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Stalin hamuje 
„Stalin hamuje...“ — tak scharak- 

teryzowač možna obecną politykę Sta- 

lina w życiu Związku Sowieckiego. 

Pierwsza połowa roku bieżącego za- 

kończona została głośną mową Stali- 

na, wygłoszoną na zjeździe sowieckich 

działaczy gospodarczych w Moskwie. 

Mowa ta spowodowała wielkie zmiany 

w życiu gospodarczem ZSRR. Co donie 

dawna uważane było za czyny kontr- 

rewolucyjne, za odszczepieństwo, jest 

obecnie chwalone przez samego Sta- 

lina i uważane ze jedynie właściwe, 

nie mogące być krytykowane. 
Wewnętrzna treść mowy Stalina w 

obecnym czasie -jest logicznie rozwi- 

jana. Centralny komitet partji komu- 

nistycznej opublikował dnia 3 sierp- 

nia rozporządzenie o tempie dalszej 

kolektywizacji i zadaniach jakie wy- 

łaniają się w związku z utrwalaniem 

gospodarstw już skolektywizowanych. 

Już przed dawniejszym czasem Stalin 

lękał się fikcyjnych cyfr o wzroście 

gospodarstw kolektywnych i wegeto- 

wania już dawniej utworzonych ko- 

lektywów, których z przyczyn tech- 

nicznych i materjalnych nie można 

było zaopatrzyć w potrzebne narzę- 

dzia i maszyny rolnicze, dostateczne 

zapasy zboża do zasiewów oraz dosta - 

teczną ilość instruktorów rolnych, dla 

szkolenia roników „przyzwyczajonych 

do pracy na mniejszą skalę a którzy 

powinni zapoznać się z umiejętnością 

prowadzenia 

nowemi metodami i udoskonaleniami 

technicznemi. 

Stalin począł hamować. Obecnie 

zmusłi Centralny komitet swej partji 

do opublikowania wspomnianego roz- 

porządzenia, które w rzeczywistości 

oznacza zakaz dalszego tworzenia koł- 

chozów (gospodarstw kolektywnych). 

We wszystkich rejonach robotniczych 

ZSRR oznajmia się, że kolektywizację 

uważać w zasadzie należy za skończo- 

ną, przyczem centralny komitet partji 

komunistycznej „ostrzega organizacje 

przeprowadzające kolektywizację 

przed podawaniem  przesadzonych, 

wybujałych cyfr o kolektywizacji”. 

wielkich gospodarstw 

Drugim hamulcem Stalina jest 

rozporządzenie, mocą którego polepsza 

się położenie fachowców i pracowni- 

ków technicznych, którzy w wielu wy- 

padkach o ile chodzi o korzystanie z 
przywilejów gospodarćzych zrównani 

zostali z pracownikami komunistycz- 

nymi, czyli, że weszli do grona „wyż- 

szej sowieckiej arystokracji”. Przed 

niedewnem w ZSRR panował okres, 

kiedy niżsi, mało kulturalni robotnicy 

wprost szczuli przeciwko inżynierom 

i technikom, śledzili ich i w ich pracy 

dopatrywali się „oznak sabotażu”. 

GPU wykorzystywała to szczucie prze- 

ciwko fachowcom, aby inscenizować 

„procesy przeciwko sabotažystom“ i 

wykazać, że utrzymywanie tak licz- 

nych organów policyjnych jest ko- 

nieczne. 

Ale ta niepewność położenia wyż- 

szych pracowników technicznych wy- 

wierała ujemny wpływ na rozwój pro- 

dukcji. Inżynierowie i technicy tracili 

chęć do pracy i nie wykazywali żad- 

nej inicjatywy a raczej schlebiali niż- 

szym robotnikom zwłaszcza zorganizo- 

wanym w partji komunistycznej. 

Ostatnie rozporządzenie o fachow- 

cach i wyższych pracownikach tech- 

nicznych znacznie rozszerza ich pra- 

wa i świadczy o próbach usunięcia 

z produkcji przynajmniej tych prze- 

szkód wewnętrznych, które wytworzo- 

ne zostały przez stosowanie nieodpo- 

wiednich metod komunistycznych w 

gospodarce i zarządzie przesiębiorstw 

przemysłowych. 

Stalin dotychczas jeszcze ńie od- 

ć zpełnie do nowej po-     ważył się prz 
lityki gospodarczej t. j. rozszerzenia 

wolnego obrotu handowego chociażby 

tylko w handiu drobnym, ponieważ 

krok ten oznaczałby przyznanie się 

do bankructwa ideowego w systemie 

zaprowadzonym przez Stalina po jego 

zwycięstwie nad Trockim» kiedy Sta- 

lin fizycznie pokonał Trockiego, wy- 

pędził go z ZSRR i kiedy przywłasz- 

czywszy sobie jego ideologję począł 

stosować zasady lewej części przywód- 

ców komunistycznych, bez udziału 

głównych ideologów.  Wątpić należy 

czy Stalin uczyni ten ostatni krok. 

Wyniki ostatnich zarządzeń, budzą- 

cych wielkie zainteresowanie nietylko 

w ZSRR ałe i zagranicą będą mierni- 

kiem dalszych poczynań Stalina i od 

nich też uzależnia on dalszą swą po- 

litykę. 
| i“ da De 

Sprostowanie. 
We wezorajszym art. wstępnym p. t. „O linję 

rozwoju dla Wilna* w wierszu „pensjonaty 

miejskie nie podlegają kontroli“ 

wkradł się błąd. Należy czytać: „pensjonaty 

wiejskie nie podlegają żadnej kontroli". 
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Delegacja Z.P.R. u Marszaika 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 13. 8. (Pat). — W 

dniu wczorajszym do Belwederu zgło- 

siła się delegacja zarządu głównego 

Związku Podoficerów Rezerwy celem 

zaproszenia p. Marszałka Piłsudskie- 

ko na zjazd Związku Podofieerów, 

który odbędzie się w Gdyni w dniach 

15 i 16 sierpnia r. b. 

Zakończenie prac komisji 
międzyministerjalnej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że specjalna 

międzyministerjalna komisja powoła- 

na przez p. premjera dla przestudjo- 

wania ustawy o funduszu drogowym 

i rozważenia możliwości przyznania 

ulg dla właścicieli autobusów i taksó- 

wek od dokonanego już wymiaru po- 

datku, zakończyła w tych dniach swe 

prace. 
Wnioski komisji, wśród których 

znajdują się wnioski załatwiające po- 

zytywnie niektóre postulaty właści- 

cieli autobusów i taksówek zostały 

przesłane p. min. Robót Publicznych 

celem ostatecznego uzgodnienia. 

Przedstawiciele Ukraińców 
i staroobrzędowców na kon- 

gresie mniejszości. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w tegorocz- 

nym kongresie mniejszoś ci narodo- 

wych w Genewie weźmie również u- 

dział przedstawiciel Ukraińców poseł 

Bogusławski i prezes rady naczelnej 

staroobrzędowców senator Pimonow, 

obydwaj z BBWR. 2 = 
# ерч A 

Bilans handlowy za lipiec. 

(Telef od wł. kor. z Warszawy). 

Dodatnie saldo bilansu handlowe- 

go w lipcu wyniosło 46.700 tys. zł. 

Wręczenie 
listów uwierzytelniających. 
HAGA 13.8. Pat. — Poseł Rzeczy- 

pospolitej Polskiej dr. Babiński wrę- 

czył dzisiaj królowej na audjencji w re 

zydencji królewskiej swe listy uwierzy- 

telniające. 

Pogrzeb Jakóba Mortkowicza. 

WARSZAWA. 12.8. (N. P.) — Około ty- 
siąca osób przeważnie ze świata literacko- 
artystycznego i księgarskiego zebrało się 
wczoraj na ementarzu żydowskim, by oddać 
ostatnią posługę pamięci tragicznie zmarłego 
Jakóba Benjamina Mortkowicza. 

Obrzęd pogrzebowy odbył się na życzenie 
rodziny bez specjalnej ceremonji natury re- 
ligijnej. 

W gorących słowach pożegnał zmarłego 
w imieniu związku wydawców i księgarzy 

p. St „Arct, w imieniu literatów polskich — 

p. Jan Parandowski i p. Wł. Grzelak — w 
imieniu współpracowników księgarni prowa- 

dzonej przez J. Mortkowicza. 
Zwłoki Mor wicza pochowano 

bliżu alei literackiej. 

Pożar fabryki w Łodzi. 

ŁÓDŹ, 13. 8. (Pat). — Dzisiaj w nocy wy- 

buchł wielki pożar w magazynach fabryki 

Kestenberga. Straż pożarna zdołała ogień u- 

"gasić. Spłonął jedynie magazyn wełny. 

Zabójstwo. 
LUBLIN, 13. 8. (Pat). — W tych dniach 

w kolonji Koniuchy powiatu hrubieszowskie- 

go wystrzałem 'z karabinu został zabity w 

swem mieszkaniu Szymon  Koziela, lat 24. 

Sprawea zabójstwa nieznany. — Polieja pro- 

wadzi dochodzenie. 

wpo- 
  

Próby zbliżenia sjonistów 
do obozu rządowego? 

Orotoksyjny Des Idysze Togbłat z 

d. 12 bm. dowiaduje się z wiarogodne- 

go źródła, że przewódcy sjonistyczni w 

* Polsce oraz znani działacze sjonistycz- 

ni zagranicą czynili w ciągu ostatnich 

tygodni starania nawiązania kontaktu 

z przedstawcielami rządu polskiego w 

kraju i zagranicą oraz z miarodajnemi 

osobistościami z obozu sanacyjnego. 

W kilku rozmowach z wyżej wy- 

mienionemi osobami przywódcy sjoni- 

styczni oświadczyli gotowość postawie 

nia się do dyspozycji obozu sanacyjne 

go z całym swym aparatem organiza- 

cyjnym oraz prowadzeniem zagranicą 

propagandy na rzecz obecnego rządu 

polskiego, jeśli wypełnione zostaną wa- 

runki, polegające wedle informacyj 

pisma n a unieważnieniu wyborów do 

prezydjum żydowskiej gminy wyzna- 

niowej w Warszawie i umożliwieniu 

pozostania na stanowisku dotychcza- 

sowego prezesa gminy p. Farbsteina 

oraz na uhieważnieniu wyborów do 

rady gminy żydowskiej w Łodzi i roz- 

pisaniu tam nowych wyborów. Dzien- 

nik piętnuje taktykę sjonistów, którzy 

udają zawsze niezłomnych bojowni- 

ków, a w chwili tak straszliwej nędzy: 

żydowskiej nie mają innych postula- 

tów jak tylko pozostawienie na stano- 

wisku pana Farbsteina. (W.I.P). 

Emigranci polscy w Brazylji. 

RIO DE JANEIRO, 13. 8. (Pat). — 

Wyiądowała w Rio de Janeiro grupa 

kolonistów polskieh, składająca się z 

przeszło 20 osób, zakontraktowanych 

przez T-wo Kolonizacyjne w Warsza- 

wie na tereny w stanie Espirito San- 

to. Pewna część tych kolonistów za- 

mierza udać się do południowej Bra- 

zylji. 

Stan gospodarczy emigrantów 

polskich w Brazylii _ 
RIO DE JANEIRO 13. 8 Pat. — 

Wrócił do Brazylji p. Micahł Pankie- 

wiez, radca emigracyjny Rzeczypospo- 

litej na Amerykę Południową, który 

ostatnio objeżdżał republikę Peru, Chi- 

le i Argentynę, badając warunki i mo-- 

żliwości emigracyjno-kolonizacyjne w 

tych krajach, a szczególnie kwestję ko- 

lonizacji polskiej w Peru. 2 

Dzieląc się swemi wrażeinami i ob- 

serwacjami z kilkumiesięcznej podró- 

ży p. radca Pankiewicz zaznaczył, że 

w całej Ameryce Południowej odczu- 

wają się jeszcze w silnym stopniu ob- 

jawy depresji gospodarczej i kryzysu 

finansowego. W ogólności żadna ze 

zwiedzanych republik — zdaniem rad- 

cy Pankiewicza — nie jest obecnie W 

możności podejmować lub popierać fi- 

nansowo na szerszą skalę akcji emigra- 

cyjno-kolonizacyjnej. 
: 

Również wrócił do Rio de Janeiro z 

kilkotygodniowego objazdu  kolonij 

w Paranie poseł Rzplitej p. dr. Grabow 

ski oprócz odwiedzenia Kyrytyby, p. 

poseł Rzplitej objechał szereg kolonij 

polskich» zwiedzając kościoły, klaszto- 

ry, szkoły, internaty i organizacje spo- 

łeczne, oświatowe, gospodarcze i spor- 

towe. Podczas swej podróży dał pos. 

Grabowski szereg wywiadów w prasie 

miejscowej, w których podniósł z na- 

ciskiem doskonanły stan gospodarczy 

większości osiedli polskich, nie odczu- 

wających dotkliwie kryzysu gospodar- 

czego Oraz zgodną i owocną współ- 

pracę żywiołu polskiego z miejscową 

ludnością brazylijską, czy też napływo- 

wą. jak to Rusini, Włosi lub Niemcy. 

Podniósł też pos. Grabowski szereg po- 

stulatów ludności polskiej w dziedzi- 

nie oświatowej i opieki duchowej, ko- 

munikacji i spraw gospodarczych, о- 

biecując interwencję u władz stano- 

wych i federalnych. 

Wpłaty na rzecz Funduszu 

drogowego. 
Zarząd związku właścicieli dorożek вато- 

chodowych, na podstawie porozumienia # 

władzami, baczy za tem, aby członkowie 

jego wpłacili umówioną 112 część rocznego 

wymiaru, jako zaliczkę na rzecz państwowe- 

go funduszu drogowego. Zaliczka ta wynosi 

kilkadziesiąt zł, w zależności od wagi sa- 

mochodu. Ponieważ większość właścicieli do- 

rożek samochodowych nie dysponuje go- 

tówką, należność ta wpłacana jest z bieżą- 

cych wpływów często ratami, za pośrednict- 

wem związku Z powodu znacznego spadku 

frekwencji pasażerów, wpłata ta idzie opor- 

nie 

    

Akcja nabywania benzyny w spółdzielni 

związkowej rozwiją się pomyślnie. Już w 

przyszłym miesiącu związek będzie mógł 

przyznawać swym członkom znaczne boni- 

fikaty z tego tytułu, które pójdą na rachu- 

nek funduszu drogowego. % 

Zatrzymanie lotników 
niemieckich. 

PARYŻ, 13. 8. (Pat). — Samolot niemiec- 
ki, lecący ze Stutigardu, wylądował na łotni- 
sku wojskowem w Metzu. Ponieważ samolot 

przeleciał nad strefą niedozwoloną, władze 

francuskie skonfiskowały aparat i lotników 

zatrzymały. 

  

Przyjazd min. Marinkovitza 
do Warszawy. 
Tel. ed wł. ker. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że termin przy- 
jazdu min. spr. zagran. Jugosławji 
p. Marinkovitza do Warszawy został 
ustalony na dzień 22 b. m. Wizycie 
p. Marinkovitza w Warszawie przy- 
pisują dość duże znaczenie ze wzglę- 
du na obecną sytuację międzynaro- 
dową oraz stosunki Polski z Małą 

Ententą. t 
BIAŁOGRÓD, 13-VIII. (Pat). W 

odpowiedzi na zaproszenie rządu 
polskiego minister spraw zagra- 
nicznych Jugosławji, „Marinkowicz, 
uda się do Warszawy, gdzie pobyt 
jego potrwa 3 dni, od 22 do 24 
sierpnia b. r. 

Powitanie nowego ministra W. R. i 0. P. 
WARSZAWA, 13. 8. (Pat). — W 

sali konferencyjnej ministerstwa wy- 
znań religijnych i oświecenia publicz- 

nego zebrali się wyżsi urzędnicy z 
podsekretarzami stanu ks. prof. Bro- 
nisławem Żongołłowiczem i p. Kazi- 
mierzem Pierackim. Ks. wiceminister 
Żongołłowicz w gorącem przemówie- 
niu powitał nowego ministra. W od- 
powiedzi p. minister wyznań religij- 

Min. Jędrzejewicz 
WARSZAWA, 13. 8. (Pat). — Mi- 

nister wyznań religijnych i ošwiece- 
nia publicznego p. Janusz Jędrzeje- 

Wybicie szyb w konsulacie sowieckim 

nych i oświecenia publicznego Jędrze- 
jewicz uczcił w serdecznych słowach 
pamięć przedwcześnie zgasłego Ś. p. 
ministra Czerwińskiego i podkreśliw- 
szy wielkie znaczenie, jakie miała dla 
państwa twórcza praca zmarłego, za- 
znaczył, że kierować będzie minister- 
stwem po tej samej linji i w myśl 
tych samych ideałów. 

objął urzędowanie. 
wicz objął urzędowanie w dniu dzi- 

siejszym. : 

we Lwowie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Ze Lwowa donoszą, że w nocy z 

10 na 11 b. m. trzech młodych osobni- 

ków obrzuciło gmach konsulatu so- 

wieckiego przy ulicy Nabielaka ka- 

mieniami. Wybito 16 szyb. Na odgłos 

tuczonych szyb przybiegł urzędnik 

konsulatu Nowikow i zauważył ja- 

kichś trzech młodzieńców uciekają- 

cych wzdłuż ulicy Nabielaka. O zaj- 

ścia tem p. Nowikow zawiadomił 

władze dopiero następnego dnia. 

