
e 

ass
 
p
i
n
i
g
a
 

—
—
—
—
—
—
—
 

  

Rok Vili. Mr. 187 (2129). 

  

WEBAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońska 8. Telełony : 

Dyrektor wydawnictwa przyjmnje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 

<BMA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ : 

«m mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—20 gr. za wyraz. 

Redskcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmaje ed godz. 
ed godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K. O. 

1a wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, H str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr, za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

25*/, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100*/,, zamiejscowe 25*/._ Dia poszukujących pracy 308), та 
Do tych cem dolicza się: za ogłoszenia 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń. 
Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamewy. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

cyfrowe i tabelaryczne 50”/,, z zastrzeżeniem miejsca 

fiależność pocztowa opłacona .ycza:tem 

Cena 20 mroszy. 

2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje ed godz. | — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

№ 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

  

Rocznica bitwy pod 
° — Warszawą. 
Na trudną i ciężką chwilę przypa- 

da u nas 1i-lecie zdarzenia, które na- 

zywano „cudem nad Wisłą”, gdyż we- 

dle ludzkich obliczeń i możliwości, 

czerwona armja, bijąca krwawemi fa- 

lami o mury stolicy Polski, powinna 

była zmasakrować świeżo z różnarod- 

nych elementów utworzoną armję 

narodu podzielonego, nietylko cięcia- 

mi kordonów i 125-letną niewolą, ale 

w chaosie powstawania państwa t. zw. 

orjentacjami. 

Był to wysiłek najwyższej energji, 

niespodziewany w naszym narodzie 

  

jeśli patrzymy nań od kata codzien- 

ności, a zrozumiały jeśli przegłądamy 

historję i przypomnimy jak często by- 

wało, że właśnie contra spem spero: 

w ostatniej chwili, przeciw wszelkim 

obliczeniom, zwyciężyła nadłudzka 

energja jednostek, porywająca do bo- 

ju siły narodu, spajająca je poczuciem « 

obowiązku i jedności. tak trudnych do 

osiągnięcia w życiu eodziennem. 

Nie amunicja, której mieliśmy za 

mało, bolszewickiej 

Anglja nam jej nie dostarczała, nie 

przybór wojenny, sprzedany jako bra- 

bo z namowy 

ki powojenne przez sojuszniczą Fran- 

cję, nie umundurowanie, bo z żołnie- 

rzy naszych obłatywała przegniła bie- 

zapał mło- 

dzieży idącej ochoczo na śmierć. za Oj- 

lizna, jeno niezrównany 

czyznę. ofiarność większej części na- 

rodu: wiara w Wodza, i to jakieś tar- 

gnięcie za serce, za trzewia, kędy obu- 

dzona krzyczała wielkim głosem mi- 

łość ofiarna i zgroza przed idącą od 

Wschodu zarazą. Tó nas ocaliło. Nie 

jest to chyba dziś tajemnicą dla niko- 

go: w 1920 obroniliśmy jeszcze raz 

chrześcijaństwo, nie w znaczeniu wy- 

znaniowem, dziś kraje Europy nie 

pod tym kątem patrzą na swą egzy- 

stencję, ale kulturę Zachodu. Jeszcze 

raz przed Azją, jeszcze raz przed dzi- 

czą, jeszcze raz przed zagładą tej cy- 

wilizacji chrześcijańskiej i łacińskiej, 

której jesteśmy na dalekim bastjonie 

obrońcami bez pomocy i uznania. W 

1920 Europa nie zdając sobie sprawy 

z siły prądu bolszewickiego, spodzie- 

wając się, że sam się przetrawi i zni- 

szczy; że umrze własną Śmiercią, po- 

zostawiła nas samych. Niech się tam 

te dzikawe ludy słowiańskie poszarpią 

i poniszczą, a my potem przyjdziemy 

je porządkować i każemy sobie za do- 

brodziejstwa zapłacić. Wszak tamte 

dzikie kraje mają kopalnie! Obroni- 

liśmy się i i obroniliśmy Europę. Mo- 

gliśmy, gdyby to leżało w naszym cha- 

rakterze gdyby regime bolszewicki le- 

żął w naszej psychice i mógł być przy- 

jęty przez ogół narodu, moglibyśmy 

wejść w sojusz z Rep. Sowietów i pu- 

ścić hordy czerwone na resztę Euro- 

py. Mielibyśmy już od lat 11 pogrom 

cywilizacji europejskiej, ale sami, 

(przymierając może głodem), bylibyś- 

my jednak zupełnie spokojni terytor- 

jalnie. 

Nie chcieliśmy tego, chcieliśmy od 

tej zagłady odgrodzić całą siłą słabe- 

go wówczas oręża i siłą ducha. I je- 

dna i druga została doprowadzona do 

najwyższego napięcia i trwała. Bo nie 

trzeba się łudzić, że front przełama- 

ny, rozproszony w 1920 r. przestał ist- 

nieć. 

Konjunktury 

zys finansowy wytworzony przez na- 

ruszenie całego 

wst kataklizmem 

gospodarcze i kry- 

równowagi świata 

šnietego 

  

wojny 

jakiej dotąd ludzkość nie doświadczy 

ła i eksperymentem społeczno-polity- 
cznym, również niebywałych rozmia- 

rów, przeprowadzanym w Rosji, 

chwialy šwiatem europejskim, cywi- 

lizacją chrześcijańską, XX wiekami 

kultury, wiary i pracy ludzkiej. Pod- 

minowane są przez nowe pomysły u- 

   

niż tamta, bo rozegrywaną 

  

szczęśliwiania człowieka: co zawsze 

szło w parze z zagładą i mordowa- 

niem stojących na drodze ludzi. 

Walka, która nam się zdawała ro 

zegrana nad brzegami Wisły w 1920 

roku, nie zacichła, nie przerwała się 

ani na chwilę, a dzisiaj jest w wyso- 

kiem napięciu swej złowrogiej siły. 

Zastanowić się trzeba o ile przez ubie- 

głe lat 11 oni, tam, na stepach woł- 

żańskich się wzmocnili, a iłe my? Ile 

myśmy zdobyli sojuszników, a ile 0- 

ni? Niestety. Oni zdobyli bardzo wie- 

le. Przez te 11 łat potwornie despoty- 

cznych, dziko tyrańskich rządów, u- 

jarzmili bez cienia sprzeciwu własny, 

wiecznie niewolny naród, zaciekawili 

i przerazili płaszczącą się przed tą po- 

tęgą bezwzględności Europę, zaintry- 

gowali literatów: polityków, młodzież, 

otumanili robotników i wszelkich nie- 

zadowoleńców życiowych, a wytwa- 

rzając swym dumpingiem bezrobocie, 

jak magnesem ciągną ku czerwonej 

„zwiezdzie* wszelkich malkontentów 

całego Świata, wszelkich barw skóry 

i szerokości geograficznej. 

Zdobyli dużo. Wyciągniętą garścią 

złota zwabili przemysł burżujski, któ- 

ry najpokorniej zabiega, by otrzymać 

ułamek tego krwawego kruszcu z rę- 

ki, gotującej się uczynić ze wszystkich 

kupionych od materjałów ślepych 

państw. ..burżujskich* każdą brań do , 

zniszczenia ich ustroju,  zniszezenia 

narodowości i kultury wspólnej wszak 

całej Europie. Jak 11 lat temu, tak 

i teraz stoimy na niebezpiecznym ba- 

stjonie i wciąż ziemia nam płonie pod 

nogami. Wciąż wyglądamy sojuszni- 

ków rozumiejących  niebezpieczen- 

stwo, któremu los tylko nam kazał 

spoglądać oko w oko. Wciąż, i to jest 

jedyną naszą chwałą my jedni rozu- 

miemy w całej doniosłości niebezpie- 

czeństwo czerwonego wschodu, my 

jedni jesteśmy wciąż w pogotowiu. 

Bo nam chodzi o życie. I dlatego w 11 

lecie „cudu* pragniemy wzbudzić w 

duszy każdego rodaka dążenie do zre- 

alizowania nie mniejszego cudu nad 

Wisłą i nad każdą rzeką Rzeczypospo- 

litej: męstwa i wytrwania, mądrej po- 

lityki nazewnątrz, a choć trochę so- 

lidarności wewnątrz kraju. Nie obar- 

czania wciąż każdy każdego winami, 

ale szukania środków zaradczych. Zi- 

ma, która się zbliża, będzie nietylko 

przełomowa, pod względem polityki 

między-europejskiej, ale wewnątrz 

kraju, musi odegrać rolę egzaminu 

dojrzałości obywatelskiej, pomocy 

społecznej i braterstwa narodowego. 

Tę bitwę, może nawet trudniejszą 

codzień 

przez długie miesiące zaparcia się i osz 

czędności, tę bitwę także musimy wy- 

grać. ЗЕ 

Najmniejsza słabość, odchylenie 

się i chybnięcie, rzuci nas na pastwę..: 

Wschodu. i 

Najbliższe czasy zdecydują czy 

mamy pozostać Europą, czy stać się 

podnóżkiem Azji? 
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czę „AREK 

| KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

| NAMASZYNACH 
w Wiinie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6*ej. 

rio lakas NL a 

Urlop wice-min. ks. prof. 
Żongołłowicza. 

(Telef od wł. kor. z Warszawy). 

Podsekretarz w ministerstwie Wyzn. 
Rel. i Ośw. Publ. Ks. prof. Żongołło- 
wicz wyjeżdża dnia 15 bm. na urlop 
wypoczynkowy, który przerwany z0- 
stał wskutek Śmierci Ś. p. min. Czer- 
wińskiego. 

Przyjazd do Warszawy 
min. Sokala. 

(Telef od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj przybył do Warszawy mi- 
nister Sokal, delegat rządu polskiego 
przy Lidze Narodów. Dowiadujemy 
się, że przyjazd jego do Warszawy 
stoi w związku z rozpoczynającemi się 
t września w Genewie obrądami Ligi 
Narodów, kióre zajmą się, jak wia- 
domo kilkoma sprawami bezpośrednio 
dotyczącemi Polski. 

   

inspektor Legjónu Młodych. 

(Telef od wł. kor. z Warszawy). 

Wezoraj wieczorem pociągiem po- 
śpiesznym wyjechał do Warszawy in- 
spektor środowisk Legjonu Młodych 
Akadem. Związku Pracy dla Państwa 
p. Edmund Grudziński. W dniu dzi- 
siejszym p. inspektor obejmie urzędo- 
wanie na terenie okręgu warszawskie- 
go. 

