej zdziała od wszyst- 
kich pokojowych konferencyj i traktatów*. 

Ci, którzy wierzą w sugestywną moc myś- 
li, w radjoaktywną energję promieniowan'a» 

ludzkiego, zgodzą się bez wahania na to, że 
łańcuch myśli, podsycany co dnia, promie- 
niować może coraz to nowe i nowe zasoby 
energji, skierowanej ku wspólnemu celowi: 
pokojowi i zgodzie powszechnej. W pomyś 
le pani du Pasquier jest coś wzruszającega 
bez względu na jego skuteczność... Wzr: 
szającą jest jej gorąca wiara. A więc: Par 
rue Solferino 9, M-me Helene du Pasguicr 
Przyślijcie swe nazwisko. 

     

  

  

* 

Dziś i dni hl 10-akt ielki dramat w-g niešmier- sia ga | eri PIENIADZ ue mezi |. "| | 0d rowe Jais istnieje L Kenigsberg | 
9GNIS KO gier p. t. dowa gra artystów. Emocjonuj. treść. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Oszmianie Wil ki 

i W rolach glėwnych: Brygida Helm, Alfred Abel. Henri Wiktor, Marja Glory i inni. i en in na oo 0/5 nada". 

(bak dworos kolejow.) RO a A ECCE o dodani, DWULETNIE SZEŚCIOKLASOWE 3) | ut. TATARSKA 20 || | iokujeny. bezpiamnie. Ew. 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — 
  

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Film pełny 
werwy i humorul 

Ceny zniżone. — 

TY, 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. Ż-ej. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

NASTĘPNY PROGRAM: Białe cienie. 
WKRÓTCE przeboje dźwiękowe: Walc miłości i Niebezpieczny romans. 
  

W OSZMIANIE 

KURSY GIMNAZJALNE 
TYPU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZ. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, ы 

DO MY dochodowe 0- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8 
  

ieszkanie z 3 pokoś 
świeżo odremontow. 

ze wszelkiemi wygodamż 
(elektr. i kanal,) do wy- > 
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Mickiew. 22, tel. 15-28 

W rolach głównych: MN. 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. 
  

  

  M otocykl = przyczepką 

czonych 4-ch klas gimnazjalnych. 

szkoły powszechnej lub 3-ch klas gimnazjalnych, 6181 

na Il-gi trymestr (V kl.) — świadectwo z ukoń. 

Zgłoszenia i wpisy przyjmuje kancelarja kursów 

    
KUPIĘ 

za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj. Wilensk.“ 

przy uł. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 

mleko zsiadłe, wędliny.. 
i inne chłodne zakąski, 

©d godz. 17 do I8-ej. — Telefon 25. domek z ogródkiem NAJKORZYSTNIEJ 
wpobliżu Antokola, kupuje się towary gwarantowanej dobroci u 

GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy towary na kostju- 

firmy A. J. 5. o sile 
20 koni mech. dwucylindr. 
okaz. do sprzedania, mało 

napoje chłodzące oraz „ 17.872. 
BEA obiady domowe 

6326 
  ROCZNE KOEDUKACYJNE Prezes Zarządu Kierownik Kursów     
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TADEUSZ SIKORSKI. 42) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Życie rewolucyjne płynęło pełnym biegiem. 
Odbywały się wiece, wygłaszano mowy, szumiały 
sztandary, rozlegały się gromkie okrzyki. Wszędzie 
kipiało, przewijało się mrowie ludzkie w ciągłej bez- 
czynności. Charbin przyjął rewolucję z wielką rezerwą. 
Pośród kolonji rosyjskiej nie było tam żadnego pro-! 
letarjatu, nie było nędzy. Wszyscy cenili swój dotych- 
czasowy stan posiadania, chcieli go zatrzymać, tym- 
czasem wyczuwało się, że nowy satn rzeczy przyniesie 
niepożądane zmiany. Nastrój rewolucyjny był umiar- 
kowany. Obawiano się, że w razie ekscesów Chińczycy 
skorzystają z okazji i wszystkich wypędzą. Z przy- 
jazdem z Rosji delegatów partyj politycznych żądnych 
sławy i nowych zdobyczy, życie rewolucyjne przybrało 
inny charakter. Tłum znudził się wiecami i pochodami. 
Pod wpływem płomiennych mów zawodowych agita- 
torów żądano radykalnych reform. Zapełniły się piękne 
sale klubu kolejowego rzeszami robotników. Brudne 
figury o cynicznych twarzach rozsiadały się na drogich 
kanapach, słuchając legend o życiu rosyjskiem, jakie 
według agitatorów niewątpliwie zapanują w Rosji. 
Robotnicy wtedy będą jaknajmniej pracowali, a wszyst- 
ko będzie w ich posiadaniu. Dlatego trzeba tylko do- 
konać jeszcze jednego przewrotu, ponieważ obecny 
rząd jest za mało lewicowy. 