_. Wstępne dochodzenie wykazało, 

że sprawcami demonstracji antyso- 
wieekiej przed konsulatem ZSRR byli 
€złonkowie ukraińskiej młodzieży na- 
ejonalistycznej. Przedstawiciel konsu- 
latu sowieckiego był przyjęty przez 
wojewodę lwowskiego, na którego rć- 
ce złożył formalny protest z powodu 
tego zajścia. 

į 3 Burza gradowa. 
ŁUCK, 13. 8. (Pat). — Nad Zdołbunowem która poczyniła na polach i ogrodach szko- 

i okolicą przeszła gwałtowna burza gradowa, dy, sięgające 100 tys. zł. 

Pod groźbą katastrofy finansowej. 
Powody nagłego powrotu Baldwina. 

LONDYN. 13.VIII. (Pat). Nagłe przerwanie kuracji w Aix les Bains 

przez Baldwina i niespodziewany powrót jego do Londynu z najwięk- 

szym pośpiechem, poruszył opinję publiczną do najwyższego stopnia, №у- 

wołując przeróżne pogłoski. W rzeczywistości powody faktyczne powrotu 

Baldwina były następujące: Kredyt 50 miljonowy Paryża i Nowego Jorku 

dla Londynu nie dał spodziewanych wyników, Raport ekspertów, zapo- 

wiadający w przyszłym budżecie deiicyt 120 miljonów funtów szterlingów 

uwidocznił City londyńskiej położenie, z którego uzyskanie pożyczki nie 

jest w stanie wyprowadzić na drogę istotnej poprawy. Według opinji Nor- 

mana kredyt 50 miljonów miał być tylko funduszem gwarancyjnym. Tym- 

czasem wydarzenia zmusiły do skorzystania z pożyczki dla operacyj ti- 

nansowych związanych ze stabilizacją funta i zatrzymaniem odpływu 210- 

ta, a nawet zmusiły do ponownega podniesienia stopy procentowej. Z oba- 

wy o przyszłość finansową 
banków prywatnych t. zw. 

Wielkiej Brytanji dyrektorowie pięciu wielkich 

big five odbyli w poniedziałek z Normanem 

naradę, po której Norman telefonicznie poinformował bawiącego w Szkocji 

premjera Mac Donalda 0 ultymatywnej niemal sytuacji City, žądającej 

niezwłocznej akcji rządu dla zapobieżenia nieuniknionym następstwom, 

grożącym katastroią gospodarczą. 

Mac Donald natychmiast przybył do Londynu, zwołując naradę ko- 

mitetu oszczędnościowego gabinetu, równocześnie wyzyskując taktycznie 

ultimatywne wystąpienie banków dla odciążenia odpowiedzialności i obar- 

czenia nią także opozycji zwłaszcza konserwatystów, pojmmując wystąpie- 

nie banków nie bez słuszności jako akcję o charakterze ogólno-narodo- 

wym, wymagającą współdziałania ponad partjami. 

W poczuciu odpowiedzialności a także unikając zarzutu sabotowania 

poczynań rządu w takiej chwili Baldwin na wezwanie Mac Donalda przy- 

by! niezwtocznie do Londynu. 
Dzisiaj po południu odbyły się narady Mac Donalda ze Snowdenem 

i Baldwinem, N. Chamberlainem, a także z leaderem liberałów Samielem. 

Potem Mac Donald odjechał do Szkocji, skąd powróci w poniedziałek 

albo wtorek. 
Konserwatyści gotowi są udzielić rządowi pomocy w akcji oszczę- 

dnościowej o ile rząd jest gotów poczynić oszczędności nietylko drogą 

konwersji pożyczek wojennych ale również w wydatkach. 

Hindusi nie wezmą udziału 
w konferencji Okrągłego Stołu. 

BOMBAY, 13-VIII. (Pat). Komitet wykonawczy kongresu postanowił 

nie brać udziału w Konferencji Okrągłego Stołu. 

Stanowisko Francji bez zmian. 
PARYŻ, 18. 8. (Pat). — Wobec po- 

głosek, jakoby w rokowaniach handlo 

wych franeusko-rosyjskich omawiano 

również sprawę pożyczki dla Rosji 

Sowieckiej, „Echo de Paris“ zwróciło 

się do ministra handlu Rollina z pro- 

śbą o wywiad. Minister oświadczył, 

iż rokowania obecne mają za przed- 
miot jedynie równowagę bil. handlo- 
wego pomiędzy obu krajami. Wszel- 
kie rokowania finansowe są nadal za- 
leżne od uznania przez Sowiety dłu- 

gów rosyjskich. ' 

Ulice Berlina wciąž krwawią. 
Znowu zbrojne starcie z komunistami. 

BERLIN, 13. 8. (Pat), — Dzisiaj w nocy 

zmarł w szpitalu jeden z rannych podczas 

starć na placu Buelowa, tak iż liczba zabi- 

tyeh wzrosła do 4. 
Dziasiaj przyszło znów do starć między 

komunistami a ich przeciwnikami politycz- 
         

Silne lotnictwo to potęga 

nymi w Berlinie. W czasie bójki padły strza- 

ły rewolwerowe, policja dokonała licznych 

aresztowań. W czasie innego znów zajścia 

    

  
  

raniona została ja kobieta, nie biorąca 

udziału w manitestacji. 

Państwa! 

WIADOMOŚCI z KGWNA 
PROTEST LITWY. 

W osłatnich czasach w Niemczech sze- 
rzono pogłoski, iż w kraju Kłajpedzkim przy 
gotowuje się zamach, którego celem będzie 
obalenie miejscowych organów i wogóle znie 
sienie ustalonego przez konwencję stanu au- 
tonomicznego kraju. 

„, Podobno rząd niemiecki zwracał się w 
tej sprawie do rządów mocarstw, wskazując 
na grożące niebezpieczeństwo oraz oskar- 
żając rząd litewski, iż jakoby zamach ten 
przygotowywano za jego 

Na to rząd litewski oświa 
wicielom odnośnych państw, iż wszystkie te 
pogłoski są jedynie mistyfikacją. Obecnie, 
gdy się odbywają rozmaite rozmowy w spra- 
wie wykonania konwencji kłajpedzkiej, po- 

głosek tych w inny sposób nie można wy- 
jaśnić, jak tylko chęcią skompromitowania 

rządu litewskiego, który jest odpowiedzialny 
za ochronę ustalonego porządku rzeczy w 
znajdującym się pod jego suwerenną władzą 
kraju. 

W związku z powyższem Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych zamierza wyrazić swój 
protest rządowi niemieckiemu. 

KAMPANJA PRZECIW BURMISTRZOWI 
BRINDLINGEROWI. 

Prasa litewska w kraju Kłajpedzkim od 
pierwszego dnia obioru dr. Brindlingera na 
stanowisko burmistrza kłajpedzkiego ostro 
przeciwko niemu występuje. Obecnie koła 
litewskie w Kłajpedzie wysuwają argument 
prawny przeciwko wyborom burmistrza. 
Chodzi o starą niemiecką ustawę (art. 38 
ustawy o porządku miast z da. 30 maja 
1853 r.), orzekającą, iż obrany burmistrz 
w miastach z ludnością, przewyższającą 10 
tys. mieszkańców, powinien być zatwierdzo- 
my przez cesarza. W Litwie prawo to przejął 
prezydent państwa i przeto burmistrz po- 
winien być zatwierdzony przez prezydenta. 

W związku z tem prasa litewska żąda, 
aby odpowiednie instytucje pociągnęły do 
odpowiedzialności Dyrektorjum kłajpedzkie 
za wykonanie obowiązku, które doń nie na- 

leży (burmistrz Brindlinger został zatwier- 
dzony przez Dyrektorjum — przyp. Red.). 

EMIGRACJA Z LITWY DO SOWIETÓW. 

13 b. m. udała się z Litwy do Birbidž 
w Rosji Sowieckiej pierwsza partja Ży 
litewskich w składzie 60 osób. W prędkim 
czasie wślad za nią podąży jeszcze kilka 
takich partyj. Wszyscy emigranci zrzekają 
się litewskiego óbywatelstwa i stają się oby- 
watelami ZSSR. .W*tym celu w ministerstwie 
spraw wewnętrznych załatwiono wszelkie 
potrzebne formalności. Niektórzy  wyjež- 
dżają z rodzinami. 

ŚWIĘTO 8-go WRZEŚNIA. 

Jak wiadomo, 8 września został ogłoszo- 
ny w Litwie świętem  narodowem, jako 
dzień koronacji ks. Witolda. Komitet Wi- 
toldowy zamierza zorganizować w tym dniu 

wielkie uroczystości w Kownie i na pro- 
wincji. 

Francuska požyczka kolejowa 
dla Łotwy. 

Donoszą z Rygi, że pertrakiacje 
między łotewskiem ministerstwem 
skarbu, a przedstawicielami Banque 
de Paris et des Pays Bas oraz Socie- 
te d'equipement des voiesferrees, któ- 
ra dostarczyć ma materjału koleje- 
wego, posunęły się w ostatnich eza- 
sach tak dalece naprzód, że już w 
najbliższej przyszłości można ocze- 
kiwać podpisania umowy. Stopa pro- 
centowa pożyczki wynosić będzie 
przypuszezalnie 10 proc. 

   

    

  

   

Siiny wzrost bezrobocia. 

Ilość bezrobotnych w Anglji wzrosła w 
ostatnim tygodniu o 52.617, osiągając liczbę 
2.713.350 osób, czyli najwyższą cyfrę, noto- 
waną dotychczas w Anglji. 

Ograniczenie produkcji nafty. 
AUSTIN (TEXAS), 13. 8. (Pat). — Wła- 

dze ustawodawcze stanu przyjęły projekt us- 
stawy, ograniczający produkcję nafty. 

JAPOŃSKi 
PROSZEK K A T 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchly, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

, dach Aptecznych i Aptekach. 
$ Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 

kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

    

  

    

  

Giełda warszawska z dn. 13.VIII. b.r. 

WALUTY I DEWIZY: 

       

  

   
   

Bolacy--. ©5 sa era 5 ++ 9,00 —9,02—3,95 
Gdańsk . „ . 173,27—173,70—172,+4 
Holandja . - ‚ 359,90 —360,80—359,00 
Londyn + 440] » 37—43,48—43,25 
Nowy York . - - + - » 8,924 —8,944 —B,901 
Nowy York kabel . . . 8,928—8,448—8,9/8 

PRESEG i 0 + 34,99—35.068—34,90 
PMĘR: 74 © . . . 26,44 —36,50—26,38 
Szwajcarja . + . . - 174,23—17',66—173,50 
WioGhY > = « 6 1 + 65 45,71 — 46,83—46,59 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. 

  

  

OWa-- „448. 4 я 
84 L. Z. 5. G. K. 1 B.R., obLB. a.K 
Те ваше 7% . . « « «we 7 - о : 

£/,% L. Z. ziemskie . - . - * 48,75— 

4-/,% warszawskie . „ - 49,50—49,00—4 

5% warszawskie + - - SINE» + 

8%, warszawskie . . - 68,75—69,50—€ 

10% Radomia . - - + - * - - 71,50—71,30 

RKCJE: 

Bank Polski « + 2 4 4 4 » 32 > 114,00 

Lilpopii > Sieks BPE. „ „ 14,00 

     

   

 



  

Upośrednienie podatków. 
IL. 

Korzyści dla płatników. 

Tutaj wysuwa się na pierwszy plan 
nik, że tak powiemy, psycholo- 
ty, którego nie należy wcale igna- 

rować. Płatnikowi najwięcej dolegają 
te podatki, które są z niego wyduszane 
przez sekwestratora, od których musi 

płacić lichwiarskie procenta oraz grzy- 
wny, które niezawsze są naprzód okre- 
ślone i występują przeważnie w więk- 
szych sumach. Najmniej zaś dokuczają 
takie daniny, które się opłaca: nie wie- 

dząc nawet o tem, jak to bywa przy 
nabywaniu piwa, cukru, soli. papiero- 
sów ete. Stąd podatek konsumcyjny 
jest jakby nieodczuwalny dla płatnika 
i nie budzi takich utyskiwań i prote- 
stów, jak podatki bezpośrednie. 

Pozatem jest on rzeczywiście do- 
godniejszy, gdyż spłaca go się drob- 
nemi sumami, często ułamkami grosza, 

aczkolwiek te ułamki tworzą miljony 
złotych. Oprócz tego, podatek ten u- 
iszcza się nie wówczas, kiedy przy- 
chodzi nakaz płatniczy, lecz kiedy się 
ma pieniądze i chęć kupna tego czy in- 
nego towaru. 

Jest to podatek sprawiedliwy, bo 
jest powszechny. Bogatsi jednak płacą 
więcej gdyż więcej kupują towarów 
opodatkowanych, biedniejsi zaś płacą 
mniej, bo mniej wydatkują. Podatek 
ten może i powinien być progresyw- 
nym, gdyż przedmioty pierwszej po- 
trzeby będą opodatkowane nieznacz- 
nie i skala podatkowa będzie progre- 
sywnie wzrastała w miarę zbliżania 
się do objektów luksusowych. I nikt 
od tego podatku nie umknie, bo każdy 
musi kupować. Jeden—za 3 zł. dzien- 
nie, drugi—za 30, trzeci—za 300. 
Pierwszy zapłaci podatku kilkanaście 
groszy, drugi — kilka złotych, trzeci— 
kilkadziesiąt złotych. 

Zachodzi pytanie, czy upośrednie- 
nie podatków nie legnie całym swoim 
ciężarem na ludzi biednych, zwłaszcza 
na klasę robotniczą?... Zdanie takie 
było bardzo modne niegdyś na wiecach 
robotniczych i do dziś jeszcze pokutuje 
gdzieniegdzie w broszurach i wydaw- 
niectwach socjalistycznych. Mówiło się 
wówczas: „Jest krzyczącą niesprawie- 

dliwošcią> aby robotnik płacił taki sam 
podatek od soli. jak i miljoner!** 

Opinja ta, jakoby podatki pośred- 
nie były specjalnie krzywdzące dla 
kiasy robotniczej, nie wytrzymuje dzi- 
siaj krytyki ekonomicznej. Każdy po- 
datek rozkłada się na wszystkie war- 
stwy społeczne i niezależnie od tego, 
czy pozornie płaci go kapitalista, czy 
robotnik, zawsze w ostatecznym rezul- 
iłacie płaci go wytwórca i konsument 
w najszerszem znaczeniu tych słów. 
Dia konsumenta obojętne jest, czy 
Skarb wyciągnie podatek od kapitali- 
sty w formie daniny dochodowej lub 
„obrotowej, czy też w. formie podatku 
pośredniego od rezultatów produkcji, 
gdyż przemysłowiec w każdym wy- 
padku musi odbić sobie ów podatek 
na cenie rynkowej produktu, w prze- 
ciwnym bowiem razie zawiodłaby go 
kalkulacja interesu. Tutaj chodzi nie 
"0 to, od kogo formalnie pobierany jest 
podatek, lecz ważne jest, aby był on 
pobierany z największą taniością i 
sprawnością dla skarbu, aby najmniej 
hamował i podrywał produkcję kra- 
jową aby był równomierny i wyklu- 
czający uchylenie się poszczególnych 
podatników od płacenia i wreszcie, aby 
przyjął formę najdogodniejszą dla 
płatnika zbiorowego. 

Czysta teorja a jej zastoso- 
wanie praktyczne. 

Mówiąc o całkowitem zniesieniu 
podatków bezpośrednich (gruntowy, 
od nieruchomości, przemysłowy, do- 
chodowy i od kapitałów), — mieliśmy 
dotychczas na widoku czystą teorję 
upośrednienia podatków i uzależnie- 
nie ich nie od przypuszczalnej, lecz 

  

efektywnej wytwórczości. Nie znaczy 
to jednak, abyśmy mieli oczy zamk- 
nięte na dogodność i słuszność pew- 
nych świadczeń bezpośrednich na 
rzecz państwa, a zwłaszcza stałych 
świadczeń handlowych i przemysło- 
wych. 

Wszystkie przedsiębiorstwa prze- 
mysłowe i handlowe ze swoim podzia- 
łem na kategorje opłacają corocznie 
t. zw. świadectwa przemysłowe i wy- 
sokość tych ryczałtowych opłat zależ- 
na jest jedynie od kategorji przedsię- 
biorstwa. Nie mamy zamiaru atako- 
wać powyższych opłat w dzisiejszej 
ich formie, przeciwnie należałoby je 
rozszerzyć na jeszcze jedną kategorję 
płatnikówm, t.j. na zawody wolne. Ad- 
wokat, notarjusz, lekarz, dentysta» we- 
terynarz, inżynier etc., korzystający z 
przywilejów swego dyplomu, może 
być zobligowany do wykupu zgóry 
świadectwa przemysłowego, upraw- 
niającego go do wykonywania swego 
zawodu. Taka opłata, opatrzona klau- 
zulą ustawową, że przedstawiciel za- 

wodu wolnego zawiesza się automa- 
tycznie w swych czynnościach zawo- 
dowych, o ile nie wykupi odnośnego 
świadectwa, <żapewnia Skarbowi  re- 
gularne wpływy tego podatku bez eg- 
zekucji. Przykładem może służyć in- 
stytut obrońców sądowych, którzy o- 
płacają pewne kwoty za prawo prak- 
tykowania. 