Opracowywanie środków 
zaradczych. 

(Telef od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że prace specjal- 
nie powołanej w swoim czasie komisji 
do zwalczania kryzysu i złagodzenia * 
skutków bezrobocia zostały zakończo- 
ne. Wnioski, które komisja opracowa- 
ła, a które mają na celu złagodzenie 
skutków bezrobocia w okresie nad- 
„ciągającej zimy przediożone. zostaną, 
rządowi w przyszłym tygodńiu. Wnio 
ski te wejdą pod obrady komitetu e- 
konomicznego ministrów, którego po- 
siedzenia w tej sprawie należ się 
spodziewać w najbliższym czasie. 

Odznaczenia. 

Praga 14.8. Pat. — Prezydent re- 
publiki Masaryk mianował polskich 
generałów Adolfa Prisna z Torunia 
i Kordjana Zamorskiego z Warszawy 
wielkimi oficerami orderu Białego 
Lwa, zaś pułkowników Bolesława Si- 
korskiego i Eugenjusza Mireckiego — 
komandorami tegoż orderu. 

  

Lotnicy amerykańscy 
w Warszawie. 

WARSZAWA 14.8. Pat. — Kpt. 
„Edward Corsi „ongiś członek Eskadry 
Košciuszkowskiej i prof. Earle Thom- 

„son przybędą do Lwowa w sobotę dn. 

15 bm. rano. W dniu 17 bm. złożą 
kwiaty na grobie. trzech amerykań- 
skich lotników swoich kolegów, któ- 
rzy zginęli śmiercią bohaterską w cza- 
sie wojny bolszewickiej. 

Uroczystość promocji 
351 podporuczników w Ostrowi 

Mazowieckiej. 

Dnia 15 sierpnia odbędzie się w 
Szkole Podchorążych Piechoty w 
Ostrowi Mazowieckiej promocja pod- 
*chorążych na podporuczników, któ- 
rą zaszczyci swą obecnością wielki 
przyjaciel młodzieży, ukochany przez 
podchorążych Jego Ekscelencja ks. 
Biskup Bandurski Władysław. 

Uroczystość na którą Szkoła za- 
prasza rodziny podchorążych i przy- 
jaciół Szkoły, rozpocznie się o godzi- 
nie 10.00. mszą polową, celebrowaną 
przez Jego Ekscelencję Księdza Bisku 

pa Bandurskiego. 

Sprostowanie. 
W związku z notatką zamieszczoną we 

wczorajszym numerze naszego pisma 0 wy- 
- jeździe na Kongres mniejszości narodowych 
do Genewy przedstawiciela „Ukraińców po- 
sła Bogusławskiego i jako * przedstawiciela 
staroobrzędowców senatora Pimonowa do- 

wiadujemy się, że na Kongres ten udaje się 
nie senator, lecz poseł Pimonow, jako prezes 
Związku Rosyjskich  Organizacyj  Mniej- 
szościowych w Połsce i zarazem wice-prezes 
Rady Naczelnej staroobrzędowców. 

Ujęcie defraudanta. 

MORAWSKA OSTRAWA 14.8. Pat. 
Aresztowano tutaj urzędnika Kasy 

Ghorych w Bielsku Antoniego Szyman 
ka, który sprzeniewierzywszy 8 tys. 
zł., zbiegł do Czechosłowacji. Podczas 
rewizji znałeziono przy nim nowy re- 
wolwer i 800 koron czeskich. Po od- 
byciu kary za nielegalne przekrocze- 
nie granicy będzie on wydany wła- 
dzom polskim. 

    

ZAKOPANE—BR 
Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie 

l $ T 0 L Najtańszy reprezenta- 
u cyjny hotel-pensjonat. 

nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

6192 Adres: Hotel Bristol, Zakopane. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Telefon 315. 

  

GIMNAZJUM koedukacyjno- 
humanistyczne DLA DOROSŁYCH 

im. Ks. PIOTRA SKARGI 6309 
WILNO, ULICA MICKIEWICZA 22 

uczelni humanistyczny z oddziałem 

1
4
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
 
4
4
4
4
4
 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). į 

Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do kias od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 
matematyczno-przyrodniczym. Język 

niemiecki lub francuski. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 

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

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU. 

Przyjazd min. Prystora de Wilna. 
Tel. od wł. ker. 2 Warszawy. 

3 Wczoraj wieczorem p. premjer 

Prystor wyjechał do Wilna na uroczy- 
stość poświęcenia sztandaru 1 pułku 
rezerwistów i b. wojskowych ziemi 

wileńskiej. P. premjer zaszczyci swo- 
"ją obecnością również święto pułkowe 
85 pułku strzelców wileńskich. 

Sensacyjne pogłoski, 
jak zwykle z palca wyssane. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W prasie opozycyjnej w ostatnich 
dniach ukazało się szereg . sensacyj- 
nych jak zwykle w tej prasie — po- 
głosek, w związku z ostatnim powro- 
tem Marszałka Piłsudskiego z: Drus- 
kienik do Warszawy. Na czele tych 
pogłosek wysuwaną jest wiadomość o 
rychłem rzekomo zwołaniu sesji izb 
ustawodawczych. 

Jak się dowiadujemy z miarodaj- 
nego źródła sprawa zwołania sesji sej- 

Sprawa czesnego na 

mowej nie została jeszcze zdecydowa- 
ną, a termin zwołania jej wogóle nig- 
dy i przez nikogo z czynników oficjal 
nych nie był określany. W ostatnich 
dniach czynniki miarodajne wogóle tą 
kwestją nie zajmowały się. Łączenie 
tych pogłosek z powrotem Marszałka 
Piłsudskiego jest zupełnie błędne, bo- 
wiem pobyt Marsz. Piłsudskiego w 
Druskienikach był zgóry przewidzia- 
ny na dwa do trzech dni. 

wyższych uczelniach 
nie została jeszcze zdecydowana. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Za dwa tygodnie rozpoczną się już 
zapisy na wyższe uczelnie. Niebawem 
zacznie się nowy rok akademicki. W 
związku z tem staje się aktualna spra- 
wa czesnego w nowym roku akademi- 
ckim, które zgodnie z zapowiedzią 
rządu ma ulec podwyżce. 

Jak się dowiadujemy decyzja w 
tej mierze nastąpi w początkach wrze- 
śnia, gdyż jeszcze studjowane są od- 
powiedzi. które otrzymano od uni- 
wersytetów zagranicznych  naskutek 
ankiety przeprowadzonej przez Min. 
Oświaty. 

Magistrat warszawski nie wypłaca pensyj 
pracownikom. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. z 

Kasy magistratu Warszawy nie 
wypłaciły wczoraj urzędnikom pensji 
Chociaż kończy się już pierwsza 
połowa sierpnia, to jednak jeszcze 

nie wiadomo, kiedy urzędnicy magi- 
stratu Warszawy otrzymają swoją 
pensję za sierpień i zaległość za 
lipiec. 

Wypowiedzenie umowy zbiorowej. 
Żądanie obniżenia płac 

KATOWICE 14.8. Pat. — Związek . 
Pracodawców Przemysłu Przetwórcze 
go na Śląsku wypowiedział z dniem 

31 b. m. dotychczasową umowę zbio- 
rową. Dnia 18 sierpnia odbędą się w 
tej sprawie pierwsze pertraktacje po- 

robotniczych o 10 proc. 

między przedstawicielami przemysłu 
przetwórczego a związkami zawodo- 
wemi. Przemysłowcy wysunąć mają 
żądanie obniżenia o 10 proc. płac już 
od dnia 1 września. 

Zuchwały rabunek. 
Łupem bandytów padła kasa biletowa, zawierająca 60 tys. zł 

BĘDZIN 14.8. Pat. — Dnia 14 b. 
m. rano zgłosiło się do kasjera dwor- 
ca kolejowego w Dąbrowie Górniczej 
dwóch osobników, z których jeden był 
w mundurze urzędnika kolejowego. 

Zażądali oni pod pozorem kontroli 

otwarcia kasy. Gdy kasjer zażądał le- 
gitymacyj, napastniey,  steroryzowa- 
wszy go rewolwerami, zakneblowali 
mu usta, skrępowali, poczem zabrali 
całą zawartość kasy, wynoszącą około 
60 tysięcy złotych i zbiegli. 

Rada naczelna Trade Unionów 
ebraduje nad sytuacją finansową Ancajji. 

LONDYN 14.8. Pat. — Rada na- 
czelna kongresu Trade Unionów zo- 
stała zwołana na specjalne posiedze- 
nie w celu rozpatrzenia finansowej sy- 
tuacji, która prawdopodobnie będzie , 
przedmiotem obrad kongresu w przy- 
szłym miesiącu w Bristolu. Doroczna 

konferencja Labour Party została wy- 
znaczona w miesiącu październiku, a- 

le egzekutywa partji omówi sytuację 
z radą naczelną Trade Unionów na 
wspólnem posiedzeniu w przyszły 

„ czwartek. 

Zawezwanie ministrów z urlopów. 
LONDYN '14.8. Pat. — Ministro- 

wie, korzystający z urlopów wakacyj- 
nych, otrzymali wezwanie wzięcia u- 
działu w specjalnem posiedzeniu ga- 

binetu, które odbędzie się w środę. Na 
posiedzeniu tem mają być przedsta- 
wione wnioski komitetu ekonomiczne- 
go. go. 

Zagadkows manewry flotylli sowieckiej. 
HELSINKI, 14: 8. (Pat). — Sowiecka flo- 

tylla „ratownicza* pod Aransgrund prowadzi 
hez przerwy poszukiwania. Zdaniem komen- 

darńta statku latarniczego „Aransgrund*, ru- 

ehy flotylii, złożonej obecnie z 12 statków, 

są wręcz niezrozumiałe. Podezas gdy daw- 

niej były to wyraźne manewry trałownicze, 

to obeenie poszczególne statki krążą  nie- 

strudzenie w zygzakach na granicy fińskich 

wód terytorjalnych i trudno na odgległość 

poznać prawdziwy cel tych manewrów. 