Na jednym z wieców Wichrowski spotkał Tamarę 

Podbiegła do niego uradowana. 
„— Wie pan, Marta przyjechała. 

przemawiać. 

Ogarnął go jakiś lęk. Obawiał się, że zobaczy 
teraz inną Martę, zupełnie mu obcą. Odruchowo rzucił 
się ku wyjściu, ciekawość jednak przemogła. Zmieszał 

się z tłumem i czekał. 

Będzie dzisiaj 

+  łydawaiciwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogh. odp. 

  

Po kilku nudnych przemówieniach przewodni- 
czący oznajmił: › 

— Towarzyszka Marta Niemirowa ma glos. 

Mówiła ze zwykłą swadą wyraźnie i rzeczowo. 
Wyjaśniała rolę kobiety w rewolucji, przedstawiała jej 
zadania i obowiązki. Wichrowski widział w niej zwykłą 
towarzyszkę partyjną, zaniedbaną w ubiorze, używa- 
jącą trywjalnych wyrażeń, starającą się przypodobać 
tłumowi. Z zachowania się słuchaczy wyczuł jednak, 
jaki głęboki rozdźwięk panuje między mówcami 
a audytorjum. Rewolucja już poszła naprzód. Obałamu- 
cone masy nie zadawalały się słowami i obietnicami 
na przyszłość, a żądały natychmiastowej realizacji 
programu socjalistycznego. Tymczasem partje poli- 
tyczne, działające w cudzym kraju, w którym w zwią- 
zku z przewrotem w Rosji znaczenie i powaga tubyl- 
ców wzmogły się, nie mogły odrazu dać tłumowi nic 
więcej ponad wiece i pochody. Motłoch zrozumiał, że 
agitatorzy karmią go frazesami i widać już było źle 
ukrytą złość na twarzach słuchaczy. 

Wichrowski wyszedł z klubu złamany i przy- 
gnębiony. 

W kilka dni spotkał się z Martą w zarządzie kolei. 
Prowadziła wraz zMonastyrskim delegację robotników 
do dyrektora. 

Szczerze się ucieszyła na widok Wichrowskiego. 

— Wiesławie Juljanowiczu, jakże pragnę z pa- 
nem pomówić — mówiła zarumieniona. Widzi pan 
teraz rewolucję. A tak nie wierzył pan w potęgę na- 
rodu. To jest nasza praca, nasz pot, nasza krew. Może 
teraz zechce pan z nami pracować. Ogromnie potrze- 
bujemy ludzi inteligentnych. Proszę przyjść do mnie 
koniecznie. Dobrze? 

Skinął głową i pośpiesznie pożegnał się, zamie- 
niając kilka banalnych frazesów. Martę porwali 

delegaci. 
kok ośw 

W kilka lat po Wielkiej Wojnie znalazł się Wich- 
rowski w Warszawie. Błądził jak żywy nieboszczyk 
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po ulicach tak dobrze znanego dawniej miasta i nie 
rozumiał, skąd się wzięli ci nowi ludzie i cały ten 
dziwny świat. Barwna karta w powieści jego życia 
zamknęła się nazawsze. Tutaj widział przed sobą wiel- 
ką falę ludzką, która z niepohamowanym rozpędem 
stwarzała nowe życie. Zdawało mu się, że ten olbrzymi 
potok jak wezbrana rzeka zmiecie go ze swej drogi, 
jak nędzną łupinę. 

„ Gdzieś w wąskiej uliczce natknął się na znajomą 
twarz. 