Obecnie adwokaci, lekarze i t. d. 
nie opłacają świadectw zawodowych, 
lecz płacą podatki od obrotu i docho- 
du. Pominąwszy już fakt, że zawody 
wolne nie są obowiązane do prowa- 
dzenia ewidencji dochodów i że wobec 
tego podatki, oparte na tych docho- 
dach, stają się fikcją czasami przekra- 
czającą, a częściej ustępującą właści- 
wym dochodom,—trzeba zwrócić tak- 
że uwagę na ich niesłuszność. Dochody 
adwokata czy lekarza zależą niemal 
wyłącznie od jego pracowitości, su- 
mienności oraz talentu i te właśnie 
indywidualne walory płatnika podle- 
gają takiemu opodatkowaniu, które 
można nazwać podatkiem od zalet mo- 
ralnych i umysłowych. 

Zresztą nie martwmy się... Adwo- 
kat, który zarabia więcej od swoich ko- 
legów, nie umknie również od więk- 
szych podatków, bo przecież nie be- 
dzie trzymał pieniędzy w biurku, lecz 
albo je wyda na swoje potrzeby, a więc 
zapłaci podatek konsumcyjny: albo 
użyje do jakiegoś interesu, t. j. puści 
je w obrót, sprzyjający tej czy innej 
gałęzi produkcji lub wymiany. 

* * * 

Jak wiadomo, podatek obrotowo- 
dochodowy nie posiada dawnych tra- 
dycyj. Jest on dzieckiem ostatniej woj- 
ny i inflacji, kiedy trzeba było imać 
się heroicznych wysiłków, aby wydębić 
ze społecz. pieniądze, potrzebne na po- 
krycie niepomiernych rozchodów nad- 
zwycz. Dziś sytuacja zmieniła się 
o tyle, że organizacja państwowa, wy- 
magająca pewnych środków dla swo- 
jego istnienia, może i powinna zdoby- 
wąć je w drodze możliwie najtańszej, 
najsprawiedliwszej, najdogodniejszej 
dla płatnika i najmniej odczuwalnej 
dla organizmu gospodarczego. 
drogą jest upośrednienie podatków. | 

Zaznaczyliśmy na wstępie, że po- 
datki bezpośrednie wynoszą dzisiaj 
720 miljonów złotych. Od tej sumy na- 
leży odjąć: a) koszta wymiarowe, eg- 
zekucyjne i rekursowe podatków bez- 
pośrednich b) stałe opłaty za Świa- 
dectwa handlowe, przemysłowe i za- 
wodowe i c) przewidywaną redukcję 
budżetu o 400 miljonów złotych. Wów* 
czas pozostanie do przełożenia na po- 
datki pośrednie kwota, która nie po- 
winna przekroczyć 200 miljonów zł. 
Jest to zadanie nietrudne i wdzięczne. 

Bolesław Szyszkowski. 

0 widowiskach ludowych. 
Bardzo rada jestem, że mój arty- 

kuł o widowiskach regjonalnych wy- 
wołał choć jedną odpowiedź polemicz- 
ną. Sprawa tych widowisk jest waż- 
niejszą niż się zdaje i nie należy jej 
traktować tylko z punktu widzenia roz- 
rywkowego. Wszak w twórczości lu- 
dowej, czy to faktycznej, t.j. przez lud- 
sam urobionej, czy na niesfałszowa- 

nych tematach ludowych opartej, leżą. 
odwieczne właściwości psychiczne, u- 
czuciowe i obyczajowe podstawowego 
odłamu społeczeństwa, odbijają się w 
niej pojęcia odwieczne, daje się po- 
znać charakter, zwyczaje, sympatje, 
otaczającego nas społeczeństwa» choć- 
by ogólnoludzkie wyrażały tematy jak 
np. w znanej piosence ludowej polskiej 
„Jak jeden Ojciec w Polsce był, trze- 
ma córkami się rządził*, albo takim 
„tekście szlacheckim”. „Gžie cho- 
dziła Julijana, ziela rwała, jest poga- 
na. W tych utworach znajdujemy 
całą dramatyczną historję, tak dalece 
na prawdzie życiowej opartą, iż Oj- 
ciec irzech córek ma swego towarzy- 
sza w szkspirowskim Królu Learze, 
a motyw trucia brata przez siostrę 
znany jest w pieśniach skandynaw- 
skich. 

P. Wardziak, tylko dlatego się ze 
mną spiera z pewną irytacją: że nie 
zupełnie mnie rozumie. Muszę się więc 
jasno wypowiedzieć jakibym chciała 
widzieć teatr wiejski u nas. Otóż prze- 

dewszystkiem tak dwujęzyczny jak 
faktycznie dwujęzyczną jest rozmowa i 
i śpiew naszego ludu. Pan Wardziak, 

oczywiście nie tutejszy człowiek. nie 
wiem jak dawno przebywa w Słoni- 
mie czy okolicach. Ale sam wszak 
stwierdza, że chociaż się i zdarza, że 
wieś zna dokładnie język polski i po- 
prawnie nim włada, to jednak mało 

go używa w potocznej mowie. Więc 
faktycznie rozmawia pomiędzy sohą, 
tworzy pieśni obrzędowe i obyczajowe 
w języku białoruskim, którego niechże 
p. Wardziak nie nazywa „prostym 
językiem! I pozostałością z czasów nie- 
woli chłopskiej! Jest to język (mniej 
więcej), Statutu Litewskiego, przemó- 
wień i dokumentów, mowa rodzinna 
ludu przeszło 9-miljonowego , posia- 
dająca setki pieśni i zabytków. 

Że szkoła polska wyciska swe pięt- 
no i wyciska język białoruski z bia- 
łoruskich dzieci, o tem wiemy wszy- 
scy, i tak widać być musi z odłamem 
społeczeństwa» które ma chwiejne gra- 
nice etnograficzne i językowe. Ale czy, 
idące za tem zanikanie zabytków oby- 
czajowych i językowych nie jest ubo- 
żeniem literatury kraju? O to spytaj- 
my Mickiewicza, który wziął natchnie- 
nie z białoruskiego obrzędu Dziadów, 
ale nie podawał swego utworu za u- 
twór ludowy. Czy może sobie kto 
wyobrazić, że natchnie kogoś poezją 
tekst, w rodzaju Kupały, granej w No- 

Taką 

BZU B.A ER 

W Izbie 
Przemysłowo-Handlowej. 
(Wywiad u p. prezesa Romana 

Rucińskiego). 

Wczoraj p. Roman Ruciński Pre- 
zes Izby Przemysłowo-Handlowej przy 
jał współpracownika „Kurjera Wileń- 
skiego i udzielił mu treściwego wy- 
wiadu w związku z aktualnem, inte- 

resującem sfery gospodarcze przesile- 
niem na stanowisku Dyrektora Izby, 
opuszczonem przez p. prof. Zawadz- 
kiego; powołanego na trzeciego vice- 
ministra skarbu. Z miejsca przeto py- 
tamy p. Prezesa: 

Kto zostanie następcą p. Zawadz- 
kiego? 

— Sprawa ta jeszcze nie jest zdecy- 
dowana, zresztą nie istnieje obecnie za- 
miar pówołania nowego dyrektora, lecz 
vice-dyrektora, który siłą rzeczy peł- 
nić będzie te obowiązki do czasu osta- 
tecznego załatwienia tej sprawy. 

— Kto w takim razie zostanie vice- 
dyrektorem? 

— Kandydatów, jak zwykle wysu- 
wanych jest kilku, lecz w istocie nie 
jeszcze konkretnego nie mogę panu 
powiedzieć. W każdymbądź razie spra 
wa ta wkrótce musi być rozstrzygnięta. 

Co do p. prof. Zawadzkiego, to zło - 
żył on swą oficjalną dymisję jeszcze 
przed objęciem stanowiska vice-mini- 
stra Skarbu zaś termin złożenia przez 
niego urzędu upłynie 15 bm. gdyż po- 
zostało. jak zwykle w takich razach 
szereg spraw do załatwienia przez u- 
stępującego dyrektora. 

Przy okazji zapytujemy p. Prezesa 
o parę aktualnych spraw, znajdują- 
cych się w toku prac Izby. 

— Jak się przedstawia sprawa po- 
wołania do życia ekspozytury lzby w 
Białymstoku? 

— Ekspozytura w Białymstoku by- 
ła przewidziana oddawna, tak że na- 
wet niewielka na ten cel pozycja u- 
mieszczona została w budżecie. Czy 
dojdzie do otwarcia tej ekspozytury 
jeszcze nie wiem, gdyż w tej sprawie 
bawił przed kilku dniami w Białym- 
stoku p. dyr. Zawadzki, który na naj- 
bliższem posiedzeniu zarządu (t. j. 
dziś) zda nam sprawę i postawi od- 
powiednie wnioski. 

— O ile posunęła się naprzód spra- 
wa organizacji lniarstwa na terenie Iz- 
by — od czasu powierzenia jej tego 
przez Ministerstwo Przemysiu i Han 
dlu? 

— Ponieważ jest to temat zbyt o- 
bszerny, przekraczający stanowczo ra- 
my wywiadu pozostaje mi tylko stwier 
dzić, że zainteresowanie w sferach rzą- 
dowych sprawą Iniarską naszej izby 
jest coraz większe. Sprawa ta niedaw- 
no wyczerpująco była również oma- 
wiana na Komitecie Ekonomicznym 
Rady Min. gdzie materjałem  słu- 
żył złożony przez nas obszerny memor- 
jał. Prace w tym zakresie u nas są w 
pełnym toku i niewątpliwie doprowa- . 
dzić muszą do należytego rozwiązania 
tego palącego zagadnienia. 

— Jakie są wrażenia i zamierze- 
nia p. Prezesa w związku z odbytym 
w dniu 3 bm. zjazdem drzewnym? 

— Ogromnie rad jestem że ci, co 
pracują w tej dziedzinie doszli naresz- 
cie do porozumienia pomiędzy sobą. 

Sprawa drzewńa oddawna wyma- 
gała konsoldacji wysiłków wszystkich 
elementów nią zainteresowanych. 

Go do naszych zamierzeń to mogę 
powiedzieć tylko tyle, że o ile praca 
tych elementów pójdzie całkowicie po 
myśli interesów ogólnych i państwo- 
wych w całej rozciągłości będą przez 
Izbę popierane. 

Najlepszym tego dowodem, jak się 
tą sprawą Izba interesuje, niech słu- 
ży fakt istnienia w Izbie referatu drze- 
wnego i powołanie konsultanta w о- 
sobie p. radcy Barańskiego z Minister- 
stwa Rolnictwa. bos 

wogródku (autora nie znam), mają- 
cego cechy wypracowania szkolnego, 
na zadany temat, na podstawie do- 
starczonego materjału podpatrzonego 
na wsi? P. Wardziak pisze, że trafił 
na urządzoną przez Koło Młodzieży 
Wiejskiej zabawę ludową, kędy język 
polski miał przewagę. Wierzę najzu- 
pełniej, Koła Młodzieży Wiejskiej za- 
kładane przez napływowy : element, 
mają za cel polonizowanie wsi naszej, 
młodzież pod wpływem urzędników» 
nauczycieli i instruktorów, garnie się 
do polskiego języka, i dąży do używa- 
nia go gdzie się da. Nie zmienia to me- 
go twierdzenia, że jest to (jak dotąd), 
nauka, nie zaś samorodny objaw 
twórczości ludu tutejszego. Przypusz- 
czenie p. Wardziaka, że pieśni w u- 
stach starego pokolenia Białorusinów. 
są twórczością ludową (!) jest conaj- 
"mniej naiwne. Zaręczyć można, nie 
znając nawet tekstu, że jest to jedna 
z tych licznych, zniekształeonych form 
obrzędów, modłów, zaklęć, które w 
mowie polskiej przeszły do wsi bia- 
łoruskiej ze dworu lub dworku pol-, 
skiego :z dawnych czasów, zapamięta- 
ne z jakichś uroczystości: zapadły w 
umysły jeszcze może pańszczyźniane 
i przetrwały tak w chatach, wsiąknię- 
te w lud, przyswojone styłowo i języ- 
kowo, tak, że oto nieznający dobrze 
naszych warunków etnograficznych 
ludzie, biorą owe pieśni czy przemo- 
wy za twórczość ludu białoruskiego! 

Kto i z jakich materjałów przygo- 
towuje nasze widowiska  regjonalne, 
niezmierniebym rada wiedzieć. Bo- 

Wy DUB NAS KOI 

  

Przed wizytą ministrów francuskich w Berlinie. 
Niemcy życzą wcześniejszej wizyty. 

BERLIN, 13. 8. (Pat). — Hugen- 
bergowski .,Der Tag* donosi, że am- 
basador niemiecki w Paryżu von Ho- 
esch złożył wczoraj wizytę na Quai 
d'Orsay celem omówienia sprawy 
przyjazdu ministrów francuskich do 
Berlina. Urząd spraw zagranicznych 

— podkreśla dziennik — ' życzyłby 
sobie przyjazdu premjera Lavala je- 
szcze przed sesją genewską, ponie- 
waż w ten sposób możliwe byłoby po- 
rozumienie się wcześniejsze w spra- 
wie rozejmu politycznego. 

: Oficjalne zaproszenie. 
PARYZ, 13-VIII. (Pat). Ambasador niemiecki w Paryżu von Hoesch 

odwiedził premjera Lavala, zapraszając go oficjalnie w imieniu rządu 
niemieckiego wraz z ministrem Spraw zagranicznych Briandem do 

" Berlina. 

Powody odroczenia przyjazdu. 
PARYŻ, 13. 8. (Pat). — Prasa tu- 

tejsza przedstawia różne powody, dla 
których wizyta francuskich mini- 
strów w Berlinie nie może dojść obec- 
nie do skutku. Szereg pism, a w tej 
liczbie i lewicowe, wskazują na zły 
stan zdrowia Brianda oraz na zmianę 

na stanowisku ambasadora iracuskie- 
go w Berlinie, która ma nastąpić 20 
b. m. Cała prasa zgodnie zaznacza iż 
w opóźnieniu wizyty nie należy dopa- 
trywać się dobrowolnego jej odrocze- 
nia. 

  

Zamieszki rewolucyjne na Kubie. 
Walki z rewolucjonistami. 

HAWANA, 13. 8. (Pat). — W całym kra- 
ju ogłoszono stan wojenny. Wojska regular- 
ne stoczyły walkę z rewolucjonistami w sze- 
Ściu prowincjach. — Gen. Parasa, jeden z 7 

przywódców rewolucyjnych, jest podobno za- 
bity. — O rozmiarach powstania brak wia- 
domości „ponieważ istnieje surowa cenzura. 

Komunikat rządowy. 
HAWANA, 13. 8. (Pat). — Rząd podał do 

wiadomości, że wojska związkowe stoczyły 
potyczkę pod Cejas del Negro z 200 pew- 

stańcami, którymi dowodził Louis deł Pozes. 
40 powstańców zostało zabitych, a 26 dosta- 
ło się do niewoli. 

  

PRZEGLĄD PRASY. 
Gazeta Warszawska (Nr. 246) o- 

mawia sprawę tylekroć poruszaną 
na łamach Kurjera Wileńskiego za- 
gadnienia lniarskiego. 

„Polska, która ma pod Inem powierzch- 
nię 10 razy większą niż Anglja, posiada wrze 
cion 70 razy mniej. To powoduje, że z 50 
tys. tonn włókna lnianego produkowanego 
rocznie w Polsce tylko nieznaczna część (o0- 
koło 2.000 tonn) jest przerabiana przez przę 
dzalnie krajowe. Należy podkreślić, że wed- 
ług „Przeglądu Lniarskiego* (rok 1930, ze- 
szyt 4) istniejące w Polsce zakłady Iniarskie 
nie są w pełni wyzyskane dla przerobu Inu. 

Podobno Zakłady Żyrardowskie, które ma 
ją taką piękną histroję w rozwoju naszego 
przemysłu Iniarskiego, częściowo demoniują 

dział lniarski i wywożą maszyny zagranicę. 
Według danych zawartych w cytowanym ar- 
tykule Zakłady Żyrardowskie posiadają oko- 
ło 12.000 wrzecion Inianych, uruchomionych 
tylko częściowo, i przeszło 35.000 wrzecion 
bawełnianych, będących w pełnym ruchu. 

Powsaje tpytanie, dlaczego właściciele 
Żyrardowa dezorganizują tę placówkę prze- 
mysłową, ważną nietylko ze względów go- 
spodarczych, ale także ze wzgłędu na ob- 
ronę państwa? 

Czekamy na odpowiedź". 

Jeżeli już nawet Gaz. Warsz. 
pisze о rabunkowej gospodarce 
pseudo —Francuzów z Žyrardowa— 
znak, że czas najwyższy zrobić po- 
rządek z Żyrardowem! 

W Nr. 182 „Czas* omawia zagad- 
nienia kredytowe. 