    

Akcja rewolucjonistów na Kubie. 
HAWANA, 14. 8. (Pat).  — Powstańcy 

spalili dworzee w Agavama w prowincji San- 
ta Ciara, wysadzili most na rzecze Quara- 
cabiya, przecięli przewody ielefoniczne, za- 

brali pewną ilość broni, zmuszeni jednak 
byli wycofać się przed wysłanym przeciwko 
nim oddziałem wojsk rządowych. 

PRZEGLĄD PRASY. 
Zmniejszenie poborów urzędniczych 

w Angiji od 12 do 20 proc. 

W II. K. C. w=artykule „Biedna 
magnatka“ czytamy: 

Z inicjatywy rządu Izba gmin wybrała 
osobną komisję oszczędnościowy. Komisja 
proponuje znaczne zmniejszenie zasiłków 
dla bezrobotnych, a równoczesne zwiększe- 
nie stawek asekuracyjnych od bezrobocia, o 
płacanych przez robotników. Dalej propo- 
nuje ona zmniejszenie poborów policji o 
12 i pół proc., pensyj nauczycieiskich o ca- 
łe 20 proc, znaczne obcięcie wydatków na 
wojsko i flotę wojenną, wreszcie gruntowne 

   
  

. obcięcie wydatków reprezentacyjnych.  Je- 
żeliby te wszystkie projekty Izba gmin przy 
jęła, to deficyt budżetowy zmniejszyłby się 
o 96 miljonów funtów. Do wyrównania po- 
zostawałoby zatem „tylko* 24 miljony fun- 
tów, ale tych właśnie nawet sama komisja 
oszczędnościowa nie umie już pokryć”. 

W „Kurjerze Polskim* znajduje 
my wywiad z Kiepurą. Oto bardziej 
interesujące ustępy: 

„Ciąży Panu ta popularność? — spyta- 
łem. 

— Nie mogę tak powiedzieć. Są to prze- 
cież odruchy szczerej sympa A już praw- 
dziwą radość sprawia mi, gdy żąda odemnie 
autografu biedak jakiś, robotnik, czy drob- 
ny kupiec z małego miasteczka, który nigdy 
może nie miał nawet sposobności mnie sły- 
szeć! 

Rozmawiamy następnie o karjerze arty- 
stycznej naszego Carusa. Mówimy o okresie 
studjów i występów w operze warszawskiej. 

— Czy gorycz Pańska sięga tych czasów? 

— Wieale nie. To jest jedna z najpaskud 
niejszych plotek. Mówi się tak: u nas go 
gnębili, utrudniali mu karjerę itd., dopiero 
zagranica itd. Bzdury yczajne. Czasy te 

budzą we mnie jak najmilsze wspomnienia. 
Koledzy darzyli mnie naogół szczerą sym- 
patją, a dyrektor Młynarski wybitnie poma- 
gał mi w rozwoju artystycznym. Wiele za- 
wdzięczam mym nauczyciełom Brzezińskie- 
mu i Leliwie i wspaminam o nich zawsze 
z wielką serdecznością. 

— Jest Pan zapewne w przededniu no- 
wej serji występów. Jak się Pan czuje o- 
becnie, po niedawnej chorobie? 

— Jakiej chorobie? Pan mówi może o 
tej bujdzie budapesztańskiej? 

— Więc to była plotka. Ten wrzód w 
gardle... ten wywiad w „Neues Wiener Jou- 
rnal 

Kiepura śmieje się głośno na „całe gard- 

    

  

    

ło 
— Wizystko wyssane z palca od a do 

zat. Tyle, że miałem wtedy właśnie... zwyczaj 
ny katar. Dlatego nie chciałem udzielić wy- 
wiadu. A był właśnie telefon z Wiednia. 
Sekretarz mój wytłumaczył mnie, że czuję 
się trochę niedysponowany. No i — zrobie- 
no „wywiad telefoniczny o... wrzodzie w 
gardle. Człowiek nigdy nie wie, co go spot- 
ka. Proszę Pana, czy Pan... też robi ze mną 
wywiad? 

— Tak, poniekąd. Zresztą jest to taka 
sobie towarzyska rozmowa. Niech się Pan 
nie niepokoi. 

Na biurku leży stos listów, trochę de- 
pesz. 

— Nowe propozycje? — pytam. 

— Nie wszystko. Są tu prośby o zapo- 
mogi i pożyczki, w dużej ilości pochodzą- 
ce od... nieznajomych „znajomych*. Codzień 
prawie otrzymuję taką korespondencję. 

Długa pauza. 

— No tak... a co do tych artystycznych 
propozycyj? Co jest obecnie na planie? 

— Chicago. Proszę, niech Pan przeczyta. 
Czytam. 
— Pojedzie Pan? 
— Możliwe, o ile zgodzą się na warun- 

ki moje. ` 
— A w Warszawie kiedy Pana usłyszy- 

my? 
— Zapewne w październiku, przed wy- 

jazdem w daleką drogę. Koncerty w Polsce: 
sprawiają mi zawsze żywą radość i saty- 
sfakcję”. 

JAPOŃSKi 

   

  

  

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

PROSZEK KA T 8 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

+ 
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Krok naprzód. 
RZYM 14.8. Pat. — Na konferen- 

cji przedstawcieli poszczególnych rzą- 

dów i instytutów emisyjnych, odbytej 

w siedzibie Międzynarodowego Insty- 

tutu Rolniczego, przyjęto projekt sta- 

tutu i aktu konstytucyjnego nowego 

międzynarodowego Banku dla kredy- 

tu rolnego krótkoterminowego. 

Jednocześnie przyjęto projekt te- 

kstu konwecji międzynarodowej w 
tym zakresie. Główną siedzibą przy- 
szłego instytutu kredytowego ma być 
Rzym. 

Zaniepokojenie w Watykanie. 

CITTA/ DEL VATICANO. 14.8. 
„Pat. — Sfery watykańskie z niepoko- 
jem śledzą rozwój prac komisji kon- 
stytucyjnej parlamentu Riszpańskiego 
która w art. 14 nowego projektu prze- 
widuje całkowity rozdział pomiędzy 

kościołem a państwem oraz rozwiąza- 
nie zakonów i skonfiskowanie dóbr 
przez nie posiadanych na rzecz pań- 
stwa.
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Obecna sytuacja na rynku zbożowym. 
Wywiad u dyrektora departamentu ekonomicznego ministerstwa 

rolnictwa, dr. A. Rose. 

(Korespondencja własna). 

Nagły spadek cen zbóż, który za- 
znaczył się w Polsce po żniwach, za- 
niepokoił poważnie sfery rolnicze i 
komentowany jest nieraz jako zała- 
manie się zasad polityki zbożowej. 
W sprawie tej p. dyr. Rose udzielił 
mi następujących wyjaśnień: 

— Rolnicy słusznię domagali się 
przez szereg lat, żeby zasady polityki 
zbożowej były stałe i nie zmieniały się 
pod wpływem wciąż przemijających 
konjunktur. Jeden z ich głównych po- 
stulatów zmierzał do zapewnienia bez- 
względnej swobody wywozu, gdyż 
słusznie rozumowano, że wobec no- 
torycznego braku odpowiednich šrod- 
ków finansowych, magazynowanie 
zbóż w okresie pożniwnym, przedsta- 
wiać może bardzo wielkie niebezpie- 
czeństwo. Sprawa ta dyskutowana by- 
ła niedawno na ogólno-rolniczej kon- 
ferencji, zwołanej przez. ministerstwo 
rolnictwa w połowie czerwca, pod- 
czas której ministerstwo dążyło do zu- 
pełnego wyjaśnienia, czy należy na- 
tychmiast po żniwach podjąć próbę 
oderwania cen krajowych od cen świa 
towych i przerwać eksport, czy też 
ograniczyć się do utrzymywania na 
rynku wewnętrznym ceny światowej, 
powiększonej o stawkę premji ekspor- 
towej. Konferencja wypowiedziała się 
niedwuznacznie za tą drugą alterna- 
tywą. 

    

Uchwała konferencji mówi bo- 
wiem wyraźnie: że w pierwszym okre- 
sie pożniwnym należy wyrzucać nad- 
wyżkę, ciążącą na rynku zagranicę i 
nie hamować wywozu, który jednak 
tylko wówczas może mieć miejsce, o 
ile ceny wewnętrzne przy uwzględnie- 
niu kosztów transportu przewyższają 
«cenę wywozową najwyżej o stawkę 
premji eksportowej. O załamaniu za- 
sad polityki zbożowej, mogłaby zatem 
tylko wówczas być mowa, o ileby ce- 
ny w Polsce były obecnie niższe, niż 
ceny wywozowe, powiększone o staw- 
kę premji. Rzut oka na ceduły giełd 
zagranicznych i krajowych wskażą 
nam wyraźnie, że tak nie jest. 

Obecna cena żyta wynosi loco Ko- 
penhaga około. 15 zł, a w: Rotterda- 
mie jest jeszcze nieco niższa, przy 
premji, wynoszącej 6 zł. za kwintal 
i kosztach transportu z Polski do kra- 
jów importowych, wynoszących conaj- 
mniej 4 zł, obecny poziom cen jest 
„najwyższy, przy którym wywóz wo- 
sg5ie może się kałkulować. Ostatnie 
notowania żyta na wrzesień kształto- 
"wały się w Chicago w wysokości 12 
2. za kwintab w Winnipeg nie docho- 
«dzą do 11 zł. 

Jeśli chodzi o pszenicę, sytuacja 
również nie przedstawia się pomyśl- 
mie. W Argentynie pszenica spadła do 
13 zł. za kwintal, w Chicago nie do- 
chodzi do 17 zł. Rosyjska pszenica 
loco Rotterdam sprzedawana jest po 
18 zł., czyli eksporter uzyskuje naj- 
wyżej 14 zł. Wynika z tego, że nasze 

ceny, jakkolwiek niezmiernie niskie, 

przewyższają jednak o pełną stawkę 

premji ceny innych i to najważniej- 

szych państw eksporterskich, w zwią- 

zku z tem zauważyć warto, że rów- 

nież w krajach  deficytowych pod 

względem zbożowym, w których w 

peni działać może ochrona celna, za- 
łamanie się cen jest bardzo znaczne 
W Berlinie np. ostatnie notowania ży- 

ła są zgórą o 6 mk. na kwintalu niż- 

sze niż miesiąc temu. 

   

Ponieważ o podwyższeniu premji 

w obecnych warunkach mowy być nie 

może, więc jasnem jest, že nie chcąc 

hamować wywozu, nie możemy nara- 

zie dążyć do wyższych cen na rynku 

wewnętrznym, niż mamy je obecnie. 