— Bujnowski? Wy tutaj? 

Dawny urzędnik bankowy stanął jak wryty. 

— To los, że wlazłem wam w drogę — rzekł 
uradowany. 

Przyjaciele weszli do ogrodu i usiedli na ławce. 
Bujnowski był w Polsce już od roku. Pracował w urzę- 
dzie ziemskim i tęsknił za chińskim Charbinem. Roz- 
mawali o swych przeżyciach i dawnych znajomych. 

— A prokurator Cygler? Co się z nim stało? — 
zapytał Wiehrowskiego. 

— Dziwne koleje losu przeszedł ten człowiek— 
mówił z wzruszeniem. — Jak wiadomo z Charbina 
jeszcze przed wojną był mianowany prezesem sądu 
okręgowego do jednego z miast polskich. Wojna zastała 
go na tem stanowisku. Było to blisko granicy niemiec- 
kiej. Z chwilą wybuchu działań wojennych gubernator 
i władze administracyjne uciekły. Prezes sądu Cygler, 
jako najstarszy rangą, objął władzę i zarządził mobi- 
lizację ludności. Zawsze cechowała go niezmierna gor- 
liwość służbowa. Wtem wpadli Niemcy. Ksiądz kato- 
licki schował go w spichlerzu, a następnie wyprawił 
samochodem do Warszawy. Wyjechał do Rosji i był 
delegowany do prowadzenia na froncie śledztw w spra- 
wach o nadużycia służbowe. Wybuchła rewolucja bol- 
szewicka. Bez namysłu wstąpił do nich na służbę. 
Bolszewicy po pewnym czasie wsadzili go do więzienia 
za nadużycia o podłożu materjalnem. Przebył tam 
przeszło rók, wychudł, zmarniał, zestarzał się. Podobno 

był wtedy cieniem dawnego groźnego prokuratora. 

  

  

  

Rozmyślając w ciszy więziennej nad znikomościami 
tego świata nagle poczuł, że jest... Polakiem. Zaprzy- 
jaźnił się z polskimi zakładnikami, którzy z nim sie- 
dzieli. Potajemnie wykładał im historję i literaturę 
Polski. Wzruszeni jego głębokim patrjotyzmem zakład- 
nicy przed komisją polską zaręczyli, że i on został 
wzięty jako zakładnik. Komisarz sowiecki się krzywił, 
nie chciał go uznać za zakładnika, wreszcie ustąpił 
i wydał Cyglera komisji polskiej. Przyjechał on do 
tego samego miasta, gdzie się urodził podczas sprawo- 
wania tam przez jego ojca rządów gubernatorskich. 
Tam zaś umarł przed rokiem. Ot i wszystko. 

Wichrowskiego interesowało bardzo, czy Bujnow- 
ski nie posiada jakich wiadomości o Marcie. Od czasu 
spotkania w zarządzie kolejowym nie widział jej 
więcej. Bujnowski tymczasem opowiadał o swych ko- 
lejach losu. Wyjechał do Rosji, był aresztowany przez 
bolszewików, uciekł, ożenił się w Polsce. 

— Aha, pamięta pan Wołodię Niemirowa? — rzekł 
wreszcie po wyczerpaniu tematu o swych przeżyciach. 
Chłop jak dąb, był oficerem w białej armji. Będąc nie- 
dawno w Pradze Czeskiej spotkałem go przypadkowo. 
Poznał mnie i zaczepił. Jest emigrantem. Ojciec 

i Tamara pozostali w Charbinie. 

— A Marta? — cały zamieniony w słuch zapytał 
Wichrowski. 

— Со to on mówił'o Marcie? Aha. Odgrywała dużą: 
rolę w rewolucji marcowej. Nie przyłączyła się do bol- 
szewików, walczyła w białej armji, a po jej pogromie 

uciekła zagranicę. Podobno jest w Argentynie. 
Bujnowski przypomniał sobie, że między nim: 

a Martą coś było w Charbinie, Spojrzał bacznie 
w twarz Wichrowskiego. Ten nerwowym ruchem na- 
sunął na czoło kapelusz, nachylił się i cienką laską 
rysował na piasku figurę kabalistyczną. 

(KONIEC). 
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