„Sprawa kredytów zagranicznych jest 0- 
czywiście stale przedmiotem troski najwyż- 
szych władz skarbowych. Ostatnie wiadomoś 
ci z tego zakresu brzmią pomyślnie. Nawią- 
zano bliskie stosunki z paryskim światem 
bankierskim, a chociaż kapitał francuski jest 
nieruchliwy, ostrożny i silnie zaabsorbowa- 
ny poparciem funta i niemieckiem przesile- 
niem, są przecież poważne perspektywy po- 
zyskania jego pomocy dla rynków polskich. 
Odporna postawa Polski wobec załamania 
się Niemiec, wywarła w Paryżu jak najlep- 
sze wrażenie, wykazując solidność naszej 
ekonomicznej struktury i niezawistość od 
niemieckiej gospodarczej organizacji. Są to 
walory wysoko oceniane w francuskich ko- 
łach finansowych, które powinny nam u- 
torować drogę do kas banków paryskich, 
które obecnie zaspokajają potrzeby finanso- 

we całego świata”. 

| „Dzień Polski* (218) komentuje 
niepożądaną wizytę parlamentarzy- 
stów angielskich w Małopolsce 
Wschodniej. 

„Ostra krytyka, z jaką większość pism 
polskich wystąpiła wobec wizyty parlamen- 
tarzystów angielskich, wywołuje nader zna- 
mienne echa na łamach prasy angielskiej. 
Londyński „Times* pisze: 

wiem ile razy z jednej strony zwra- 
cano się do mnie żebym pisała takie 
rzeczy, a ja z drugiej zwracałam się 
do odpowiednich osób (nauczycielst- 
wa, szkolnictwa), z prośbą o materjał 
etnograficzny, nie osiągało to żadnego 
skutku. Na wiosnę tego roku w gimn. 
Lelewela, bardzo dobre widowisko p. 

t. Winszowanie Panienkom wykonał 
Kurs Nauczycielski. Scenicznie były 
tam pewne błędy (kobiety miały role 
nieme i brak było żywszej akcji, dow- 
cipu» rozmów), ale całość była dobra. 
Natychmiast zainteresowałam się tą 
rzeczą, obiecałam wydawnictwo, po 
kilka razy dopominałam się u p. Buj- 
nickiego, autora całości, o rękopis do 
druku-i... nic nie otrzymałam. Utwór 
był pisany swoistą polszczyzną, teksty 
piosenek również, wzięte z faktycznie 

śpiewanych obecnie na wsi naszej. Tu 
jest wszystko w porządku. Ale... Ku- 
pała odbywa się na całej przestrzeni 
naszych ziem półn.-wsch. tylko w No- 
wogródzkiem; jak również Dziady, 
tylko tam, wśród ludności prawosław- 
nej jeszcze odprawiają. (Patrz zeszyt 
II i IV Pamiętnika Warszawskiego 
studjum Cz. Pietkiewicza). Jest fak- 
tem niezaprzeczonym, že odbywają się 
te obrzędy w języku bialoruskim, tak 
jak się odbywały od wieków, tak jak 
je słyszał Mickiewicz. Tłumaczenie 
tych rzeczy na język polski nie ubliża 
im, jak pisze p. W. ale zniekształca, 
paczy daje fałszywe pojęcie o ludo- 
wych zabytkach, obraz, nie tego co 
jest obecnym obrzędem ludowym, ale 
co sobie z niego zrobił jakiś polski na- 

„Ostry styl tych krytyk należy tłumaczyć 
faktem, że w Polsce, jak w większości kra- 
jów na kontynecie, członkowie obcych par- 
lamentów uważani są za osobistości oficjal- 
ne, nie mieszające się, podobnie jak dyplo- 
maci, do spraw wewnętrznych. Doświadcze- 
nia przeszłości pokazały również, że wyciecz 
ki inspekcyjne, dokonywane przez uczciwych 
dobrej woli polityków do dzielnic, gdzie ani- 
mozje narodowościowe są bardzo silne, ra- 
czej stanowią przeszkodę, aniżeli pomoc dla 
miejscowych apostołów pokoju". 

Sądzimy, że należy przyznać zupełną ra- 
cję wywodom pisma angielskiego. Podobne 
wizyty są istotnie raczej przeszkodą, niż po- 
mocą dla czynników, którym zależy na po- 
kojowem współżyciu dwóch narodów*. 

W Nr. 285 „Robotnika* znajduje- 
my następujące słowa, poświęcone pa 
mięci Jakóba Mortkowicza. 

„Od wspaniałej, pomnikowej, niesłycha- 
nej w ówczesnych bezpaństwowych warun- 
kach edycji Norwida i świetnego przekładu 
pism zbiorowych Nietschego do ostatnich 
wydań Żeromskiego, Struga, Zielińskiego, 
Andersena, Anatola France'a, Homera, do 
autologji poełów, do prześlicznych wydaw- 
nictw dla młodzieży i dzieci, do książek zdo- 
bionych przez Stryjeńską, Skoczylasa, Bar- 
tłomiejczyka, Borowskiego, Kamińskiego, Bo- 
rucińskiego, do ogromnych tek „Sztuki Pol- 
skiej”, do zeszytów „Malarstwa Polskiego*, 
„Polskiej Sztuki Ludowej* i „Współczesne- 
go Malarstwa Polskiego“, do ostatniej publi 
kacji w języku francuskim o polskiej książce 
artystycznej. Mortkowicz przez ćwierć wie- 
ku zgórą rzucał na polski rynek księgarski 
książki cenne i piękne. 

Społeczeństwu naszemu, czytającemu ma- 
ło i dość obojętnemu na formę zewnętrzną 
„książki, wciskał niemal gwałtem do ręki 
książkę nietylko zawierającą najszlachetniej 
sze wartości intelektualne i poetyckie, ale 
zarazem książkę piękną, książkę ozdobną, 
stojącą na najwyższym poziomie  drukar- 
skim, graficznym, malarskim,  introligai 
torskim. 

Mortkowicz był wydawcą i księgarzem 
nie z przypadku, lecz z powołania, z głę- 
bokiej potrzeby psychicznej. Był księgarzem 
ponieważ był miłośnikiem książki. Nie dość 
mu było przytem sprzedawać książki już 
istniejące: miał potrzebę powoływania do 
życia książek nowych Tworzył coraz to nowe 
wydawnictwa, cykle, serje, zbiory wydaw- 
nietw, zaprzęgał do pracy poetów, mobili- 
zował malarzy, grafików, introligatorów, by 
wydawać na świat, wyczarowywać coraz to + 
piękniejsze okazy książki polskiej. Rozmach 
jego nie uznawał granic, energja jego nie 
znała przeszkód. Miał ambicję tworzenia 
rzeczy pięknych — bez względu, naprzekór 
piętrzącym się trudnościom”. 

  

Popierajele przemysł krajowy 
  

uczyciel z Małopolski, czy Kongresów- 
ki... a że, trudno Mickiewiczem być 
nie łatwo więc.. wyszło to, co na rui- 
nach Nowogródzkiego Zamku. Sztucz- 
ność, która nie zachowała najważniej- 
szej rzeczy charakteru ludowego, bo 

języka. Można przerobić literacko te- 

mat ludowy, i może to być dziełem ta- 

lentu, i może być w tej formie grane 

przez wszelkie zespoły i teatry, ale 

proszęż tego widowiskiem  ludowem 
i regjonalnem nie nazywać, bo żo jest 

fałsz. 
Wesela: sandomierskie: kurpiow- 

skie i na Wileńszczyźnie, były grywa- 
ne w mowie, której istotnie używają 
w tych okolicznościach i  widz-słu- 
chacz, mieli obraz istotnego zdarzenia 
z życia ludu danej okolicy. Ale twier- 
dzić, że dawanie przetłumaczonych 
przez przygodnego literata (nb. bar- 
dzo czerpiącego z Dziadów np. ten 
starzec z brodą po pas!), tekstów bia- 
łoruskich _ piosenek  obrzędowych, 
wraz ze skomponowanym polskim 
tekstem, to jest Kupała ziemi Nowo- 
gródzkiej! To fałszowanie rzeczywi 
stości i żaden dorobek artystyczny. 

Że oświatowcy pracujący na zie- 
miach naszych mają za mało materja- 
łu do przedstawień, które chcą oprzeć 
na miejscowym obyczaju i pieśni, to 
przyczyna leży w wymienionych pó- 

wyżej powodach: braku dostarczanego 
materjału literatom wileńskim i braku 

opracowań przez nich tej dziedziny. 

Przytem w pewnem popłątaniu po- 

jęć: o widowisku /udowem i dla ludu. 
Może być sztuka specjalnie pisana dla 

% 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Zbyteczna klasa. 

  

Żyjemy, pracujemy i pobieramy umniej- 

szóne pensje w wieku oszczędności. Oszczę- 

dność jest modna, oszczędność jest ma ję- 

zyku wszystkich. Pozwólcie więc że wam 

wspomnę 0 jeszcze jednej możliwości osz- 

czędzania. O konieczności skasowania wago- 

mów 1-ej kilasy. 

Każdy z kolegów dziennikarzy, który jeż- 

dził z t. zw. „biletem symdykackim* przyzna 

chętnie, że [podróż w tej kiasie jest jedyną 

dziś w Polsce przyjemnością za którą się nic 

płaci (chyba podczas katastrofy). Albo wa- 

gomy idą puste, albo jedzie w mich publicz- 

ność, której państwo w dzisiejszych tak cięż- 

kich czasach funduje podróż bezpłatną, lub 

ulgową. IPasażera który kupił całkowity bi- 

let trzebaby na pewnych linjach pokazy- 

wać za biletami. 

Pozostawiam fachowemu kolejarzowi ©- 

bliczenie ile taki jeden wagon — widmo kosz- 

tuje nasze PKP. 
Jako skromny dyletant sądzę, że w trzech 

czwartych możnaby je zastąpić wagonami 

Il-ej sy. Nic mie szkodzi, jeżeli nasza 

arska, Poselska i inna Mość pnze- 

śpi się ma nieco twardszych ławkach. 

Zdaje mi się jednak, że dzień w którym 

wiecznie pusty, albo bezpłatny wagon 1-ej 

klasy przeniesie się do... Rumunji czy Buł- 

garji będzie dniem zwiększenia zysku dla 

maszych PKP. Nie widzę bowiem środików 

ratunku dla dostojnego staruszka. Ludzie а- 

miożni. jeżdżą autami. Ludzie niezamożni nie 

kupują biletów 1-ej klasy. Jedynie więc chy- 

ba na Linji Zbąszyń — Warszawa — Stoł- 

pce, dla Shawa lady Astor i czerwonych 

przedstawicieli | „Najwiekszej _ Demokracji 

Świata* małeżałoby przezornie pozostawić 

saloniki. Na wszystkich linjach mniej 

townych możnaby je z powodzeniem znieść. 

En. 

NARAZIE SZA AZP TO WAREERECZOZNAINB 

Ex-król hiszpański 
w. Gdyni. 

GDAŃSK 13.8. Pat. — Dzisiaj rano 
zawinął na redę okręt angielski „Wice- 

król Indyj': na którym w ścisłem in- 

cognito pod przybranym tytułem ks. 

Toledo odbywa również podróż były 
król hiszpański Alfons XIII. 

Około 10 rano b. król Alfons udał 
się samochodem w towarzystwie kilku 
osób do Gdańska, celem zwiedzenia 
zabytków. Po południu około 4-ej Al- 
fons XIII zwiedził Gdynię. Rozmawia- 
jąc o tej ostatniej z kierowinkem gdań- 
skiego Oddziału Polskiej Agencji Te- 
legraficznej, który mu podczas wycie- 
czki towarzyszył, król Alfons powie- 
dział, że dużo słyszał o porcie polskim 
i chciał koniecznie skorzystać ze spo- 

sobności pobytu wpobliżu Gdyni i od- 

wiedzić ją. Pomimo ulewnego deszczu 

który przeszkodził mu w dokładnem 
obejrzeniu portu, mógł jednak naocz- 
nie przekonać się o ogromnej dokona- 
nej pracy i wielkim wysiłku finanso- 
wym, uczynionym przez Polskę. 

Po zwiedzeniu Gdyni krół Alfons 
odjechał na okręt, którym odpłynął w 
stronę Sztokholmu. 

Projekt moratorjum. 
SANTIAGÓ DE CHILE, 13. 8: (Pat). — 

Rząd wniósł do kongresu projekt ogłoszenia 

częściowego moratorjum. W związku z ten 

    

   

men- 

"wstrzymano spłaty procentów od długów za- 
granicznych. Rząd zaleca również zawiesze- 
mie spłat procentów od długów  wewnętrz- 
nych i bonów krótkoterminowych. 

  

Znaleziono 
większą sumę pieniędzy 
w końcu lipca r. b. na drodze 
Święciany—Brasław. 

Bližszych informacyj poszko- 
dowany zasięgnąć może w Re- 

dakcji „Kurjera Wileńskiego" w 
godzinach 1—3 w . południe i 
7—70 wieczorem. 

  

tutejszego ludu, z uwzgędnieniem jego 

właściwości, językowych i obyczajo- 

wych i wplecionemi pieśniami, przez 
mniej czy więcej uzdolnionego literata 
i być doskonałą dla przedstawień tego 
rodzaju, a zupełnie inną kategorją wi- 

dowisk musi być sztuka ludowa re- 
gjonalna, nazwijmy ją modnie. Ta, 
musi być wiernym, niesfałszowanym 

obrazem tego co jest w ludzie, tego co 
on sam stworzył, bez pomocy litera- 

tury z zewnątrz. 

Recytowanie wierszy polskich w 

czasie białoruskiej Kupały, śpiewanie 

polskich słów na znane nam wszyst- 

kim melodje białoruskie, było czemś 

w rodzaju pastorałek Florjana i pa- 

szenia owieczek na atłasowej wstą- 

żeczce przez królowę Francji. 

Jeśli chodzi o obrzęd, zwłaszcza 
tak stary i charakterystyczny jak Ku- 

pała, nie może on być zniekształcony. 
1 niech mi wierzy p. Wardziak. że 

z obecnych literatów i miejscowych lu- 
dzi, większość nie godziła się z takiem ° 

ujmowaniem sprawy: widowiska „ni- 
by” ludowego. Jest to zupełnie analo- 
giczna sprawa jak z tkaninami Wileń- 
szczyzny, które zaczynały być prze- 
twarzane przez przybyłych instrukto- 
rów na łowieckie: aż w porę ocaliły je 
od zagłady osoby kompetentne. Gdy- 
byż i tą dziedziną, bardziej skompli- 
kowaną, chciały się zająć sfery lite- 
racko-naukowe, np. prof. C. Ehren- 

kreutzowa, prof. Nitsch wypowiedzieli 

się o tem? 

! Не!. Romer. 

Nu.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Burza nad Baranowiczami i Słonimem. 
Przerwanie połączenia telefonicznego z Baranowiczami. 

Wezoraj nad Baranowiczami prze- 
szła niezwykłej siły burza. która trwa- 
ła przez 12 godzin. Połączenie telefo- 
niczne z Baranowiczami zostało prze- 
rwane. Burza wyrządziła znaczne 

Odkopanie starego 
Podczas robót przy naprawie dro- 

gi Bujwidze—Bystrzyca wpobliżu wsi 
Carakiszki robotnicy odkopali 25 
szkieletów, ludzkich. 

W miejseu, w którem odkopano 
szkielety znajduje się 72 łetni las. 

  

szkody. Szczegółów narazie brak. 
Ta sama burza połączona z ulewą 

i gradobiciem nawiedziła również Sło- 
nim i okolice, wyrządzając znaczne 
straty. (0 

cmentarza z r.1863. 
Powiadomione władze zarządziły 

badanie. 
Zachodzi przypuszczenie, iż szkie- 

lety należą do powstańców, którzy w 
jednej z potyczek z Rosjanami padli 
pod Bujwidzami w r. 1863. (C) 

Bohaterski czyn Kopisty. 
Onegdaj we wsi Jazno wpobliżu Wisz- 

niewa wybuchł pożar. W płomieniach sta- 

nął jeden z domów mieszkalnych. Przed 
płonącym domem zgromadził się tłum, któ- 
ry z zapartym oddechem obserwował prze- 
rażające postępy ognia. Wtem dał się sły- 
szeć rozpaczliwy jęk i płacz dzieci, docho- 
dzący z płonącego budynku. Nikt jednak nie 
odważył się rzucić na niechybną Śmierć 
do ognia. Tłum -stał bezradny. Nagle od- 

dzielił się zeń żołnierz KOP-u Jan Bor- 
схасК!, przez płonące już okno przedostał 
się do mieszkania, by za chwilę ukazać się 
znów z dwojgiem dzieci w ręku. Zaledwie 
jednak oddał maleństwa w ręce najbliżej 
stojących powrócił znów, ukazując się z 
2-letniem dzieckiem. 

"Tłum zgotował bohaterowi spontaniczną 
owację. 

Dzieci mordują ojca 
celem zagarnięcia po nim majątku. 

Z Brześcia donoszą, iż władze śledcze 
wpadły na trop ohydnego ojcobójstwa, do- 
konanego we wsi Kobylnice w pow. brze- 
skim. 

Jak wykazało dochodzenie policyjne, 
dwaj synowie zamożnego gospodarza Trofi- 
ma Szulezyka Aleksander i Denis od kilku 
dat czyhali na życie swego ojca aby zagra- 
bić po nim majątek. 