Chcąc zatem osiągnąć dalej efektow- 

ne rezultaty mówić można tylko o 

oparciu całej polityki zbożowej na 

akeji interwencyjnej: t. j. na oderwa- 

niu od cen światowych i na magazy- 

nowaniu zboża, którego doraźnie na 

rynku krajowym zużyć nie możemy. 
Polityka taka byłaby, jak to Konfe- 
rencja Rolnicza wyraźnie stwierdiła, 
polityką spekulacji i mogłaby w szyb- 
kim czasie doprowadzić do unierucho- 
mienia środków, któremi na ten cel 

operować można i do kompletnej de- 
zorganizacji rynku zbożowego. Dlate- 
go rolnicy wypowiedzieli się w czerw- 
cu przeciw tym próbam i przypusz- 
czam, że mieli rację, domagając się 
przedewszystkiem wyrzucenia z kra- 
ju nadwyżki, doraźnie obciążającej 

rynek. 

— (zy ustalone zasady polityki 
zbożowej, zmierzające do utrzymania 
wywozu nie powinny jednakże być 
zmienione wobec przypuszczalnie 
miernego sprzętu żyta? 

— Dziś jest rzeczą zupełnie nie- 
możliwą przewidzieć, czy będziemy 
mieli w tym roku nadwyżkę wywozo- 
wą, czy nie, gdyż zależy to wyłącznie 
od rozmiarów  konsumcji wewnętrz- 
nej, a zwłaszcza konsumcji wiejskiej. 
Ze statystyki zbożowej wynika, że 
wiejska konsumcja żyta wahała się w 
ostatnich latach między 23 i 52 milj. 
kwintałi, podczas gdy nadwyżka wy- 
wozowa nie wynosiła nigdy więcej 
jak 3,6 milj. kwintali, a niedobór 
więcej jak 1 miljon kwintali. Zły uro- 
dzaj kartofli i in. zastępczych pasz, 
wysokie ceny artykułów hodowla- 
nych, skłaniające do bardziej inten- 
sywnego spaszania zbóż, przerzuca- 
nie się ludności rolniczej na inne ar- 
tykuły spożywcze, niż chleb i mąka, 
oto są czynniki, które w istocie de- 
cydują o tem, czy na końcu roku gó- 
spodarczego zaistnieje niedobór, czy” 
też nadwyżka zbóż, a wiadomo, że 

wszystkie te czynniki są w najwyż- 
szym stopniu płynne. Przy obecnym 
kryzysie gospodarczym ważną rolę 
odgrywać tu może również, podobnie 

jak to zaobserwowano zagranicą, 

skurczenie się konsumcji miejskiej, 

która w normalnych latach jest czyn- 

nikiem najbardziej stałym w polskiej 
gospodarce zbożowej. Jeżelibyśmy za- 

tem dzisiaj spróbowali magazynować 

zboże, zamiast je wywozić w tem 

przeświadczeniu że w ten sposób 
zwolnimy się od konieczności nie- 
zbędnego rzekomo przywozu. na 
przednówku, to weszlibyśmy w sferę 
spekulacji. Nie jest rzeczą wykluczo- 

ną, że spekulacja ta mogłaby się udać, 

ale bardziej jest prawdopodobnem że 
załamałaby się z największą szkodą 
«Па Skarbu, dla życia gospodarczego 
i dla przyszłości naszej polityki zbo- 

żowej. Niczem innem nie była wszak- 

że polityka t. zw. „rezerw  zbożo- 

wych*, która dzisiaj potępiona jest 

jednomyślnie przez koła rolnicze. 

Powrót do tej polityki byłby powro- 
tem do eksperymentów, zawsze w Ży- 
ciu gospodarczem niebezpiecznych. 

   

  

— Jak w tych warunkach zapa- 

trywać się należy na przyszłość sytu- 

acji zbożowej? 

— (Chociaż ceny światowe wyno- 

szą dziś mniej, niż 50 proc. cen ze- 

szłorocznych, skutkiem czego i w Pol- 

sce zaczynamy Okres gospodarczy 

przy niższym poziomie cen, niż rok 

temu, to jednakże perspektywy roku 

obecnego wydają się lepsze, niż roku 

zeszłego. Światowe zbiory tegoroczne, 

jak również remanenty są wyraźnie 

niższe: niż rok temu i bliżsi jesteśmy 

równowagi pomiędzy podażą a popy- 

tem. Gdyby można było zawrzeć w 

maju w Londynie międzynarodowe 

porozumienie pszeniczne i gdyby 

Niemcy nie były zerwały umowy żyt- 
niej, to sytuacja rynkowa byłaby 
przypuszczalnie już teraz znacznie 
korzystniejsza. Nie tracąc nadziei, że 
droga porozumień międzynarodowych 

niedługo ponownie stanie się aktual- 
ną, dążyć musimy w Polsce przede- 

wszystkiem do tego, aby podaż utrzy- 

mać w możliwie wąskich granicach. 

Sprawa teatrów w Wilnie. 
Ślimaczyło się to przez całe lato, 

trzymając w niepewności artystów i 

publiczność. W sprawie tak związa- 

nej z potrzebami kuliuralnemi ogółu 

i z przyzwyczajeniami, oraz finansami 

przeciętnego wilnianina, nie zwraca- 

no się w formie większego zebrania 

do opinji ogółu, tylko załatwiano te 

sprawy w stolicy. Oczywiście, eo do 

pertraktacyj pomiędzy ZASP-em a 

dyr. Zelwerowiczem, dyr. Szpakiewi- 
czem a Magistraten» trudno było za- 

bierać głos „z boku, bo to są sprawy 

budżetowe, na które publiczność nie 

ma wpływu, ale jest sprawa, co do 

której musi energicznie wyrazić swą 
opinję; choćby zwołać wiec, zebranie, 
czy wypowiedzieć się w ankiecie 0- 
gólnej. To kwestja czy mają być w 

Wilnie dwa teatry czy jeden? Czy 

Lutnia ma być zamknięta czy nie? 

O ile mi wiadomo, Teatr Lutnia 
jest jeszcze zakontraktowany | przez 

dyr. Rychłowskiego i może on ją wy- 

nająć lub zużytkować osobiście. Więc 

„zamykanie* czy „otwieranie Lutni 

należy do dzierżawcy: on ma pierwszy 
głos w tej sprawie. 

Zasadniczo lepiejby było mieć 

dwa teatry: poważniejszy repertuar 

na Pohulance, zaś ludowy, popularny, 

z zespołem jeżdżącym na prowincję 

Too AGE   

w Lutni, któraby służyła też dlą im- 

prez teatralnych innym narodowoś- 

ciom. Widzieliśmy jakie powodzenie 

miała tego roku trupa kolejowa, ama- 

torska, objeżdżająca ze swą „Częstó- 

chową” prowincję. Osobiście nie znaj- 

duję by było racjonalnem ponosić tyle 

kosztu na kostjumy i tyle trudu na in- 

scenizację, by pozostać bądź co bądź 

gronem amatorów, więc pozycją nie- 

stałą. Widzieliśmy już takie zespoły 

przygodne; koszty, kostjumy, zapał i 

kilka efektownych przedstawień, a 

potem milczenie, zniknięcie z hory- 

zontu zespołu i często rozproszenie 
dużego materjału kostjumowego. Te- 
atry amatorskie powinny służyć jako 

miła rozrywka, ale nie wchodzić w 
drogę teatrom zawodowym. 

Z innej strony trzeba sobie dobrze 
zdać sprawę, że publiczności polskiej 

w Wilnie na dwa teatry nie wystar- 

cza. Jest cała kategorja „kinowej pu- 

bliki*, która do teatru prawie nie cho- 

dzi, bo trzeba się ubrać i umyć, ew. 

ogolić, więc lepiej do „kińciuka', któ- 

ry w swych ścianach przygarnie wszy- 
stko, nawet insekty, bez protestu. 

Jeśliby więc chcieć utrzymać dwa 
teatry na jakimś możyliwym gruncie 
finansowym. to trzebaby oprzeć re- 

pertuar Lutni na sztukach bardzo po- 
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Dookoła wizyty ministrów francuskich 
w Berlinie. 

Przedmiot 

BERLIN, 14. 8. (Pat). — W po- 
litycznych kołach- niemieckich zape- 
wniają, iż rząd Rzeszy opracował 
szczegółowy plan petraktacyj, który 
przedłożyć ma przedstawicielom Fran 
cji jako podstawę przyszłych roko- 
wań. Za rzecz niemal pewną uważa- 
ją tutaj, że kwestje finansowe ne bę- 
dą zupełnie poruszone w rozmowach 
berlińskich. Sprawa pożyczki dla Nie- 
miec została na dalszym planie, po- 
nieważ we Franeji podobnie jak i w 
Niemczech, uważa się za wskazane 
zaczekać na wyniki konferencji przed 
stawicieli banków w Bazylei. 

W Berlinie krążą uporczywe po- 
głoski, że w rozmowach niemiecko- 
francuskich rozpatrywana ma być 
kwestja, czy nie byłoby wskazane za- 
warcie między Niemcami i Francją 
umowy podobnej do niemieeko-so- 

Przyczyną zwłoki — 

PARYŻ 14.8. Pat. — „Le Matin" 
pisze, że Laval podziękował ambasa- 
dorowi von Hoeschowi za uprzejme 
zaproszenie i zaznaczył, że w zasadzie 
nie widzi przeszkód, które mogłyby 
opóźnić odbycie zapowiedzianej wi- 
zyty w najbliższym czasie. Wydaje 
się, że jedynie stan zdrowia Brianda 
mógłby być przyczyną takiego opóź- 

rokowań. 

wieekiego traktatu berlińskiego, któ- 
raby nakładała na oba państwa obo- 
wiązek przyjaznego porozumiewania 
się w sprawach, będących — ргхейт. 
wspólnego zainteresowania. W toku 
rozmów tych miał się wyłonić plan, 
aby porozumienie między Niemeami 
a Francją rozszerzyć również na An- 
glję i Włochy. Zastanawiano się przy- 
tem nad nadaniem tym rokowaniom 
kierunku, ażeby państwa, nie objęte 
porozumieniem, nie uważały je za 
skierowane przeciwko sobie. Specjał- 
nie chodzi tu o niezrażanie sobie Sta- 
nów Zjednoczonych i Rosji Sowiee- 
kiej. Wszystkie te kombinacje mają 
jakoby stanowić temat rozmów pod- 
czas sesji genewskiej i w czasie wi- 
zyty ministrów francuskich w Berli- 
nie. 

stan zdrowia Brianda. 

nienia. Należy jednak zaznaczyć, że 
zdrowie Brianda ulega stałej popra- 

wie. 

PARYŻ 14.8. Pat. — Premjer La- 
val wyraził ambasadorowi  niemiec- 
kiemu von Hoeschowi żał z powodu 
niemożności udania się do Berlina w 
dniach 26 i 27 bm. ze względu na stan 
zdrowia Brianda. 

Dopiero po sesji genewskiej. 

BERLIN, 14-VIII W piątek wie- 
czorem nadeszły z Paryża wiado- 
mości, że przyjazd irancuskich mi- - 

Zainteresowanie 

RZYM 14.8. Pat. — Prasa włoska 
pilnie śledzi wszystko, co dotyczy wi- 
zyty ministrów francuskich w Berli- 
nie. Paryscy korespondenci pism wło 
skich podają szczegółowo głosy dzien- 
ników francuskich, podkreślając wy 
raźną tendencję do odroczenia daty 
wizyty, aby przeczekać zlikwidowanie 

nistrów do Berlina nie nastąpi przed 
sesją genewską. 

  

prasy włoskiej. 

kwestji Anschlussu przez wrześniową 
sesję genewską. Niektórzy korespon- 
denci twierdzą, iż koła bliskie rządowi 
francuskiemu są przekonane, że wizy- 
ta nastąpi 26 oraz 27 sierpnia, przy- 
czem nowy ambasador Francji Fran- 
cois-Poncet ma rzekomo przygotować 
w Berlinie ścisły program rozmów. 

     

  

Krwawe Starcia hitlerowców z policją. 
BERLIN, 14. 8. (Pat). — Miasteczko Hol- 

sztyūskie Itzehoe było ubiegłej nocy widow- 
nią krwawych starć między hitlerowcami i 
policja. Hitlerowcy zmobilizowali oddziały 
szturmowe z całej okolicy, obsadzając wszy- 
stkie wyjścia z miasta. Za powracającemi ze 
zgromadzenia Reichsbannerowcami oddziały 
szturmowe urządziły formalny pościg, ata- 
kująe ich z bronią w ręku. Policja rozpra- 

szać musiała awanturników przy pomocy pa- 
łek gumowych oraz broni palnej. Szereg 0- 
sób odniosło rany. W piątek rano walki 
z hitlerowcami powtórzyły się. Ulicami mia- 
sta przeciągają samochody ciężarowe z od- 
działami policji. Wobec częstych starć wła- 
dze miejskie uchwaliły ściągnąć większe od- 
działy policji z Aibony celem ochrony mia- 
sta. 

Wybuch w składzie broni. 
26 osób zabitych, 62 ranne. 

HONGKONG, 14. 8. (Pat). — W, składzie 
broni w Macao nastąpił wybuch, w czasie 
którego zginęło 5 Portugalczyków i 2 czar- 
nych. Wiele domów w Macao doznało w 
związku z wybuchem poważnych uszkodzeń. 
straty są oceniane na 200 tys. f. st. Komuni- 

kacja telefoniczna z Macao została przerwa- 
na. 

HONGKONG, 14. 8. (Pat). — Według po- 
głosek liczba ofiar wybuehu w Macao wy- 
nosi 26 zabitych i 62 rannych. 

  

Czy bóle nerwowe i migrana są uleczalne? 
Również dla reumaty 

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

ków bardzo ciekawe! 
nerwowych i głowy, jak również pokrew- 
nych dolegliwościach. Gdy inne środki za- 
wiodły, nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy zastosowaniu tabletek Toga- 
lu częstokroć nadspodziewanie pomyślne re- 
zultaty! Tabletki Togal nietylko uśmierzają 
„natychmiast bóle, lecz w naturalny sposób 
usuwają pierwiastki chorobotwórcze. A więc 
zwalcza w zarodku te niedomagania i jest 
nieszkodliwy dla żołądka, serca i innych or- 
ganów. Przeszło 6.000 orzeczeń lekarskich. 
Spróbójcie więc sami dziś jeszcze, lecz żą- 
dajcie we własnym interesie tylko tabletki 
Това! — niema bowiem nic lepszego! We 
wszystkich aptekach. 

T L i RADO 

Ze strony rządu zrobiono maksymal- 
ny wysiłek, aby w drodze odroczenia 
płatności i tt p. podaż na rynku 
zmniejszyć, ale i rolnicy wykorzystać 
winni w maksymalnym stopniu te 
Środki, które jak kredyt zasławowy, 
ułatwić im mogą przetrzymanie obec- 
nego krytycznego momentu. 

P.A, 

Bomba w pociągu. 

CZERNIOWCE, 14. 8. (Pat). — „Tscher- 
nowitzer Allgemeine Ztg.* donosi, że na sta- 

cji Adancata w pociągu w wagonie bagażo- 

wym wybuchła bomba ekrazytowa. Siła wy- 
buchu zniszczyła wagon. Na szezęście ofiar 

w ludziach nie było, chociaż na sąsiednim 

torze stał pociąg bukareszteński," idący z 

Czerniowiec. 
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Tajemnicze narady 
hinduskich mężów stanu. 

BOMBAY, 14. 8. (Pat). — Tej-Ba- 
hadur i Jayakar, znani ze swych wy- 
stąpień o charakterze pojednawczym, 
odbyli w ciągu nocy godzinną rozmo- 
wę z Gandhim, poczem wysłali do vi- 
cekróla depeszę, której treść trzyma- 
na jest w ścisłej tajemnicy. 

Duże znaczenie przywiązują do 
decyzji, powziętej dziś rano przez ko- 
mitet wykonawczy kongresu, w myśl 
której przewodniczący kongresu Wal 
lalchai upoważniony jest do działa- 

Treść listu 

SIMLA 14.8. Pat. — Ogłoszono tu 
korespondencję wieekróla z Gandhim. 
Mahatma zarzuca wicekrólowi i pod- 
ległym mu urzędnikom stosowanie 
wobec biednych włościan nietylko 
przymusu, ale i represyj, by ich zmu- 
sić do płacenia podatków. W kołach 
miarodajnych istnieje przekonanie, iż 

nia w imieniu komitetu wykonawcze- 
go w razie, gdyby szybki rozwój wy- 
padków nie pozwolił na zwołanie 
kongresu. Przyjęto także drugą rezo- 
lucję, w myśl której usunięcie się hin 
duskich mężów stanu od obrad Okrą 
głego Stołu nie powinno być uważane 
za zerwanie układu w Delhi. — Re- 
zolucja wzywa wszystkie organizacje 
związane z kongresem do poszano- 
wania tego układu, przynajmniej tej 
części, która dotyczy kongresu. 

Gandhiego. 

nie należy uważać za skończone roko- 
wniź, zmierzających do skłonienia 
stronnictw, zgrupowanych w kongre- 
sie, do udziału w konferencji Okrą- 
głego Stołu. Są czynione wysiłki. by 
skłonić komitet wykonawczy do po- 
nownego rozpatrzenia postanowienia 
niebrania udziału w konferencji. 

  

Runięcie domu wskutek wybuchu 
36 osób pod gruzami. 

LYON, 14-VIII. (Pat). W miejsco- 
wości Villeurbanne położonej w 
odległości 3 klm. od Lyonu w jed- 
nym z domów, zamieszkałych przez 
robotników francuskich, hiszpań- 
skich i angielskich, nastąpił wybuch, 
skutkiem czego dom zawalił się, 

grzebiąc pod gruzami około 30 0- 
sób, w tej liczbie 10 dzieci. Dotąd 
wydobyto 5 zabitych oraz 12 osób 
rannych. Jak przypuszczają, pod 
gruzami znajduje się jeszcze około 
10 osób zabitych. 

Sierpniowy „prima aprilis". 
Wczoraj niemało narobił wrzawy dodatek 

nadzwyczajny, jednego z pism wileńskich, 

ogłaszający urbi et orbi, że w Kaledrze Wi- 

leūskiej, w trakcie robót restauracyjnych w 

podziemiach natrafiono na kryptę, w której 

znaleziono róg Niezwłocznie robo- 

ty zostały przerwane i powiadomiono o tem 

odkryciu odnośne władze Kapituły Wileń- 

skiej oraz władze wojewódzkie. 

trumny. 

Dla zbadania autentyczności grobów kró- 

lewskich — czytamy tam dalej — zbierze 

się komisja historyczna, którą powoła Kapi- 

tuła w poniedziałek. 

A otóż nie czekając poniedziałku PAT-icz- 

na nadesłała następujący komunikat  Коп- 

serwatora okręgowego p. Lorentza, którego 

treść przytaczamy dosłownie. 

W związku z pogłoskami o natrafieniu 

na szczątki królewskie w kaplicy św. Kazi- 

mierza Bazylili Wileńskiej, kierownictwo ro- 

bót przesyła następujące wyjaśnienie: 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
: KOMUNIKAT 

Państwowego Banku Rolnego od- 
działu w Wiinie w przedmiocie 
kredytu pod zastaw produktów 

rolnych. 

Państwowy Bank Rolny wzorem lat ubie- 
głych wydaje pożyczki pod zastaw produk- 
tów rolnych na zasadach Rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar- 
ca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38 poz. 360) i 
Rozporządzenia Wykonawczego Ministrów 
Skarbu, Sprawiedliwości i Rolnictwa z dnia 
14 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72 poz. 
658). 

Pożyczki będą wydawane bezpośrednio 
przez Państwowy Bank Rolny, za wyłącze- 
niem instytueyj pośredniczących, osobom fi- 
zyeznym i prawnym, prowadzącym gospo- 
darstwa rolne bez względu na ich obszar, 
pod zastaw produktów rolnych, będących 
wyłącznie wytworem danego gospodarstwa 
rolnego. Dzierżawcom i użytkownikom po- 
żyezki będą udzielane tylko za zgodą właś- 
ciciela nieruchomości, wyrażoną na piśmie 
w formie aktu urzędowego łub prywatnego 
z notarjalnie lub sądownie uwierzytelnio- 
nym podpisem właściciela. 