Kilkakrotne zamachy nie udały się, Gdy 

osatnio Szułezyk postanowił ożenić się, sy- 
mowie postanowili zgładzić go ze świata. 

Uzbroiwszy się w siekierę i nóż obaj wyro- 

"Krwawa utarczka 

dni synowie udali się na łąkę gdzie ojciec ko 
sił trawę. Wszezęli z nim najpierw kłótnię, 

podczas której Aleksander zadał ojcu 2 cię- 
żkie rany w bok. 

Gdy ciężko ranny upadł na ziemię, Denis 
siekierą odrąbał mu głowę. Zbrodniarze za- 

brali ojcu pieniądze i woreczek z doku- 
mentami aby upozorować napad bandycki. 
Gdy morderstwo się wykryło mieszkańcy wsi 
usiłowali ojcobójców zlinezować. 

Zbrodniarzy obroniła policja i odstawiła 
do więzienia w Brześciu. (G) 

z przemytnikami. 
Śmierć herszta bandy. 

W rejonie odcinka granicznego Łoździeje 
mocy wczorajszej doszło do krwawej utarez- 
ki z bandą przemytników, która z większą 
Kkontrabandą usiłowała niepostrzeżenie prze 
dostać się na nasz teren. Pech jednak prze- 
śladował przemytników. W chwili bowiem, 
gdy już znaleźli się na naszem terytorjum 
i zdawało się, że niebezpieczna eskapada z0- 
stanie uwieńczona powodzeniem, banda na- 
tknęła się na patrol KOP-u „lustrujący pas 
pograniczny. Na okrzyk „stój* skonsterno- 
-wani przemytnicy rzucili się do ucieczki. 

Kilka jednak strzałów w górę powstrzymało 

na miejscu 3-ch zbiegów, nie zatrzymał się 

jedynie Michał Koronalis szei i znany w 
okolicach herszt przemytników. Postanowił 
on za wszelką cenę ujść z rąk ścigających 
go „kopistów*. W chwili jednak gdy znaj- 
dował się w odległości jakichś 200 metrów 
od zbawczej linji granicznej padł trupem, 
rażony kulą. 

Śmierć herszła bandy wywołała porusze- 
nie wśród przemytników, gdyż był on głów- 
nym twórcą organizacyj przemytniczych i 
od dłuższego ezasu kierował całą tą akeją. 

Tragiczna śmierć robotnika. 
Zginął w trybach maszyny. 

BARANOWICZE, (Pat.) W młynie wod- 

nym we wsi Bogusze gminy jastrzębskiej 
mwobotnik zatrudniony w tymże młynie do- 

stał się przez nieostrożność między tryby kół 
transmisyjnych, które zmiażdżyły ciało nie- 
szczęśliwego. Ńmierć nastąpiła natychmiast. 
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Różności z baranowiekiego bruku. 
Dorobek Z. P. O. K. w Baranowiczach. 

Niema jeszcze półtora roku jak Związek 
Pr. Ob. K. w Baranowiczach rozpoczął pracę. 
Pierwszą naszą placówką była „Stacja Opie- 

%ki nad Matką i Dzieckiem*. Poświęcał ją 

mam i serdecznie dalszej, owocnej pracy ży- 
<zył ksiądz biskup Bandurski. 

Błogosławieństwo było snać skuteczne i 

zachęciło nasze kobiece grono do wytrwałej 
pracy, bo od tego czasu praca nasza roz- 

rosła się i objęła: Żłobek zamkniętego typu, 

półkolonje dla dziatwy szkół powszechnych 
w łądnym lasku wpobliżu stacji osobowej, 
a za parę dni, w dzień 15 sierpnia otwiera 
my bursę dla 30 panienek z szkół średnich 

i Szkoły Handlowej. 
Subsydja na te instytucje kierowane przez 

Związek, otrzymujemy z Opieki Społecznej 

Sejmika, Magistratu, Kasy Chorych, pozatem 
jesteśmy stale zapraszane do współpracy ku- 
liuralno-oświatowej, czy społecznej przez 
Sejmik, Magistrat, czy inne instytucje. I tak, 
niedawno pomagałyśmy przy organizowaniu 
«akcji świetlicowej dla poborowych, prowa- 
„dzimy pośrednictwo pracy dla bezrobotnych 
w kontakcie z Magistratem Jednem słowem 
stanowimy już dzisiaj taką placówkę, z któ- 
rą wszyscy liczyć się muszą poważnie. Przy 
tej pracy wiele pań zdobyło już dość znacz- 
ne wyrobienie społeczne i szerszy światopo- 
gląd, a kilka kopciuszków, ukrywających 
się dotychczas w cieniu, wydobył nasz Za- 
rząd na światło dzienne i postawił na miej- 

scach właściwych, gdzie ich przyrodzone 

zdolności mogły się okazać w całej pełni. 
Popularność Z. P. O. K. jest już bardzo du- 
ża, ludność biedna garnie się do nas z ca- 

łą ufnością, a władze woj. i powiatowe po- 
pierają nasze usiłowania. Czasem plotka 
próbuje nam jeszcze szkodzić, ale przecho- 
dzimy nad nią szybko do porządku dzienne- 
go i idziemy dalej, wpatrzone w wielkie, 
piękne zadania, które kolejno sobie stawia- 
my, realizujemy, a gdy jedna z naszych pla- 
<ówek okrzepnie, budujemy następną. 

Nie małą zasługą Związku jest, że nau- 

czył wiele kobiet więcej pracować, a mniej 
narzekać na nudy prowincjonalnego życia. 

    

    

Sierpniowa rocznica w Baranowiczach. 

„Komitet Regjonalny* bardzo pomysło- 
wo, niebanalnie opracował program  rocz- 

micy 6 sierpnia dla Baranowicz. W wilję 
dnia, w. rem capstrzyk orkiestr wojsko- 

wej, strażackiej i kolejowej. Tłumy publicz- 

ności biorą w nim udział. Nazajutrz nabożeń 

stwo w kościele garnizonowym z udziałem 

delegacyj wojskowych i społecznych. 0 50- 
dzinie 19 m. 30 składanie wieńców. Jest ich 
<ały szereg i grób Nieznanego Żołnierza jest 
zarzucony kwieciem i wstęgami. Udział pu- 
biiczności b. duży. 

Akademja wieczorem o godz. 20 w mi- 
Aym parku straży pożarnej. Przemówienia 
wygłaszają mówcy z ładnie udekorowanej 
i oświetlonej lampkami elektrycznemi, wie- 
ży strażackiej. Przygrywa muzyka 78 p. p. 
Na akademji przemawiają trzej mówcy. Puł- 
kownik Szalewicz z 9 DAK-u imieniem woj- 
ska omawia militarne znaczenie czynu z 

dnia 6 sierpnia. Przedstawiciel społeczeństwa 
p. Reymont mówi o Marszałku Piłsudskim 
jako o polityku, a niżej podpisana prze- 
mawia jako przedstawicielka żeńskiego Od- 
działu Strzelca, przypominając, że kobiety 

polskie stanęły w chwili przełomowej przy 
Komendancie Piłsudskim, a dzisiaj chcą 
pracować dla sprawy bojowego pogotowia. 
Narodu, w organizacji strzeleckiej. Dekla- 
macje i chóralne śpiewy chóru strzelców 
pieśni żołnierskich przy Ognisku, kończą tę 
miłą uroczystość, urządzoną pod gołem nie- 
bem, odznaczającą się i dobrym porządkiem 
a miłym, niefrasobliwym nastrojem. 

Stefanja Bojarska. 

    
   

  

  

   

LIDA 
-- Zebranie robotników fabr. „Ardalś, 

W niedzielę o godzinie 13 w sali kina „Nir- 

wana* w Lidzie odbyło się zebranie robot- 
ników przemysłu gumowego „Ardal* przy 
udziale około 100 osób, na którem doko- 
nano wyborów nowego zarządu oraz delega- 
cji do załatwiania wszelkich sporów i nie- 
porozumień pomiędzy robotnikami a dyrek- 
cją fabryki. 

Obszerną dyskusję wywołała sprawa 0- 
statniej konferencji pomiędzy inspektorem 
pracy i dyrekcją a delegacją robotników. 
Dyr. Fiszer miał jakoby samorzutnie pod- 
nieść płacę akordową o 1 proc. Z dyskusji 
wynika, że płace podniesiono nie z dobrej 
woli dyrektora, ale dlatego, że robotnicy 
zagrozili strajkiem, o ileby mieli nadal po- 
bierać tak niskie płace. Wkońcu postanowio- 
no wysłać delegację do centrali Związku Che 
micznego w Warszawie w celu zasięgnięcia 
informacyj co do płac w innych fabrykach 
przemysłu gumowego, gdyż nasuwa się wą- 
tpliwość, że robotnicy tutejszej fabryki są 
pokrzywdzeni. Jeżeli okaże się to prawdą, 
a sprawa nie będzie uregulowana do dnia 
1 września, zostanie ogłoszony strajk w tu= 
tejszej fabryce. 

— Wycieczka zagraniezna. W ostatnich 
dniach przybyła do Radunia wycieczka za- 
graniczna rabinów, doktorów, profesorów i 
kupców żydowskich pod przewodnictwem 
Syrkina z Wiednia, celem zwiedzenia wyż- 
szej szkoły rabinów w Raduniu oraz złoże- 
nia wizyty słynnemu rabinowi Srulowi Mey- 
erowi Kaganowi Pupko. W skład wycieczki 
wchodzi 16 osób z następujących państw: 
Polska 1, Francja 1, Holandja 2, Węgry 2, 
Austrja 2, Szwecja 2, Niemcy 6. 

-- Usiłowanie podpalenia. W dniu wczo- 
rajszym o godz. 2 nad ranem niewykryty 
sprawca usiłował podpalić drewniany dom w 
śródmieściu przy ulicy Rajnesa Nr. 10, nale- 
żący do Zelmana Miednickiego, przez obla- 
nie kilku belek naftą i założenie lontu. Syn 
Miednickiego zauważył pożar, który w za- 
rodku stłumiono. Gdyby zbrodniczy zamiar 
się powiódł, poszłoby z dymem wiele domów, 
gdyż wymieniona ulica jest gęsto zabudowa- 
na drewnianymi domami. Władze bezpieczeń 
stwa prowadzą energiczne poszukiwanie spra 
wców. (Pat). 

-- Biuro informacyjne Zw. Oficerów Re- 
zerwy. Zarząd lidzkiego oddziału Zw. ofic. 
rezerwy uruchomił ostatniemi czasy w Wy- 
dziale powiatowym biuro informacyjne, ma- 
Jące za zadanie udzielanie informacyj z 
Wszystkich dziedzin życia oraz pisanie podań 
i próśb do władz i urzędów. Oprócz tego biu- 
ro prowadzi rejestr bezrobotnych b. wojsko- 
wych polskich, pośrednicząc w dostarczeniu 
pracy, wreszcie zajmuje się sprzedażą znacz- 
ków stemplowych, blankietów wekslowych i 
td. W najbliższych dniach uruchomione 
będą filje w Iwju i Ejszyszkach. Prócz te- 
go zarząd związku oficerów rezerwy nosi się 
z myślą założenia w Lidzie biura emigracyj: 
nego. Biuro informacyjne pozostaje pod kon 
trolą odnośnych władz. 

NOWA WILEJKA 
— Nowy wice-burmistrz N. Wilejki, Jak 

się dowiadujemy z kół miarodajnych, zastę- 
pcą burmistrza Nowo Wilejki został miano- 
wany p. Józef Rzepiela, por. w st. sp. i zna- 
ny działacz społeczny na gruncie wileńskim. 

2 POGRANICZA 
+ POŻAR LASU NA POGRANICZU. Na 

terenie odcinka granicznego Suchodowszczy- 
zna z nieustałonej narazie przyczyny wy- 

buchł pożar lasu. Niezwłocznie zmobilizowa 
no oddziały KOP-u, które przystąpiły do 
akcji ratowniczej, dzięki czemu wkrótce po- 
żar został zlikwidowany. 

KE RI E X 

Święto Federacji „Dzień Rezerwisty”. 
15 sierpnia rb. Federacja Wileńska 

Polskich Związków Obrońców Ojczy- 
zny obchodzi swoje doroczne Święto 
pod nazwą „Dzień Rezerwisty*'. 

Uroczystości odbędą się na całym 
terenie województwa Wileńskiego i 
będą miały charakter zabawowo-spor- 
towy. 

Jednocześnie w tym dniu zostanie 
poświęconych 5 sztandarów organiza- 
cyj powiatowych Federacji w Święcia- 
nach, Postawach, Brasławiu, Głębo- 
kiem i Oszmianie, w Wilnie zaś zosta- 

nie poświęcony sztandar pułku wileń- 
skiego rezerwistów i byłych wojsko- 
wych. 

Federacja wileńska swój „Dzień 
Rezerwisty' szczególnie uroczyście bę- 
dzie obchodziła w Wilnie. Uroczystoś- 
ci wileńskie rozpoczną się już 14 sier- 
pnia zawodami sportowemi i capstrzy 
kiem 5 orkiestr wojskowych. Tego 
dnia o godzinie 18 odbędą się zawody 
pływackie „Wpław przez Wilno*. Or- 
ganizacja tych zawodów spoczywa w 
rękach Policyjnego Klubu Sportowe- 
go pod osobistem kierownictwem p. 
inspektora P. P. Konopki. Trasa zawo- 
dów będzie biegła Wilją od przystani 
Policyjnego Klubu Sportowego do mo- 
stu Zielonego. 

Do zawodów zgłosiło się przeszło 
100 zawodników. W wileńskich kołach 
sportowych te zawody pływackie 
wzbudziły wielkie zainteresowanie, bo- 
wiem w nich wezmą udział obok pa- 
nów nasze sportsmenki. Dla zwycięz- 
ców Federacja wileńska przeznacza 
nagrody. Na mecie przy moście Zielo- 
nym podczas zawodów będzie przygry- 

wała orkiestra. 

O godzinie 19 zaś odbędzie się cap- 
strzyk 5 orkiestr wojskówych. 

Dzień 15 sierpnia rozpocznie się 
poświęceniem sztandaru pułku wileń- 
skiego rezerwistów i byłych wojsko- 
wych. Nad uroczystością tą protekto- 
rat objął Marszałek Józef Piłsudski. 

Program uroczystości poświęcenia 
sztandaru będzie następujący: o godz. 
9.30 odbędzie się uroczyste nabożeń- 
stwo w Bazylice wileńskiej. 

O godz. 10.30. Poświęcenie sztan- 
daru; o godz. 11 wbijanie gwoździ i 
wręczenie sztandaru pułkowi  wileń- 
skiemu rezerwistów. 

O godz. 12. Odbędzie się defilada, 
w której wezmą udział oddziały woj- 
skowe: oddziały armji rezerwowej, 
przysposobienia wojskowego i organi- 
zacyj społecznych. < 

Po tych uroczystošciach rozpocz- 
ną się zawody sportowe i zabawy lu- 
dowe, a więc o godz. 13 nad.brzegiem 

Wliji odbędzie się impreza pokazowa 
polegająca na ataku lotniczym na most 
Zielony i obronie tego mostu zapomo- 
cą zasłony gazowej. 

W imprezie tej weźmie udział klucz 
samolotów 5 pułku lotniczego, oraz 
drużyny wojskowe. Organizacją tej im- 
prezy kieruje Liga Obrony Powietrz- 
nej i Przeciwgazowej. 

O godz. 18 odbędą się zawody 
„Marsz w maskach przeciwgazowych** 

Trasa będzie biegła ulicą Mickie- 
wicza od mostu Zwierzynieckiego do 
placu Katedralnego. W zawodach we- 
zmą udział 23 drużyny wojskowe i 8 
drużyny przysposobienia wojskowego 
i młodzieży rzemieślniczej. Zwycięzcy 

otrzymają nagrody. 
Od godziny 16 do 24 na placu Łu- 

kiskim i ogrodzie po-Bernardyńskim 
" odbędą się zabawy ludowe. 

Program tych zabaw przewiduje 
tańce na otwartem powietrzu na asfal- 
cie przed Sądem Okręgowym przy uli- 
cy Mickiewicza i w ogrodzie po-Ber- 

nardyńskim. Do tańców będą przygry- 

wały orkiestry wojskowe oraz muzyka 

z płyt gramofonowych transmitowana 
zapomocą głośników. Poza tem vdbę- 

dzie się cały szereg niespodzianek i im- 

prez o charakterze rozrywkowym. 
W trakcie tych zabaw na specjal- 

nie wybudowanem podjum na placu 

Łukiskim i w muszli koncertowej w 

ogrodzie po-Bernardyńskim odbędą się 

produkcje artystyczne, na które się 

złożą występ zespołu baletowego szko- 

ły p. Winogradzkiej oraz występy ar- 
tystów scen wileńskich. 

Program tych produkcyj artystycz- 

nych jest następujący: 
Balet szkoły p. Winogradzkiej, mo- 

nologi wygłoszą p. dyr. Zelwerowicz 
i p. Żurowski; recytacje wykonają p. 
Zelwerowiczówna i p. Łaciński; „Udi- 

bidibindę“ wykonają p. Sawicka i p. 
Pichelski; czardasz wykonają p. Ni- 
wińska i p. Milecki. 

Pozatem w przeciągu dwóch dni t. 

j. 14i 15 sierpnia Federacja wileńska 
będzie sprzedawała znaczki i chorą- 

giewki Federacyjne. Wykupione znacz 

ki upoważniają do wstępu na wszyst- 
kie uroczystości Federacyjne. 

Apel Federacji. 
Zarząd Wojewódzki Federacji P. Z. O. O. 

wzywa członków wszystkich organizacyj sfe- 
derowanych, ażeby w sobotę dnia 15 b. m. 

© godz. 8 rano zebrali się na dziedzińcu przy 
lokalu Federacji (Żeligowskiego 4) w celu 

wzięcia udziału wraz ze sztandarami w de- 

filadzie i w całej uroczystości „Dnia Rezer- 
wisty“. W dniu tym odbędzie się poświęce- 

nie sztandaru pułku wileńskich rezerwistów 
i byłych wojskowych. 

Odezwa Federacji Wileńskiej. 
Zarząd Wojewódzki'F edórach P. Z. O. O. nadesłał nam następującą 

odezwę: - : т я 

OBYWA TELE! 
Wilenska Fódkralja Polskich iuiakaų Obrońców Ojczyzny w dniu 

15 sierpnia r. b. obchodzić będzie pierwsze doroczne święto pod 

„Dzień Rezerwisty”. + z 

nazwą 

W dniu tym Ziemia Wileńska, jak długa i szeroka, weżmie udział 

w naszej uroczystości. : 
Obywatele! „Dzień Rezerwisty“ urządzamy w chwilach ciężkich dla 

Państwa podczas kryzysu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę z cięża- 
ru dnia dzisiejszego, jednak przypominamy sobie, że przeżywaliśmy czasy 
o wiele gorsze, czasy zawieruchy wojennej, chłodu i głodu. 

Dlatego też, gdy 15 sierpnia obchodzić będziemy swój „Dzień Rezer- 
wisty“, jeden mamy na myśli, ażeby wykazać społeczeństwu, że my, 
żołnierze armji rezerwowej, co nieraz głód i chłód bez szemrania zne- 
sili na- polu bitwy, właśnie dzisiaj, w tak ciężkich gospodarczo dla 
kraju czasach, jesteśmy silni duchem i mamy niezłomną wolę przetrwania. 

„Dzień Rezerwisty" jest dniem przeglądu naszych sił moralnych oraz 
stwierdzenia naszej gotowości służenia Rzeczypospolitej bez zastrzeżeń. 
W dniu tym pułk wileński armji rezerwowej otrzyma sztandar — widomy 

znak trudów pod rożkazami Naczelnego Wodza, Marszałka Józefa Piłsud- 

skiego, syna Ziemi Wileńskiej nad utrwaleniem niepodległościi mocarstwo- 

wego rozwoju Ojczyzny. 
Pod sztandarem tym kroczyć będziemy nadal w karnych szeregach, 

ażeby wspólnym wysiłkiem wykazać, że tak w pracy pokojowej jak 

i z bronią w ręku potrafimy wykonać swój obowiązek obywatela i żoł- 
nierza. 

Obywatele! Wzywamy was do wzięcia udziału w naszej uroczystości. 

Wilno, dnia 12 sierpnia 193] r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI 

   

  

Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 

ilne lotnictwo to potęga Państwa! 

Jeszcze parę kwiatków 
z „korzystnej* dla miasta gospodarki p. Łokucijewskiego. 

Przed paru laty przy Magistracie istniał 
tabor asenizacyjny. Według sprawozdań ła- 
wnika p. Łokucijewskiego, tabor ten praco- 
wał nader korzystnie dla miasta i dawał zna 
czne dochody. Trwało to dość długo, dopó- 
ki jeden z członków miejskiej Komisji Go- 
spodarczej nie zwrócił uwagi, że p. Łokuci- 
jewski liczy za 1 wóz 5 zł., gdy cena ryn- 
kowa tego wozu wynosiła 2 zł. 50 gr. Wo- 
bec stwierdzenia tego faktu, Komisja Gos- 
podarcza zmusiła p. Łokucijewskiego do zlik 
widowania tego „korzystnego* dla miasta 
przedsiębiorstwa. 

Ten system liczenia podwójnie w dalszym 
ciągu miał miejsce w warsztatach urucho- 

mionych w r. 1925, pod kierownietwew Ko- 
mendanta straży ogniowej p. Marjana Wali- 
góry. 

Wydział kontroli Magistratu jeszeze w ro 
ku ubiegłym stwierdził, że wzmiankowane 
warsztaty systematycznie pobierają za wyko 
nane roboty wygórowane ceny. Między in- 
nymi, warsztaty w jednym wypadku pobra- 
ły 800 zł. za robotę, którą można było wy- 
konać za 400 zł. i zrobić lepiej. 

Z powyższego wynika, że praktykowany 
w kinie miejskiem system, był oddawna sta- 
le stosowany prawie we wszystkich przed- 
siębiorstwach miejskich, podwładnych p. 
Łokuei jewskiemu. G) 

Bohaterski uczeń. 
Przed paru dniami, uczeń I klasy gimna- 

zjum O.O. Jezuitów, 10-letni Franciszek Wa- 
lieki, wracając z basenu pływackiego brze- 
giem rzeki Wilji na Łosiówee do domu, spo 
strzegł, że bawiąca się na trawie 7-letnia 
dziewczynka Helena Cieńska wpadła d o wo 

dy i zaczęła tonąć. Bohaterski uczeń, nie 

bacząc, że naraża na niebezpieczeństwo wła- 
sne życie, bez namysłu, rzucił się do wo- 
dy, złapał tonącą za włosy i wyratował przed 
niechybną śmiercią. G) 

Parcelacja folwarku miejskiego Tupaciszki. 
77 działek do wydzierżawienia. 

„Od dłuższego czasu prowadzone przez wy 
dział pamiarów Magistratu m. Wilna pra- 

ce nad sporządzeniem planu parcelacji fol- 
warku miejskiego Tupaciszki zostały oneg- 
daj zakończone. 

Projekt parcelacji wpłynie w najbliż- 
szym czasie pod obrady odnośnych Komisyj 

radzieckich, a następnie na posiedzenie Rady 
Miejskiej, która projekt ten zaakceptuje 0- 

- statecznie. 
W myśl planu parcelacyjnego Tupaciszki 

podzielone zostały na 77 działek, które bę- 
dą wydzierżawione osobom prywatnym. 

      

niecviko usuwa 
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Dobra cera jest oznaką młodości. 

Dostaieczny to powód, by dbać o 
mię iro. Ay 

   

M, iczrównanymi środkami, 

tu Mi podnoszącymi urodę, są od 

wieków oleje z owoców oliwnych 

i palm. Obydwa te oleje zawiera 

słynne mydło do pielęgnowania 

cery PALMOLIVE, łącząc je po- 

nadto jeszcze z olejem orzechów 

kokosowych. 

Totežglownem zadaniem mydia 

PALMOLIVE jest zachowanie świe- 

żej cery. Jest ono tak idealnie 

„1YDLO 

lzczego to mydło z czystych olejów 

  

   

czyste, że nie drazni najwraż- 

liwszej nawet tkanki naskórka. 

Jego miękka, gęsta prana zmywa 

szybko i dokładnie. A przytem 

orzeźwia i odświeża skórę, doda- 

jąc jej elastyczności i młodego, 

delikatnego, pięknego wyglądu. 

Colgate-Palmolive, Sp. 7 0- 0., 

ul. Rymarska 6, Warszawa     Zł. 1,20 

6339 

  PALMOLIVE 

  

Dziś:   

  

  

"Euzebjusza. 
Piątek 

Jutro: Wniebowzięcie N.M.P. 

и Wschód słońca —g. 4 m. 14 
ie | Slemiea O] Ziekda“ 507 go Bi07 

Spostrzeżenia Zakładu Moteżrologii U. 5. B 
ów Wilnie z dnia 13/VII1—1931 roku, | 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

  

Temperatura średnia  -|- 15° С. 

У najwyžsza: Ą- 209 C. 

„001 najniższa: + 109 C. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja baram. spadek. 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz. 

KOŚCIELNA. 

— Uroczystość poświęcenia obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. W niedzielę rano 

w. Ostrej Bramie J. E. ks. biskup Bandurski 

dokona uroczystego aktu poświęcenia obra- 

zu Matki Boskiej Ostrobramskiej, jako dar 

m. Wilna dla kolonji polskiej w Dalmacji, 

do nowobudującego się tam kościoła. a 

Nabożeństwo, które poprzedzi poświęce- 

nie obrazu, odprawi również J. E. ks. biskup 

Bandurski. 
Na uroczystościach będą obecni przedsta- 

wiciele samorządu wileńskiego oraz delegat 

komitetu budowy kościoła, który specjalnie 

przybywa w tym celu z Dalmacji do Wilna. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Zakończenie rejestracji dorożek. Wy- 

dział drogowy Magistratu m. Wilna zakoń- 

czył rejestrację dorożek samochodowych, ku- 

rsujących w Wilnie. Z ogólnej liczby zare- 

jestrowanych poprzednio 102 dorożek, obe- 

cnie zgłosiło się do rejestracji 78, reszta Z0- 

stała wycofana. (x). 

MIEJSKA. 

— Wybitni uczeni zagraniczni w: Wilnie. 

W dniu wczorajszym przejazdem do Ry- 

gi bawili w Wilnie wybitni uczeni zagranicz- 

ni, prof. akademji francuskiej dr. Filipet 

oraz prof. Plich z Wiednia. Wchodzą oni 

w skład wycieczki esperantystów, która ba- 
wi w Polsce. Goście zagraniczni zwiedzili 
wczoraj miasto i zaznajomili się z jego za- 
bytkami. 

— Przerwanie robót przy budowie gma- 
chu archiwum. Roboty nad wykończeniem 

gmachu dla Archiwum państwowego przy ul. 

Teatralnej już dobiegały końca i zapowiada- 

ła się możliwość przeniesienia Archiwum do 

nowego gmachu jeszcze w roku bieżącym, a- 
le szablonowo stosowana polityka oszczęd- 
nościowa obcięła kredyty i nakazała zawie- 
sić dalsze roboty. 

Na kupno placu i przebudowę gmachu 
wydano już kilkaset tysięcy złotych. Obec- 
nie, kiedy gmach jest już prawie wykoń- 
czony i potrzebne są tylko minimalne kosz- 

ty do ostatecznego zakończenia robót, ro- 
boty zostały zawieszone i uniemożliwiono 

tem oswobodzenie od archiwum kośc. Fran- 
ciszkańskiego i lokali uniwersyteckich. (x) 

— Spółki wodne. Mieszkańcy ulicy Brzeg 
Antokolski i Zarzecze organizują w celu 
umocnienia na przyszłość brzegów Wilji i 
Wilenki t. zw. „Spółki wodne”. Jedna z tych 
spółek już zorganizowała się ostatecznie pod 
przewodnictwem p. Jana Żelskiego (Połocka 
3). Spółce tej Komitet Rozbudowy m. Wilna 
przyznał kredyty w kwocie 20.000 zł. (x). 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Subwencje miasta na rzecz instytucyj 

dobroczynnych. Magistrat m. Wilna wyasy- 
gnował na rzecz instytucyj dobroczynnych 
81.300 złotych tytułem bezzwrotnej zapomo- 
gi za miesiąc lipiec. 

Podkreślić należy, że w związku z daleko 
posuniętą akcję oszczędnościową samorzą- 

du wileńskiego, subwencja ta w stosunku 
do miesiąca poprzedniego uległa zmniejsze- 
niu o 10 proc. 

  

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata „Owent Kurjer'a*. W dniu 

wczorajszym decyzją władz administracyj- 
nych. skonfiskowany został nakład żydow- 
skiej gazety wieczorowej „Owent Kurjer“. 

Po usunięciu skonfiskowanej notatki kro- 
nikarskiej ukazał się w mieście drugi nak- 
ład gazety. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Czac- 

kiego z pełnemi prawami (ul. Wiwulskiego 
13) zawiadamia, iż egzaminy wstępne w ter- 
minie jesiennym rozpoczną się dnia 29 sier- 
pnia o godz. 10 rano. Do klas podwstępnej 
i wstępnej egzamin odbędzie się dnia 9-go 
września. 

Kancelarja czynna od dnia 18 sierpnia 
codziennie między godz. 11—1 pp. 

  

"a 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd T-wa Pracowników Kolejowych 

„Ognisko* podaje do wiadomości, że przyj- 
muje zapisy dzieci do 4-ch klasowej koedu- 
kacyjnej Szkoły Powszechnej Nr. 26 przy 
„Ognisku* Kol. zatwierdzonej przez Kura- 
torjum Szkolne Okręgu Wileńskiego. 

Sekretarjat czynny codziennie 
świąt) od godz. 3 do 7 pp. © 

— Baczność członkowie Stowarzyszenia 
Rezerwistów i Byłych Wojskowych., Zarząd 
Koła Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych 
Wojskowych wzywa wszystkich członków 
o obowiązkowe przybycie w dniu 15 sierpnia 
© gdz. 6-ej rano do koszar 1 Brygady i 
zgłoszenie się u por. rez. Kaczmarka Bolesła- 
wa. Koledzy, którzy posiadają stopień ofi- 
cerski w rezerwie, proszeni są o przybycie 
w mundurach wojskowych. t 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk kraweów trwa w dalszym cią- 

gu. Od dłuższego już czasu strajkuje w Wil- 
nie zgórą 500 krawców chałupników. Usiło- 
wania w kierunku zlikwidowania strajku nie 
dają pomyślnych rezultatów. 

W dniu wczorajszym toczyły się pertra- 
ktacje między przedstawicielami pracodaw- 
ców i strajkujących. 

Wobec jednak nieustępliwości przedsię- 
biorców, rokowania nie dały żadnych rezul- 
tatów. я 

(prócz 

RÓŻNE. 
— Giełda pracy dla kobiet. Na ulicy Za- 

walnej, koło szpitala żydowskiego samorzut- 
nie zorganizowała się giełda pracy dla ko- 
biet. W związku z tem gromadzi się tam 
większa ilość osób, czyniąc tumult, co oczy- 
wiście ze względu na bliskość szpitala i 
spokój konieczny dla chorych jest wysoce 
niepożądanem. Władze szpitala podobno za- 
mierzają zwrócić się do mierodajnych czyn- 
ników o usunięcie giełdy z terenów przyłe- 
gających do szpitala. 

  

Pepierajcie Ligę Morską 

TEATR | MUZYKĄ 
— Teatr Miejski „Lutnia*% Dziś 6 godz. 

88.15 ukaże się po raz 2-gi urocza, pełna 
wdzięku komedja B. Connersa „Roxy, która 
odniosła na premjerze wielki sukees arty- 
styczny. Licznie zebrana publiczność, gorą- 
co oklaskiwała dowcipną treść sztuki, po- 
mysłową reżyserję dyr. Zelwerowicza oraz 
koncertową grę całego zespołu z Detkowską, 
Niwińską, Sawicką, Szurszewską,  Detkow- 
skim, Mileckim, Pichelskim oraz Zełwerowi- 
czem na czele. 

— Teatr Letni. Dzisiejsza premjera nowej 
rewji „Ja pana tež“: Dziś o godz. 8.45 od- 
będzie się premjera doskonałej, pełnej hu- 
moru rewji p. t „Ja pana też”, złożonej z 
najnowszych przebojów, najkomiczniejszych 
skeczów, najefektowniejszych produkcyj ta- 
necznych z repertuaru teatrów rewjowych 
stolicy. Udział biorą: Janina Sokołowska, Ja- 
nina Kozłowska, Ewelina Wierzyńska, Zie- 
mowit Karpiński, Ludwik Sempoliński, Je- 
rzy Sulima, Henryk Wierzyński oraz Lucjan 
Żurowski. Liczne produkcje taneczne w wy- 
konaniu zespołu baletowego L Winogradz- 
kiej oraz E. i H. Wierzyńskich ożywiają 
ten niezwykle barwny program. 

— Świąteczne przedstawienia popołud- 
niowe w Teatrze Letnim. W. nadchodzącą 
sobotę 15-go oraz niedzielę 16-go b.m. w te- 
atrze Letnim odbędą się o godz. 4.30 popo- 
łudniu przedstawienia efektownej rewji „U- 
śmiech Wilna*. Ceny miejsc zniżone. 

— Występ L. Lawińskiego i L. Fuksa w 
Teatrze „Łutnia*. Świetni artyści teatru 
„Qui pro Quo* Ludwik Lawiński i Leo 
Fuks wystąpią w teatrze „Lutnia* w nadcho 
dzącą niedzielę dnia 16 bm. o godz. 8.30 
wiecz. Program wypełnią skecze, piosenki 
i monologi. Partnerką Lawińskiego i Fuksa 
będzie urocza wodewilistka Wanda Marwicz 

— Koncert popularny. W piątek 14-go 
sierpnia r. b. o godzinie 8.30 wieczorem w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się kon- 
cert popularny Wileńskiej Orkiestry Sym- 
fonicznej pod dyrekcją R. Rubinsztejna przy 
współudziale słynnej artystki Olgi Olginy 
(z opery warszawskiej i scen zagranicznych) 

Anons: W, niedzielę 16 sierpnia r. b. 
Musia Dajches wystąpi w Parku Sportowym 
im. gen. Żeligowskiego. 