Pożyczki będą wydawane pod zastaw 
ubezpieczonego na pełną sumę wartości i na 
termin nie mniej, niż o jeden miesiąc dłuż- 
szy od terminu zastawu — ziarna żyta, psze- 
nicy, jęczmienia, owsa. 

Maksymalna wysokość pożyczki określa 
się na 50 proc. ceny rynkowej podług noto- 
wań Państwowego Banku Rolnego Oddział 
w Wilnie (loco stacja załadowania), nieza- 
leżnie od tego, czy zboże jest omłócone, czy 
też nieomłócone. 

Minimalna wysokość tych pożyczek nie 
może być niższą, aniżeli zł. 3.000 

W czasie usuwania gruzów z pod posa- 

dzki kaplicy św. Kazimierza natrafiono w 

odkopanej części przy ścianie wschodniej, 

w głębokości 2 m. 70 etm., na resztki zbu- 

twiałych desek, przy których rozrzucone by- 

ły w gruzie kości ludzkie. Wpobliżu zaś te- 

go miejsca natrafiono na kości zwierzęce. 

Dalsze poszukiwania są w toku. Pogłoski © 

odnalezieniu grobów królewskich są przed- 

wczesne i w każdym razie nie mogą doty- 

czyć kości znalezionych w dniu dzisiejszym. 

Poszukiwania odbywają się w obecności J. 

E. ks. arcyb. metr. wileńskiego, rektora Ba- 

zyliki ks. prałata Sawickiego, prof. Juljusza 

" Kłosa i konserwatora dr. St. Lorentza. 

Przypominamy, że wczoraj było 14 sier- 

pnia a nie pierwszego kwietnia, kiedy to tego 

rodzaju „alarmujące rewelacje" uchodzą na- 

wet najbardziej szanującym się pismom na 

sucho. 

  

Oprocenowanie 8 proe. w stosunku rocz- 
nym, płatne zgóry za okres nie dłuższy 6 
miesięcy. 

Okres pożyczki zastawnej może trwać po 

dzień 25 czerwea 1932 r. 
Spłata pożyczki winna następować w ter- 

minach następujących: 
W. styczniu 1932 r. w wysokości 15 proc. 

pożyczki, w lutym 1932 r. w wysokości 15 
proe. p, w marcu 1932 r. w wysokości 15 
proc. p. w kwietnia 1932 r. w wysokości 15 
proc. p, w maju 1932 r. w wysokości 20 
proce. p., w czerweu 1932 r. w wysokości 20 
proc. pożyczki. 

Raty kredytu nie będą prolongowane i 
będą przypadać jak wyżej niezależnie od mie 

siąca wypłaty pożyczki. 
Zabezpieczeniem kredytu służyć będzie 

zastaw produktów rolnych oraz weksłe z 
wystawienia zastawey. 

Koszty oszacowania zastawu ponosi za- 
: Stawea. 

Ubiegający się o pożyczkę rolniey winni 
składać do Państwowego Banku Rolnego po 
dania według ustalonego wzoru i wpłacać 
tytułem zaliczki na koszty oszacowania pół 
proe. od sumy pożyczki, Wszelkie inne szeze 
góły dotyczące zastawu są zawarte w umo- 
wie w sprawie zastawu rolniczego. 

Do zastawu rolnicy mogą zgłaszać zboże 
po uprzedniem wyeliminowaniu ilości niez- 
będnych na zasiewy, ordynarję i in. 

Zastawione zboże w żadnym wypadku 
nie może być naruszone do chwili spłaty po- 
życzki i za niedopełnienie tego warunku 
Rozporządzenie Prezydenta  Rzeczypospoli- 
tej z dina 22 marca 1928 r. przewiduje karę 
więzienia do jednego roku i grzywnę do 
10.00 zł. względnie jedną z tych kar. 

  

LEKARZ DENTYSTA 

J. WIŁKOMIRSKI 
powrócił. 

pularnych, efektownych. bajkach cza- 
rodziejskich, trylogjach i t. p. Jeśli 
łakie starocie, ostatnia marnota pod 

względem literackim jak „Obrona 
Gzęstochowy', dzięki tematowi i ko- 
stjumom, grywaną jest z powodze- 
niem, to dowód czego publiczność na- 
sza potrzebuje, co lubi i na coby cho- 
dziła. Łatwiej jest od takiego b. po- 
pularnego poziomu poprowadzić pu- 
bliczność wzwyż, niż narzucać jej 
sztuki, których nie rozumie, a przez 
to zrażać szersze masy do teatru. 
Oczywiście to i kwestja ceny, musi 
być jak najtańsza. Poziom... no tak 
poziom wtedy się obniży, na to nie- 
ma rady... nikt nie zaprzeczy, że 
dwóch teatrów o wysokim poziomie 
repertuarowym nie da się utrzymać 
w biednem i coraz biedniejszem Wil- 
nie. Pamiętajmy też „že zbliżająca się 
zima będzie najcięższą pod względem 
finansowym jaka dotąd była. Że bę- 
dzie bezrobotnych dużo, nietylko 
wśród sfer robotniczych, ałe i wśród 
inteligencji, a co za. tem idzie frek- 
wencja teatralna dużo się zmniejszy, 
bo jużci zredukowany człowiek zacz- 
nie oszczędności od odmawiania so- 
bie rozrywek. Książek już się nie ku- 
puje, nie wydaje, (od wiosny podob- 
no firmy warszawskie nie przyjmują 
rękopisów), zamknięcie teatrów grozi 
w paru miastach, w Wilnie pieniędzy 
zawsze było mniej niż w innych mia- 
stach Rzeczypospolitej, a cóż dopiero 

     

  

przy kryzysie kryzysu, który tej zimy 
nastąpi. r 

Z tych względów, jeżeli zaryzyko- 
wać prowadzenie dwóch teatrów: to 
muszą one być bardzo wyraźnie zróż- 
niczkowane; na Pohulance repertuar 
„wyższy, w Lutni bardzo popularny. 
I należałoby sprawę zadecydować co 
najprędzej, ze względu na artystów, 

«już opuszcza nas kilku ulubionych, 

których role bywały oczekiwane z za- 
ciekawieniem i słuchane z zachwy- 
tem. Jakże nie żałować stokroinie u- 
roczego blondasa, zuchowatej, naiw- 
nej, Niwińskiej? Jakże nie gniewać 
się, że nie zobaczymy niezmiernie su- 
miennej pracy scenicznej p. Żurow- 
skiego, którego Szwejk, kelner w o- 
sławionych * Przestępcach, porucznik 
w „Maman* i tyle innych, pozostało 
w pamięci? 

Wilnianie drżą, by ich nie opuścił 
zawsze dotąd wierny p. Wyrwicz, ar- 
tysta tak subtelny, tak wytworny. o 
ogromnej skali możliwości artystycz- 
nych: od detektywów i starych gen- 

tlemenów, do naiwnych matołków i 
akiej postaci jak rabin w „Dybuku”, 

lub bałaguła w „„Piešniarzu Ghetta“. 
I zresztą, co tu gadać. Wilnianie przy- 
swajają się powoli, nie rzucają się w 
objęcia za pan brat od pierwszego 
wejrzenia, obejrzeć muszą z każdej 
strony każdą rzecz i każdego przy- 
bysza» ale jak im do serca przypadnie 
to jak tam umieją, tak o swej sym- 

  

patji świadczą. A że świat teatru in- 
teresuje ogół inteligencji naszej, że 

poszczególni artyści swą rzetelną pra- 

cą, pod świetnym kierunkiem dyr. 

Zelwerowicza, rozwinęli się w naszych 

oczach dochodząc do coraz piękniej. 

szych rezultatów artystycznych, więc 

byśmy chcieli ich wszystkich zatrzy- 

mać, Najbardziej zaś Dyrektora. Nie 

" miejsce w codziennej gazecie ująć wy- 

siłek artystyczny i reżyserski p. Zel- 
werowicza, może numer kolejny 

„Źródeł Mocy* nam to przyniesie, ale 

należałoby zaznaczyć tutaj kilka za- 
sadniczych cech Jego kierownictwa. 
Umiejętny dobór sztuk: przez ubiegłe 

- sezony widzieliśmy narówni sensacje, 
jak nastroje, rzeczy rodzime, nowości 
z Warszawy, jak i zagraniczne farsy 
i „przeboje* amerykańskie, w rodza- 

ju niezapomnianego  „Brodway'u*, 
który jest jedną z najlepszych sztuk 
tego rodzaju. Bajeczna sprawność re- 
żyserska, opanowanie ról pamięciowe | 

niepojęte dla profana, jak to umieli 

artyści p. Zelwerowicza, przejmowały 

zdumieniem. Specjalna zdolność u- 

grupowań zbiorowych, kultura gestu 

i umiejętność zestawienia grup odda- 

jących ruchem, barwą, rytmiką głosu 

nastrój i stan rozegrywającej SIĘ! ak- 

cji. To było najbardziej uderzające, 

jakby specjalnością zespołu, pomysły 

w tym kierunku widzieliśmy pierw- 

szorzędne, niezapomniane. 

Dekoracyjną stroną zajmował się 

p. Hawryłkiewicz. który również pra- 
cował istotnie twórczo. Jego umeblo- 
wania, oświetlenia i dekoracje, nieraz 
pozostawiały wrażenie symfonji mu- 
zycznej i zachwycały oczy. 

Dużoby jeszcze można pisać o sto- 
sunku dyr. Zelwerowicza do Wilna 
w ogólności, o Jego ofiarnej pracy w 
różnych imprezach dobroczynnych, 
o Jego stałej i pełnej rycerskości do- 
brej woli we wszelkich poczynaniach 
kulturalnych, gorliwej pomocy arty- 
stycznej gdzie było potrzeba i goto- 
wości przemawiania, a jakże Świet- 
nym jest mówcą, na uroczystościach i 

w Zw. Literatów. Jemu wreszcie za- 

wdzięcza twórczóść miejscowa wpro- 
wadzenie swoich sztuk na deski te- 
atru: Królewicz Rak, Betlejka Wileń- 
ska i Sztuba, dzięki Jego dyrekcji uka- 
zały się z powodzeniem na scenie. 

Stosunek dyr. Zelwerowicza do Wil- 
na, do naszych zamiłowań, poglądów 
i pragnień, był do gruntu uczciwy i 
serdeczny. Tego Mu Wilno nie za- 
pomni, ani Jego wielkiej pracy tutaj 

położonej. Jeśli musi odejść. niechże 
o nas nie zapomni i odwiedza, bo my 
Go wdzięcznie wspominać będziemy. 

Hel. Romer. 

   



  

  

Nr. 187 (2129). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Woj. Beczkowicz w Święciańskiem. 

ŚWIĘCIANY 14.8. Pat. — W dniu 
11 bm. przejechał przez pow. świę- 
ciański p. wojewoda wileński Beczko- 
wiecz. W ostatnim dniu swej podróży 
inspekcyjnej p. wojewoda. po przeno- 
cowaniu nad Naroczem, przebywał w 
miejscowościach Miadzioł i Kobylnik 
pow. postawskiego oraz Świr pow. 

święciańskiego. Pan wojewoda odwie- 
dził prezesa Okręgowego T-wa Kółek 
i Organizacyj Rolniczych p. dr. Gór- 
kowskiego oraz p. Aleksandra Cho- 
mińskiego w Olszewie. W godzinach 
popołudniowych p. wojewoda  odje- 
chał w kierunku Wilna, bezpośrednio 

udając się do Michaliszek. 

Dalszy pochód pożarów w powiecie 
baranowickim. 

    Nad ranem 13 sierpnia we wsi Łotwicze, 

gminy mołezadzkiej, wskutek nieostrožne- 

50 obchodzenia się z ogniem, spaliły się 

2 stodoły wraz ze zbożem na szkodę Ja- 

roszyka Dominika i Honczaruka Mikołaja. 

Straty wynoszą ponad 3 tysiące złotych. Po- 
żar ugasiła straż pożarna z Połonki. 

Tegoż dnia o godzinie 2-giej w nocy, 
wskutek podpalenia, spłonął częściowo bu- 

dynek szkoły powszechnej we wsi Dubowo, 
gminy darewskiej. Pożar wybuchł w miesz- 
kaniu ownika szkoły Piotrowskiego Wi- 
toida, który obecnie znajduje się na urlopie 
i był nieobecnym w m kaniu. Spałeniu 
ułegło mieszkanie kierownika wraz ze sprzę 
tami i garderobą, wartości ponad 5 tysię- 
cy złotych. Wpobliżu budynku szkolnego 

znałeziono 2 butelki od nafty, która praw- 

dopodobnie służyła zbrodniarzowi do pod- 

palenia. Pożar ugasiła straż pożarna z Du- 

bowa. 
W nocy 12 sierpnia we wsi Szezęsnowi- 

<ze, gminy lachowiekiej, z nieustalonej przy 

      

     

czyny wybuchł pożar w zabudowaniach 

gospodarczych Matrony Księżyk, który po- 
mimo wytężonych wysiłków ze strony stra- 
ży pożarnych z Raczkan, Rusinowicz i Je- 
fimwiocz, strawił doszczętnie 3 domy mie- 
szkalne, 2 stodoły oborę i spiehlerz oraz 
wielką ilość zboża tegorocznego. Straty się- 
gają sumy 15 tysięcy złotych. 

"Tegoż dnia we wsi Horodyszcze, gminy 

niedźwieckiej, z nieustalonej yprzyczyny wy- 
buchł pożar, który doszczętnie strawił dom 

mieszkalny i chlew na szkodę Herbera Jó- 
zefa. Straty wynoszą tysiące złotych. Pożar 
ugasiły straże pożarne z Horodyszcza i Nie- 
džwiedzia. 

Tegoż dnia we wsi Juszkiewicze, gminy 
wolmiańskiej, na strychu domu mieszkalne- 
go Klimaszewskiego Wineentego, wybuchł 
pożar, który po rozerwaniu dachu został w 
zarodku ugaszony przez miejscową straż po 

żarną. 
Straty wynoszą tylko 700 złotych. 

  

Podejrzana eskapada do Z. S.R.R. 
Salwa karabinowa 

W noey х 12 па 13 b. m. na odcinku 
granieznym Dokszyce, żołnierze - polskiego 
patrolu granicznego zauważyli nagle przez 
zasłonę nieustannie padającego deszczu 

JAKIEŚ PODEJRZANE. CIENIE 

chyłkiem posuwające się w kierunku grani- 

<y sowieckiej. Żołnierze natychmiast wszczę 

li pościg i zastąpili drogę podejrzanym 050- 

bnikom. + “B 

Po zauważeniu żołnierzy osobniey zmie- 

mili kierunek i 

ZACZĘLI SZYBKO BIEC 

usiłując przekroczyć granicę w innym pun- 

kcie. 
Wobec tego, że nawoływania żołnierzy 

do zatrzymania się nie odniosły pożądanego 

skutku dowodzący patrolem wydał rozkaz 

użycia broni palnej. 

na linji granicznej. 
ROZLEGŁA SIĘ SALWA KARABINOWA 

iza nią krzyk rannego, bowiem jadna z kul 
trafiła w udo uciekiniera. To poskutkowało 

i straż graniczna oprócz rannego zatrzymała 
jeszcze dwóch osobników. 

Pozoostali trzej osobnicy zbiegli w kie- 
runku wsi Niecicierowszezyzna. Zarządzony 
pościg nie dał narazie pożądanych wyników 

Rannym okazał się mieszkaniec wsi Zo- 
'czno (gm. dokszyckiej), który w towarzy- 
stwie jeszcze 5 mieszkańców tejże wsi usi- 
łował przekroczyć granicę do Z. S. R. R. 

Zachodzi przypuszczenie, że są to 

CZŁONKOWIE K. P. Z. B. 

którzy udawali się do Mińska po instruk- 

cje. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie pro- 
wadzi policja powiatowa. (e). 

Śmierć po śmiercionośnej libacji. 
Wczoraj wieczorem w rowie przydroż- 

nym wpobliżu wsi Stanule (gminy głęboe- 

kiej) znaleziono zwłoki Jana Sicika — ga- 

jowego majątku Ozierce. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

Siecik był w dniu 9 b. m. na chrzcinach u 

mieszkańca wsi Samaje Steiana Rogowskie- 

go. 

Prawdopodobnie na chrzeinach zamiast 

wódki, Sicik napił się „likieru* sporządzo- 

nego ze spiryt. denaturowanego, wobec cze- 
go uległ paważnemu zatruciu i w drodze do 
domu — zmarł. 

Zarządzona sekcja zwłok Sicika prawdę 
wyjaśni. (e). 

BARANOWICZE 
+ DEFRAUDACJA NA POCZCIE W BA- 

RANOWICZACH. Funkcjonarjusz Urzędu 
'Pocztowo-Telegraficznego w Baranowiezach 
niejaki Górski Stanisław zdefraudował su- 
mę 80 złotych pobraną od abonentów ra- 
djo-odbiornika i wydalił się w niewiado- 
mym kierunku. Natychmiast zarządzone po 

szukiwania za defraudantem doprowadziły do 

ujęcia niesumiennego pracownika Urzędu 

Pocztowego, którego przekazano do dyspo- 

zycji sędziego śledczego w Baranowiczach. 

-— POŻAR OD PIORUNA. Onegdaj w 

czasie burzy we wsi Rusiny, gminy jastrzęb 

skiej, uderzył piorun w zabudowania gospo- 

darcze, należące do Rafała Hankiewicza, za- 

bijając krowę znajdującą się podówczas w 
stajni. Wzniecony przez piorun pożar stra- 
wił doszczętnie dom mieszkalny i chlew о- 
raz narzędzia rolnicze, wyrządzając szkód 

na ogólną sumę 7 tys. zł. 
- Zniżka cen na pieczywo. W, związku 

ze zniżką cen na zboże, w dniu 11 sierpnia 
odbyło się posiedzenie Komisji Cennikowej 
w Baranowiczach, na którem po zbądaniu 
faktycznych cen na zboże postanowiono ob- 
niżyć ceny na pieczywo. 

Obecna cena za 1 kg. chleba razowego 
25 gr., chleba szatrowanego — 32 gr. i chle 
ba pytlowego 65 proc. — 38 gr. 

-— Zakończenie półkolonji Z. P. O. K. 
w Baranowiczach. W dniu 9 sierpnia w go- 
dzinach popołudniowych nastąpiło zakończe 
mie półkolonji letniej dla dzieci szkół po- 
wszechnych, zorganizowanej przez panie 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet z p. 
generałową Skotnicką na czele w lasku 
Kołpenickim pod Baranowiczami. Na pół- 
kolonji przebywało 80 dzieci pod czułą opie 

ką członkiń Z. P. O. K. oraz p. dr. Koma- 

rowej. Na uroczystość zakończenia prócz 

kilkuset osób przybył również p. Zarzycki 

zastępca starosty w towarzystwie komisarza 

Centralnej y Chorych p. Rzepeckiego. 
Dzieci odegrały z powodzeniem piękną sztu 
czkę ze świata baśniowego, poczem wokół о- 
gniska cygańskiego odśpiewały  chóralnie 
szereg pieśni. Jedno z dziatwy złożyło ser- 

deczne podziękowanie pod adresem Z. P. 
O. K. za opiekę nad dziećmi w czasie pół- 
kołonji, zaś w imieniu rodziców złożył po- 
dziękowanie p. Konarski. W miłym nastro- 
ju dzieci powróciły do domu z półkolonji, 
unosząc w serduszkach wiele uroczystych 
wrażeń. oprócz czerstwego zdrowia nabyte- 
go w czasie wakacyj. x 

< Zdrowa inicjatywa Cechu szewców w 
Baranowiczach. W związku z podjętą wal- 
ką na terenie m. Baranowicz przeciwko wy- 
zyskiwaniu miejscowego społeczeństwa przez 
kilkanaście sklepów skór i narzędzi szew- 
skich, szewcy baranowiccy zwołali w dniu 
9 sierpnia walne zebranie cechów szewskich 

(żydowskiego i chrześcijańskiego), na które 
stawiło się około*100 właścicieli warszta- 
tów szewskich. Na zebraniu tem szewcy ba- 
ranowiecy postanowili niezwłocznie przystą 
pić do uruchomienia w Baranowiczach skle- 
pu skór i narzędzi oraz drobnych materja- 
łów szewskich, na zasadach spółdzielczych, 
zobowiązując się jednocześnie pod rygorem 
kary wadjalnej, że każdy właściciel warszta 
tu szewskiego nabywać będzie towar wyłącz 
nie w sklepie spółdzielczym. Dla rychlejsze 

     

        

go zrealizowania powziętej uchwały wyło- 
niono Komitet wykonawczy, składający się 
z 7 członków i zastępców, na czele które- 

go jako przewodniczący stanął p. Szulejko 
Klemens. Komitet zajął się opracowaniem 
niezbędnego statutu oraz wystąpił do insty- 
tucyj państwowych i finansowych, jak rów- 
nież. i do Izby Rzemieślniczej z prośbą o 
udzielenie pomocy przeciwko konkurencji 
firm zagranicznych, a w szczególności prze- 
ciwko czeskiej firmie „Bat“. 