— Piotr Perkowski w Wilnie. Przybył 
do Wilna znay kompozytor polski p. Piotr 
Perkowski, prezes Stowarzyszenia Muzyków 
Polskich w Paryżu i dyrektor Towarzystwa 
Przyjaciół Muzyki Symfonicznej w Warsza- 
wie. Dowiadujemy się, że p. Perkowski w 
czasie swego pobytu w Wilnie dyrygować 
będzie symfonicznemi koncertami w parku 
im. Żeligowskiego oraz wystąpi w radjo 
wileńskiem. 
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Žycie Akademickie. 
Kongres C. I. E. i wystawa polskiej 

prasy akademickiej w Bukareszcie. 

W dniach od 8-go do 17-go b. m. 

odbędzie się w Bukareszcie 13-ty do- 

roczny Kongres C.lL.E. (Międzynaro- 

dowego Związku Studentów), groma- 

dzący zazwyczaj kilkuset akademi- 

ków z czterdziestu kilku państw. Go- 

spodarzami obecengo kongresu są a- 

kademicy rumuńscy. 
W ramach bieżącego kongresu od 

będzie się również I-sza międzynaro- 

dowa konferencja prasy akademickiej 

zwołana naskutek inicjatywy polskiej 

zgłoszonej na zeszłorocznym Kongre- 

sie w Brukseli. 

W konferencji tej wezmą udział 

przedstawiciele naczelnej organizacji 

prasy akademickiej w Polsce, jaką 

jest Związek Prasy Akademickiej R. 

P. Związek Prasy Akadem. opracował 

cały szereg poważnych wniosków z 

jakiemi wystąpi na konferencji. 

Niezależnie od tego Związek Pr. 

Akadem. organizuje w tym czasie w 

Bukareszcie wystawę polskiej prasy 

akademickiej, mającą na celu zapoz- 

nanie kolegów zagranicznych z tą 

dziedziną polskiego życia akademic- 

kiego. 
Wystawa ta będzie pierwszą te- 

go rodzaju imprezą akademicką za- 

równo na terenie polskim, jak i za- 

granicznym. 
Z okazji Kongresu C. I. E. i Kon- 

ferencji Prasy, Związek Polskiej Mło 
dzieży Demokratycznej wydaje wzo- 
rem roku ubiegłego specjalny numer 

propagandowego dwutygodnika „Ży- 

cie Akademickie w języku franeus- 

kim. 

Polsko-estońska wymiana 
studentów. 

Z inicjatywy Koła Opieki nad A- 
kademikiem Polskim Zagranicą od- 
była się w r. b. pierwsza wymiana pra 

ktyk dla studentów techników mię- 

dzy Polską a Estonją. Naskutek sta- 

rań Koła Opieki, Dyrekcja P. K. P. 
udzieliła praktyki kol. Janowi Mitto- 
w st. politechniki w Tallinie, wzamian 

za co kol. Paprocki, student Politech- 

niki Warszawskiej uzyskał praktykę 
w Estonji. Kol. J. Mitt został przy- 

Dźwiękowe Kino 

CGU/ING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś i dni 
następnych! 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
febex dworsa kolejow.) 

Dziś! 
Przebój dźwiękowy! 

Cud najnowszej techniki! 

Początek seansów o godz. 

Viktor mc. Laglen 

KAPITAN LAS 

dzielony do robėt budowlanych na st. 

Szczęśliwice, gdzie odbywa obecnie 

praktykę. 

Drugi student politechniki w Tal- 

linie kol. Paul Teder, został przydzie- 

lony do robót przy rozbudowie portu 

w Gdyni. 
Ogromne znaczenie takich praktyk 

dla zbliżenia obu narodów nie ulega 

dyskusji. 

Czyżby „pierwsza jaskółka? 

Przybywa do Polski wycieczka 
z Królewca. 

Dnia 15 sierpnia przybywa do Pol 

ski wycieczka studentów Niemców z 

uniwersytetu w Królewcu w celu zwie 

dzenia zabytków architektury  pol- 

skiej. Wycieczka zabawi w Polsce 

przeszło tydzień i zwiedzi Warszawę, 

Poznań, Kraków, Toruń i inne stare 

miasta polskie. 

Polacy z Ameryki w Wilnie. 

Według uplanowanego zgóry, pro- 

gramu wycieczki krajoznawczej Pola- 

ków z Ameryki po całej Polsce w dn. 

8-go i 9-go bm. wycieczkowicze w licz- 

bie 39-ciu gościli w naszem mieście. 

Organizowane przez Wydz. Oświaty 

Polskiego Związku Narodowego w Chi 

cago, za pośrednictwem biura Orbis, 

wycieczki takie dały możność już prze- 

szło 500 naszym rodakom poznania 

bliżej, a nawet niektórych miejscowoś- 

ci dość szczegółowo, pereł i rzeczy war 

tościowych naszego kraju. 
Mając na czele viceprezesa w/w 

Wydz. Ośw. Zw. Nar. Polskiego p. dr. 

S. M. Mioduszewskiego oraz delegata 

„Orbis* p. dr. Kaczorowskiego, wy- 

cieczkowicze oprowadzani przez p. Ha- 

lickiego, delegata z ramienia Wil. Urz. 

Wojewódzkiego w dniu 8-go z rana 

zwiedzili Górę Zamkową, Trzechkrzys 

ką, kościoły Bernardyński, t. zw. Sto- 

py”, Św. Anny, Św. Michała, i Św. Ja- 
na, Uniwersytet Pałac, Ostrą Bramę, 

Celę Konrada i lochy na Bakszcie, zaś 

po obiedzie zwiedzano Katedrę, Koś- 

ciół Św. Piotra i Pawła i meczet. 
W dniu 9-go goście odjechali do 

Trok gdzie zwiedzili: kienesę karaim- 

ską, ruiny zamku i cudowne okolice 

oraz jeziora Trockie. Po obiedzie jeź- 

Białe cienie 
NAD PROGRAM: Rysunkowy dodatek dźwiękow: 

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

KU R J E R 

dzili do Werek oraz na Ziełone Jezio- 

ra, kąpiel w których, części grupy mę- 

skiej, sprawiła miłą rozrywkę i ulgę 

fizyczną. 

Jak widać było z rozpromienionych 

twarzy wycieczkowiczów Wileńszczyz- 

na pozostawi im jednak dużo a dużo 

ciekawych i niezapomnianych wrażeń 

Wspomnienie o Wilnie  niejedne- 

mu i niejednej z nich uplastyczni w 

pamięci te cuda i pieścidełka naszego 

kraju i okolic. Odczuwało się i słysza- 

ło dużo westchnień i okrzyków zach- 

wytu. 
Goście żałowali jednak mocno że 

według programu mają zbyt mało cza- 

su na zwiedzenie dalszych okolic Wi- 

leńszczyzny. Podczas drogi do Trok 

byli bardzo zaciekawieni  bliskoś- 

cią granicy litewskiej i z ciekawością 

przysłuchiwali się opowiadaniom 0 

stosunkach pogranicznych pol.-lit.. 
Odjeżdżając z Wilna wywozili — 

jak opowiadali niezatarte pamiątki o 
naszej ziemi. 

Ogodz. 23.15 pociąg rusza, a z o- 
kien wagonów słyszymy okrzyki: 

„Niech żyje Polska*, „Niech żyje Wil- 

no“, „Bywajcie zdrowi” a wślad za od- 

jeżdżającymi leciały pożegnania. „By- 

wajcie”, „„Pamiętajcie o naszem pol- 
skiem Wilnie", „Odwiedzajcie nas! 
A o Litwinów, coście się tu na pogra- 
niczu nasłuchali nie martwcie — bo 

my tu!', 

Pisząc wzmiankę o pobycie w na- 
szem mieście miłych gości z Ameryki 

nie mogę pominąć milczeniem paru fa- 

któw, które winny być napiętnowane, 

jako nas kompromitujące. Fakt obli- 

czenia rachunku za mleko, lody i na- 

poje w restauracji „Słomianka* w Wer 

kach kiedy to jeden z kelnerów poda- 

je rachunek drugi pobiera pieniądze za 

części składowe tego rachunku od goś- 

ci i ten pierwszy znowuż się domaga 

opłaty całego rachunku jest niedopusz- 

czalny i pozostawił b. przykre wraże- 

nie u gości. 
Drugi fakt to niedołęstwo i chęć zy- 

sku p. „kapitana statku „Śmigły*, któ 

ry mając przeładowany pasażerami 

statek, 4-krotnie dobijał do brzegu 

zabierając pojedyńczych pasażerów i 

wobec przeciążenia statku stawał dwu- 

krotnie na mieliźnie i raz zakręcał sta- 

  

Dźwiękowo-śpiewne arcy- 

dzieło dramatyczne: wzru- 
szająca opowieść miłosna 

y Paramountu. Na |-szy seans ceny zniżone. 
Dla młodzieży dozwolone. 

WKRÓTCE przeboje dźwiękowe: Walc miłości i Niebezpieczny romans. 

Dramat w 10 aktach. 

— Kino czynne codziennie. — 

niezapomniany Kapitan Flagg z filmu „Świat w 
płomieniach" w nowej i kapitalnej kreacji jako 

W rolach głównych kobiecych: Demoniczna 

blondynka Claire Windsor i czarująca brunetka Jane Winton. 

NAD PROGRAM: Mechaniczny człowiek Komedja w 2-ch aktach. — Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta 

NASTĘPNY PROGRAM: Pan Tadeusz. 
  

o 4-ej pp. 

DŽWIĘK. KINO-TEATR Dziš! 
Przebėj 

-HELIOS“ Džwiekowyl 
W rolach 

1 głównych 
Wileńska 88, tel. 9-28 

Heinz Rubmann i Lienn Deyers. — 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter BO gr., 

Groteskowy 

Człowiek, który szuka mordercy Ś-;:- 
NAD PROGRMM: Htrakcje dźwiękowe. 

na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od Ż-ej 

  

DŹWIĘKOWE KINO | Dzjś! Wielki 
dramat 

M — OtyczNYy 

Bliokiew. 22, tel. 15-28 

pźwiękowy Kino-Teatr | Dziš! 

STYLOWY 
ulica Wielka 36.   

Początek seansów o 

Najnowszy dźwię- 

kowy superfilm 1931 rokul 

Po raz pierwszy w Wilnie! 

  

DOM 
HANDLOWY 

Wielka okazja! 

Rabat od 5/, do 25*/,   
M. NIKIFOROWSKI. 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

Tania wyprzedaž! 

OBIĆ PAPIEROWYCH (tapet) 

perełkami zgubioną 
II.VIII. uprasza się 
o odniesienie za wy- 

nagrodzeniem na ul. 
Kalwaryjską 164—2. 

44 
ы 6338 

Broszkę 
3 ptaszki wysadzane 

2) 

„LODY“. 
(Pierwsze dni rządów sowieckich). 

II. 

UI przycicht. Na zydelek wgramolit 

się instruktor, w którym wielu słucha- 

czy poznało Andrzeja Bobyla z Jaza- 

nów, co za zabójstwo swego szwagra 

był zasądzony na osiem lat katorgi. 

Rewolucja przyniosła mu wolność, a 

rozmaite krętactwa uczyniły zeń na- 

wet męczennika. 

— Wszechpotęžny  proletarjai — 

rozpoczyt Bobyl w najczystszej rosyj- 

szczyźnie — zrzucił z siebie jarzmo 

carskie, a niedawno i jarzmo burżua- 

zyjne. Jesteśmy gospodarzami swego 

życia i swej doli. Musimy stanąć do 

pracy i dopomagać rządom sowieckim 

Wszędzie władza w ręku robotników i 

włościan. Jedynie u was i do dziś sie- 

dzą służki Kiereńskiego i jego sfory. 

Towarzysze! Trzeba otrząsnąć się. 

Trzeba i wam przejąć władzę w swoje 

ręce. Jeszcze i dzisiaj w kancelarji 

gminy wisi obraz, a niema miejsca dla 

tych oto zapaśników o waszą wolność. 

Bobyl wydostał z teczki kilka por 

tretów, pomiędzy któremi znajdowały 

się podobizny — Trockiego, Zinowje- 

wa, Świerdłowa i pokazał chłopom. 

— Oto ludzie — którym miejsce 

  

   

  

WEZ      

+  Młydawnieśwo „Kurjer WileAski“ S- 

nietylko w kancelarji, a nawet w każ-. 

dej izbie. 
—_ Józefie Janie, Grzegorzu — 

patrz, sypało się ze wszystkich zakąt- 

ków—dalibóg jedni Żydzi! Naszego 

żadnego. Piękna władza! Istne księstwo 

izraelickie|—Ktoś przeraźliwie gwizd- 

nął. 
-— Towarzysze — poczerwienial 

Andrzej tknięty dowcipami — proszę 

nie przeszkadzać. Jeżeli kto ma coś 

do powiedzenia — niechaj o głos prosi. 

Brak u was solidarności i dyscypliny. 

Wkrótce przyszlemy do was „politru- 

ka“ (kierownika do spraw politycz- 

nych). 

— Bardzo my wdzięczni — zary- 

czała sala — to do rzeczy. Dobrze i 

„politurka* (oczyszczony lakier, bo 

monopołówki nie znaleźć). Niech żyją 

i Żydzi! 
Mejscami zerwały sę oklaski. In- 

struktor zaliczył je jako należące sobie 

a więc uśmiechnął się i kłaniał. 

— Dlatego, towarzysze, najpierw 

trzeba obrać „ispołkom', który będzie 

kierować gminą. 
—- Pocóż z kołkiem — huknął Ku- 

źma — najedliśmy się dostatecznie na- 

hajów uriadnickich! 

  

ROWET mało używ. 
do sprzedania. Zamko- 

wa Nr. 4, L. Rakowski 

(AEA AS IS TN NAT AS SSRS 

PIEKŁO ZAZDROŚCI =] 
W rolach głównych: N. H. Sziettow i Heriot Mabel. 

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

Pierwszy pocałunek (-»: Hip imi 
Przepiękny dramat w 10 aktach, wspaniałą symfonię i piękna i siły stwarzają para kochanków Georg Obrien 

i Sue Carol w rolach głównych. Z prawdziwą finezją wplecione są przepiękne melod. piosenki i cyg. romanse. 

NAD PROGRAM: Najnowszy tygodnik „Foxa* i komedja-farsa 

Potrzebny chłopiec 
do terminu 

dla pracowni krawieckiej 

ul. Wielka 9, m. 14. 

w 4 aktach „Do miłości przez żołądek". 

Iistalacje glektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 

wykenywa koncesjonowa- 
ny elektromonter 

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

6340 

angielski 

    

—_ Dwanaście członków „ispołko- 

mu“ wydzielą z siebie +prodkom““, 

„ziemkom“, „leskom“, „wojenkom““... 

  

— A Božeczka — szturchnął są- 

siada Symon Bielak — nawet dwana- 

šcie. Toż wczoraj — jeden starszyna 

i pisarz wszystkiem radzili. No, no— 

i porządki!... 

— Następnie, towarzysze, każda 

wieś wybierze sobie „kombied* (ko- 

mitet biednoty), by dopomagał naj- 
biedniejszym... 

Sala zaruszała się. 

— Poco nam kobiety! I tak mamy 

ich dość. Biednemu chleb w głowie, a 
nie kobiety. Tu i swojej nie dasz rady, 
a co mówić o cudzej!... 

— Towarzysze, proszę nie prze- 
szkadzać. Rzecz to potrzebna. Władza 

odnośną ustawę wydała. 

— Ma się rozumieć — kobieta 

rzecz potrzebna — obstawali więcej 
oporni, którym małżonki dały się we 

znaki — dla władzy może i dobrze, 

lecz dla nas i swoje — jedno nieszczę- 
ście! 

Po długich tłumaczeniach sala się 
uspokoiła. 

— Potem, proletarjusze, wybierze- 
ję i oddział do walki z kontr- 

  

   

  

Milicja protestu nie wywołała, bo 

wyraz ten już się rozpówszechnił, 

kontrrewolucji nie zauważono. 

— Zadaniem oddziału będize dopo- 

magać „ispołkomu* przy konfiska- 

tach u burżujów „kulakow“...     

M I E E NŃ S EK I 

tkiem tak — że podróż z Werek do 

Wilna trwała równo 1 godz. i 35 min. 

Oburzenie jak w pierwszym tak i dru- 

gim wypadku było ogólne, a przed 

gośćmi wstyd S. A. 
  

  

Silne lotnictwo 

te potęga Państwal 
   аОНМ ka    

Wyprawa harcerska na Baltyk 

Z Gdyni wyrusza na jachcie „Ju- 

nak* załoga harcerska pod dowódz- 

twem gen. Zaruskiego w podróż po 

Bałtyku. 

Celem wyprawy jest wyszkolenie 

instruktorów harcerskich na sterni- 

ków i kapitanów t. zw. małej żeglugi 

morskiej, oraz zwiedzenie Kopenha- 
gi, Oslo i innych portów duńskich, 

szwedzkich i norweskich. Przed wy- 
prawą uczestnicy odbyli krótkie prze- 

szkolenie uzupełniające na jachtach 

Ośrodka Morskiego w Gdyni. 
Między innymi na pokładzie „„Ju- 

naka płynie harem. Kohutek Lud- 
wik, drużynowy „Błękitnej Jedynki 

Żeglarskiej”, z Wilna. 

EABJO 
PIĄTEK, dnia 14 sierpnia. 

11.58—12.05: Sygnał czasu i hejnał kra- 

kowski. 12.05 — 13.10: Koncert popularny 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40 —16.45: Pro- 
gram dzienny 16.45—16.50: Kom. dla žeglu- 
gi. 16.50—17.10: Pogadanka liter. w języku 

franc. 17.10—17.35: Koncert symfoniczny (pły- 
ty). 17.35—18.00: „Czy istnieje życie organicz- 

ne poza ziemią". 18.00 — 19.00: Koncert man- 

dolinistów. 19.00— 1915: Kom. L. O. P. P. 

19.15—19.30: Nowości teatralne. 19,30—19.40: 

Program na sobotę i rozm. 19.40—20.15: Kom. 
20.15—22.00: Koncert symfoniczny. 22.00— 

22.15: Feljeton. 22.15—24.00: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 15 sierpnia 1931 r. 

10.00: Transm. nabożeństwa z Jasnej Gó- 

ry w Częstochowie. 11.58: Czas i hejnał 

12.05: Muzyka polska ludowa z płyt gramof. 

13.10: Kom. meteor. 13.20: Muzyka i odczyt 

popularny. 14.10: „Błogosławiona zbrodnia 

odczyt, 14.25: Muzyka i odczyty. 16.40: A- 

udycja dla dzieci. 17.10: Muzyka popularna 

(płyty). 17.35: Komunikat i muzyka popu- 

larna. 19.00: Pogadanki i komunikaty. 20:15: 

Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 22.00* 1: Fel 
  

jeton z cyklu „Na widnokręgu. 22.15: Ко- 

munikaty, koncert chopinowski i muzyka 

taneczna. 

    

PANSTWOWY MONOPOL 
SPIRYTUSOWY 

WopkA Į 
NS i 

_ й 550 
  

1, L, — 2 Zi. 50 gr. 

1, L. — 1 Zl. 50 gr. 

15 L. — © Zł. 55 gr. 

Już jest w sprzedażu 
EFEFFEFEEEEFFEEFEF   

    

  

— Na co kułakiem, wystarczy ło- 

ziną — ozwał się Kuźma. 
„dziemi, majętności inwentarza i 

wszelkich _ kosztowności — ciągnął 

Bobyl. 
— A ježeli do sądu zaskaržą 0 ra- 

bunetk wtedy co? zapytał ktoś od 

drzwi. 

— Towarzysze — konfiskata nie 

rabunek, to... kch... kch... kch... — za- 

kaszlał instruktor i nie wytłumaczył 

słowa tak delikatnego. 

— Teraz, towarzysze, gdy zapoz- 

naliście się z zadaniami i celami wła- 

dzy sowieckiej, rozpoczniemy wybory 

„ispołkomu*. Wybierajcie ludzi ideo- 

wych, którzy za rosyjską socjalistycz- 

ną federatywną sowiecką republikę— 

każdej chwili życie oddać gotowi! 

— (Czułeś — uskubnął Symon są- 

siada znów za rosyjską. Kiedyż na- 

reszcie skończy się to licholecie. Wszę- 

dzie i zawsze za Rosję! 

— Trzeba wybrać ludzi — prawił 

swoje Bobyl — którzy szli z narodem, 

zmagali się z uciskiem, często i cier- 

pieli za to. Słyszeliśmy, że iu was 

nie bez takich. Jest naprzykład znany 

nam, zasłużony bojownik o wolność: 

Todor Motyl. Za ideę nawet w carskiej 
katordze się męczył!... 

— Krowę w łapcie obuwał, to i 
siedział — krzyknął ktoś na całą salę. 

— Towarzysze przywołuję do 
porządku. Ze swej strony proponował- 

bym wybrać go na prezesa naszego 

„ispołkomu'. Zgoda — towarzysze? 
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СЕМА 4 7*. 80 сво5зху 

Czy jesteś ujż członkiem PLOP-u? 

Nr. 186 (2128) 

Komornik — defraudantem. 
Naskutek skarg pokrzywdzonych w kwiet 

niu ub. roku władze 'wszczęły dochodzenie 

karne przeciwko<komornikowi przy sądzie 

powiatowym w Wilejce Leomowi Mąrkow- 

śikiemnu. . 

Już pobieżna rewizja ksiąg wykazała, iż 

Markowski! od roku dopuszcza się nadużyć, 
krzywdząc dotkliwie tych, którzy, posiadając 

tytuły wykonawcze, powierzyli wyegzekwo- 

wanie należytych im od dłużników kwot te- 

mu niesumiennemu komornikowi. 
Okazało się, iż Markowski przywłaszezał 

sobie pieniądze 'wyegzekwowane lub wpła- 

come przez dłużników oraz wpłaty wmoszome 
przez wierzycieli ma. koszta egzekucy jne. 

Ażeby zatrzeć ślady defraudacji Markow- 

ski w odnośnych iksięgach fałszował pokwi- 
towania wierzycieli z odbioru należnych im 

sum, lub wogóle wpływów ikasowych nie 

przeprowadzał (przez księgi. 
Ekspertyza buchalteryjna ustaliła sumę 

w tem sposób zdefraudowaną ma 13.661 zł. 

55 gr. 
Urząd  prokuratorski — zdemaskowanege 

komornika Markowskiego postawił w stan 

oskarżenia z art. 578, 440, 448 i 666 K. K. 

i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu, 

który ją rozpoznawał 22 kwienia b. r. 

SPORT 
ZAKOŃCZENIE 

PŁYWACKICH MISTRZOSTW POLSKI. 

W poniedziałek na pływalni Legji roze- 

grane zostały ostatnie konkurencje w trzy- 

dniowych mistrzostwach pływackich Polski. 

Najlepiej wypadł ze wszystkich konkuren 

cyj bieg pań na 1500 m. st. dowolnym, w 

którym pięć zawodniczek osiągnęło czasy 

poniżej rekordu polskiego. W. biegu tym trzy 

nowe rekordy Polski ustanowiła utalentowa- 

na Kratochwilówna, a mianowicie: na 500, 

800 i 1000 m. 
Wyniki konkurencyj mistrzowskich przed 

stawiają się następująco: 

1500 m. st. dow. pań: 1) Kratochwilówna 

(AZS Warszawa) 29:11,8 sek., — rekord Pol- 

ski, 2) Antkowiakówna (Warta) 29:46,7 s., 

3) Schidtówna (TPGN) 30:00,6, 4) Mehlerów- 

na (Hakoah) 30:26,6. Po drodze Kratochwi- 

lówna ustanowiła nowe rekordy Polski na: 

500 m. — 9:44,1 s., 800 m.: 15:38,8 s., na 

1000 m. — 14:36 sek. 
100 mir. nawznak panowie: 1) Karliczek 

(EKS) 1:22,2 s. 2) Pawlik (TPGN) 1:24,2 s., 

3) Szrajbman (ZASS) 1:26,5 s., 4) Malano- 

wicz (AZS) 1:26,6 s., 5) Frania (KPS) 1:30,6 
sek., 6) Rother (EKS). 

1500 m. st. dowolnym panowie: 1) Kot 

(Cracovia) 23:55,5 s., 2) Roupert (Cracovia) 
24:20, 3) Kratochwila (AZS) 24:21, 4) Ma- 
tysiak (AZS) 25:06,6 s., 5) Litwin (Cracovia) 
26:09,2, 6) Krause (BBSV) 27:14,8 sek. 

100 m. nawznak panie: 1) Nowakówna 
(Cracovia) 1:37,6 5., 2) Fitzówna (TPGN) 
1:44,1, 8) Reicherówna (Hakoah) 1:33,7 sek. 

   

Do sprawy w charaktenze powodów су- 

wiilnych wystąpili poszkodowani, m więc: 

Rebeka Lipszycowa o 673 zł. i „Kasa Stef- 

czyka w Dołhinowie o 1876 zł. 55 gr. 

Sąd po zbadaniu całokształtu sprawy. 1u- 

zmał oskarżonego Markowskiego za winnego 

dokonania inkryminowanych mu przestępstw 

i skazał go na osadzenie w domu popra- 

wczym przez 3 lata z ograniczeniem w pra- 

wach stanu. 

Nadto ma rzecz powodów cywilnych Sąd 

zasądził od oskar. sumy im należne z pro- 

centami i kosztami. 
Skazany Markowski. lod tego. wyroku od- 

wołał się do. wyższej instancji a wobec tego 

sprawa ta zmalazła się wczoraj przed: Sądem 

Apelacyjnym w składzie: wiceprezesa p. Wł. 

Dmochowskiego i pp. sędziów Suszczewicza 

i Kontowita. 
Po ponownem zbadaniu sprawy, Sąd Ape- 

lacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego je 

dynie w części dotyczącej 'wysolkości przy- 

wiłaszczonej sumy. Natomiast uzmał, iż osk. 

Markowski zdefraudował 12.362 zł. 48 gr. 

przy okolicznościach zarzucanych mu przea 

alkt oskarżenia, a wobec tego w pozostałych. 

cięściach wyrok poprzedni SE LA 
a-er.. 

Ponadto odbyły się następujące konkuren 

cje niemistrzowskie: 

100 m. dow. st. panowie kl. b: 1) Halor 

(SKLA) 1:14,2 s., 2) Engler (Pogoń) 1:14,8 

sek., 3) Zakrzewski (Lechja) 1:15,3 sek. 

1500 m. st. dowl. panowie II klasa: 1) Me- 

glik (Cracovia) 27:15,8 5., 2) Kancia 27:43,3- 

sek. 

Sztafeta 5X50 m. stylem dowolnym pa- 

nowie II klasa: 1) Polonja 3:02,2 s., 2) Ma- 

kabi Warszawa 3:06,4 sek., 3) ZASS 3:16,4 

sek. 
Po trzydniowych zawodach pływackich 

o mistrzostwo Polski na rok. 1931 punktacja 
klubowa przedstawia się następująco: 

1) AZS Warszawa 225 pkt. 2) Giszowiee 

135 pkt., 3) Cracovia 100 p., 4) Siemianowi- 

ce 53 pkt., 5) EKS 44 pkt. 6) Warta 24 pkt., 
7) SKLA 22 pkt. 8) Polonia 18 pkt., 9) Ha- 
koah 16 pkt. 10 ZASS*15 pkt. 11) Legja 
13 pkt. 12 Pogoń 10 pkt., 13) LS.V. 8 pkt., 
14) BBSV 4 pkt. 15) Makabi krakowska i 
16) Cegielski po 2 pkt., 17) Unja — 1 pkt. 

МА WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH NA WŁASNE ŻYCIE. 

— W] dniu 12 b. m. Borowski Witold 

(Lwowska 73) w celu pozbawienia się ży- 

cia wypił esensji octowej. Pogotowie odwio- 

zło desperata w stanie bardzo ciężkim do 

szpitala żydowskiego. 
KRADNĄ CO SIĘ DA. 

— W nocy z dnia 11 na 12 b. m. z miesz 

kania Symonowicz Doby, nieznani sprawcy 
skradli garderobę męską i damską łącznej 

wartości 300 zł. 

  

  

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Oszmianie 
  

  

od godz. 17 do I8-ej. — 

Prezes Zarządu 

J. Koneczny 6324   

ŚDWULETNIE SZEŚCIOKLASOWE 

KURSY GIMNAZJALNE 
TYPU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZ. 

W OSZMIANIE 

(koncesjonowane przez Kuratorjum 0. S. W.) 

Warunki przyjęcia: na I-szy trymestr (IV kl ) — 

świadectwo szkolne z ukończonych 7-miu klas 

$ szkoły powszechnej lub 3-ch klas gimnazjalnych, 

$ na ll-gi trymestr (V kl.) — świadectwo z ukeń- 

czonych 4-ch klas gimnazjalnych. 

Zgłoszenia i wpisy przyjmuje kancelarja kursów 

Telefon 25. 

Kierownik Kursów 

A. Sikorski 

GOTÓWKĘ 
na "Jo "Jo 

ROS I e 
D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 

| ośrodki, wille, działki, 
mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta ® 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6310-4   

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

warsztaty. 

  

"Msze z przyczepkę: 
firmy A. J. S. o sile 

20 koni mech. dwucylindr. 
okaz. do sprzedania, mało 
używany. Oglądać można 
M warbzć., SĘ! Malisymo- 
wicza róg Ludwisarkiej, 
i Bonifraterskiej 14—2.   

  

Gabinet dentystyczny 
LABORATORJUM, 

SZTUCZNYCH ZĘBOW 

AA. Wołożyńskich 
ul. Wielka 36—11 

Doktór 

S$. Dauerman 
choroby wewnętrzne, 

żołądka i kiszek. 

Zawalna 24, tel. 1264 
Przyjmuje od 8—9 i 5—7 

6342 

  

  

    

— Na sali zapanowała cisza lecz 

zaraz powstał hałas. 
— Złodzieja nie trzeba!... 

okradnie!... 

— Todor Motyl—zgoda, zgoda! 

ryczała grupa u okna, gdzie stały Pro- 

ska i Dachna. | 
— Todor, 

głosy kobiece. 

Instruktor podniósł rękę — sala u- 

ciszyła się. 
_— Kto za Motyla, proszę podnieść 

ręce. 
Z natłoku tam i tu wysunęły się 

szorstkie dłonie. Zato grupa u okna 

i kobiety podniosły po dwie. 
— A więc większością głosów ob- 

ranym zostaje Todor Motyl. Proszę 
zapisać. 

Krzywonos, sekretarz zebrania, on 
że sekretarz komisarza kiereńszczyzny, 

drżącą ręką pisał protokół. , Mrówki 
pełzły po ciele. Bał się, by nowa wła- 
dza nie wyrzuciła z posady. Piętnaście 

lat jak bazgrał w gminie, gdy zaś roz- 

poczęły się zmiany, głowy nie stracił 

a każdą władzę witał okrzykiem: 

„niech żyje”! Starał się i obecnie. Roz- 

pływał się przed instruktorem, potaki- 

wał jego przemówieniom i podnosił rę- 

kę za Todora. Dusza atramentowa na 

wszystko zrobiła się nieczułą, a więc 
najst arannej wypisywał— „większością 

chociaż ta większość była w 

Gminę 

Todor.. — górowały 

głosów, cia a. 

znacznej mniejszości. 

Todorowi na twarz wypłynął kar- 

mazyn. Połyskiwał oczyma, zacieral 

ręce, A jednoczešne wkladat sobie do 

Akuszerka 

i ulica /Piłsudskiego Nz. 17.. 
į telefon Nr. 11-61, poleca 

swoje znakomite PIWA. 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Augustyna Tomaszewicza, 

żyrowany 
Rynkiewicza. Aleksandra 
Martuniewicza i Kazimie- 
rza Dudowskiego, 
ważnia się. 

(SS TAS TIA OPA AIA DS NO 

6323 

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 

    

jak marcowe, eksportowe 
ulica Kasztanowa 7, m.5. | i porter. 6341 

М. 21 РО № 69, 
drewniany 

gub. weksel na' sumę do sprze- 
300 zł. wystaw. przez dania, 

w dobrym stanie. w ruch- 
HS miscowkci nkoe 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

przez Józefa 

unie- 
6343   

głowy — kto nie głosował za niego. 

Dachna zadowolona, mocno uszczyp- 

nęła Proskę. Zamigotały — pierścion- 

ki, zwierciadła, gramofon i konfitury, 

nawet oczy przymrużyła i mdłości 0- 
garnęły ją z przewidywanych .rozko- 
szy. Wybory ciągnęły się. W pół go- 
dziny „ispołkom'* był w komplecie. 

Wybrano i ludzi zwyczajnych. »,harot- 
ników matki-ziemi, jak to Symon Bie- 
lak, lecz byli oni w mniejszości. Naj- 
więcej zaś trafili ludzie „bywali*, „bo- 
jownicy“ za swobodę. Do tych oprócz: 

Todora, dostali się — Piotr Świstun— 

co lata zaprzeszłego gwizdnął u sąsia- 

da ze spichrza omał nie cały posag. 

Anuli — lecz odnaleźli; Ostap Kulawy, 

któremu ktoś nogę podbił — gdy w 

nocy zalazł do cudzej stodoły i — jak. 

się potem tłumaczył — chciał przysłu- 

żyć się gospodarzowi wyprowadzeniem: 

konia na nocleg — chociaż była siar- 
czysta zima; uśmiechał się Waciuk. 

Glak, co kiedyś, będąc pomocnikiem: 
pisarza, skradł gminne pieniądze a w 
strachu przed odpowiedzialnością za- 

lazł do studni, skąd go wyciągnięto 
i wypędzono z kancelarji; kręcił się 
również, jak na węglach rozżarzonych 
Roman Skurat, który bardzo lubił 

skórki cudzych owiec, mistrzowsko 0- 

kurzał pszczoły (przeważnie cudze i 
w nocy), dwa razy na tydzień bił żonę 

i był cięty w łajance. 

(D c. n.) 
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