SMORGONIE 
-- Lotny Urząd Miar. Zarząd Stowarzy- 

szenia Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jan w Smorgoniach podaje do ogólnej wia- 
domości zainteresowanym członkom, że od 
dnia 13 b. m. przy ul. 3-go Maja rozpoczął 
swe urzędowanie Lotny Urząd Miar i Wag, 
który przyjmuje do legalizacji wagi, odważ- 
niki i miary. Wszyscy członkowie winni we 
własnym interesie zgłosić swe narzędza mie- 
rnicze do legalizacji. 

-- Uroczysta Akademja. W sobotę dnia 
15 b. m. miejscowe Koło Rezerwistów i b. 
Wojskowych urządziło uroczystą akademję 
ku uczczeniu 15-lecia Federacji. Na program 
złożyły się okolicznościowe przemówienia. ko 
medyjka w jednym akcie „Szaleńcy i część 
koncertowa. Reżyserował p. Teszner, kierow 
nictwo części wokalno-muzykalnej spoczy- 
wało w rękach p. prof. Porańskiego M. 

+ Nowy gmach Szkoły Handlowej. Dy- 
rekcja Szkoły Handlowej w Smorgoniach 
powiadamia, że z początkiem roku szkolne- 
go, szkoła będzie się mieściła w nowym gma 
chu specjalnie dostosowanym do potrzeb 
szkoły, przy ul. Mickiewicza 37. W higje- 
nicznie zbudowanych salach szkolnych mło 
dzież będzie mogła rozwijać swego ducha, 
kształcić umysł i hartować ciało. Dobrze 
zorganizowane pracownie dadzą wychowan 
kom Szkoły moc wiadomości praktycznych 
i należycie ich przygotują do przyszłej 
pracy zawodowej. Zastępy, licznie garnącej 
się do wiedzy zawodowej dziatwy, będą wy- 
chowywane na dobrych obywateli i sumien- 
nych pracowników handlu, przemysłu i sa- 
morządów. 

Zapisy uczniów, uczenie po skończeniu 
7-miu oddziałów Szkoły Powszechnej lub 
8-ch klas Gimnazjum trwać będą do dnia 
31 sierpnia włącznie. Szkoła posiada jeszcze 
kilkanaście miejsc. Rok szkolny rozpoczy. 
na się w dniu 1-go września o godz. 9 rano. 

LIDA 
+ Z Zawodów Sportowych. W odbytych 

tu z powodu 17 rocznicy czynu legjonowego 
zawodach sportowych w ramach * państwo- 
wej odznaki sportowej wzięło udział 30 za- 
wodników z miejscowych klubów sporto- 
wych, trzy drużyny siatkówki Pol. Kl. Spor- 
towego, Wojsk. Kl. Sport. 77 p. p. i Kl. Zw. 
Strzel. Grażyna oraz zawodnicy niestowarzy- 
ky dó WÓRZNKE konkurencyj 

ć dobre. i й: i por Boca LS ędziował Woiman i por. 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa] 
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Ofiarność pocztowców 
na rzecz dotkniętych kięską 

powodzi. 

Jak zawsze żywo reagujący na 

wszystkie przejawy życia społecznego 
ogół pracowników pocztowych, tele- 
graficznych i telefonicznych  Wileń- 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów na 
wieść o skutkach klęski powodzi, któ- 
ra nawiedziła w roku bieżącym woje- 

wództwa: wileńskie, nowogródzkie i 

białostockie — postanowił — czynnie 

przyczynić się w miarę swych możno- 

ści do złagodzenia strasznych skutków 

tej powodzi. 

W dniu 29 kwietnia b. r. naskutek. 

inicjatywy prezesa dyrekcji inż. p. Żu- 

chowieza odbyło się w Dyrekcji P. + T. 

posiedzenie informacyjne, na którem 

postanowiono wszcząć akcję pomocy 

ofiarom powodzi i objąć nią cały te- 

ren Wileńskiej Dyrekcji P. i T 

W tym celu wybrano „Pocztowy 

Komitet Pomocy Ofiaróm Powodzi 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. i T.* 

pod przewodnictwem prezesa dyrekcji 

inż. Karola Żuchowicza i wyłonione 

Komitet wykonawczy w składzie: mjr. 

Kozłowski Eugenjusz—przewodniczą- 

cy, Garniewicz Paweł—skarbnik, Ku- 

czyński Karol — sekretarz, mr. Wierz- 

biński Wojciech i kpt. Krydel Witold 

—członkowie. 

Komitet rozpoczął swoją pracę na- 

tychmiast przez: 
1) wezwanie pracowników do skła- 

dania dobrowolnych iofiar na rzecz 

powodzian przy wypłacie poborów w 
dniu 1 maja 1981 r. 

2) zwrócenie się do szerokich mas 
społeczeństwa zapomocą urzędów i a- 
gencyj, z któremi społeczestwo tak 
często styka się w życiu codziennem— 
do składania ofiar na powodzian na 

listy „Pocztowego Komitetu Pomocy 
Ofiarom Powodzi', 

3) urządzenie 

wych. 

Akcja ta, prowadzona w całem zro- 
zumieniu jej ważności, dała na dzień 
20 lipca b. r. następujące rezultaty: 

1) z imprez (koncerty, zabawy) 
1161 zł 16.gr, 

2) ze składek dobrowolnych pra- 
cowników i ofiar społeczeństwa na li- 
sty Poczt. Kom. Pomocy Ofiar. Pow. 
8.974 zł. 08 gr. 

Razem 10.135 zł. 24 gr. 

Suma ta została w dniu 8 sierpnia 
b. r. przekazana na konto czekowe Nr. 
82100 na rachunek Wileńskiego Komi- 
tetu niesienia pomocy ofiarom powodzi 
z tem, że sumy, które wpłyną po 20 
lipca b. r., zostaną przekazane dodat- 

kowo temuż Komitetowi. 

Akcja ta, dająca dowód wysokiego 
poczucia i wyrobienia obywatelskiego, 
odbiła się sympatycznem echem wśród 
miejscowego społeczeństwa, gdyż jesz- 

cze raz podkreśliła: że ogół pracowni- 

ków pocztowych telegraficznych i te- 

lefonicznych stanowi zorganizowaną 

część społeczeństwa, żywo reagującą 

na przejawy życia tegoż, a nie ograni- 

czającą się ciasnemi ramami swoich 0- 
bowiązków służbowych. 

   

imprez  dochodo- 

    

  

Popierajcie Ligę Morską 
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Święto Federacji „Dzień 
Rezerwisty“. 

W dniu dzisiejszym Federacja Wileńska 
rozpoczyna swoje uroczystości poświęceniem 
sztandaru pułku wileńskiego rezerwistów i 
byłych wojskowych. Nad uroczystością tą 
protektorat objął Pan Marszałek Józef Pił- 
sudski. : SĄ 

Program uroczystości poświęcenia sztan- 
daru będzie następujący: 

O godz. 9.30 uroczyste nabożeństwo w 
Bazylice Wileńskiej. 

O godz. 10.30 poświęcenie sztandaru. 
O godz. 11 wbijanie gwoździ i wręcze- 

nie sztandaru pułkowi wileńskiemu rezer- 
wistów. 

O godz. 12 defilada. 
Po odbyciu się tych uroczystości rozpo- 

czną się zawody sportowe 'i zabawy ludowe, 
a więc o godz. 13 nad brzegiem Wilji od- 
będzie się impreza pokazowa — obrona mo- 
stu Zielonego przed atakiem lotniczym. 

W imprezie tej weźmie udział klucz sa- 
molotów 5 pułku lotniczego oraz drużyny 
wojskowe. 

O godz. 18-ej odbędą się zawody „Marsz 
w maskach przeciwgazowych“. 

Trasa marszu ulicą Mickiewicza od mo- 
stu Zwierzynieckiego do placu Katedralne- 
go. 

Od godziny 16—24 na placu Łukiskim i 
ogrodzie po-Bernardyńskim odbędą się za- 
bawy ludowe. 

Program tych zabaw przewiduje tańce 
na otwartem powietrzu na asfalcie przed 
Sądem Ogręgowym przy ul. Mickiewicza i 
w ogrodzie po-Bernardyńskim. Do tańców 
będą przygrywały orkiestry wojskowe oraz 
muzyka z płyt gramofonowych transmitowa- 
na przy pomocy głośników, pozatem odbę- 
dzie się cały szereg niespodzianek i imprez 
o charakterze rozrywkowym. 

W trakcie tych zabaw na specjalnie wy- 
budowanem podjum na placu Łukiskim i w 
muszli koncertowej w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim odbędą się produkcje artystyczne, 
na które złóżą się: występ zespołu. baletowe- 
go szkoły p. Winogradzkiej i występy arty- 
stów scen wileńskich. 

„ Program tych produkcyj artystycznych 
jest następujący: 

balet szkoły Winogradzkiej, 
monologi — p. dyr. Zelwerowicz i p. Żu- 

rowski. 

M EBE RNB xt 

Krwawy dramat w mieszkaniu 
adwokata Rudnickiego. 
DWIE OFIĄRY TRAGICZNEJ MIŁOŚCI. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych w mieszkaniu mecenasa 

Rudnickiego (W. Pohulanka Nr. 41) rozegrał się krwawy dramat. 

Tło tragicznego zajścia przedstawia się następująco. 

Rodzina adwokata Rudnickiego mieszka obecnie na letnisku 

pod Wilnem. 

Na czas nieobecności pp. Rudnickich, w mieszkaniu mecenasa 

oprócz jego służącej Kucewiczowej i jej 19-toletniej córki Emiilji, 

zamieszkał również narzeczony Emilji 21-letni Mikołaj Grygorowicz. 

Grygorowicz Stracił ostatnio pracę i znalazł przytułek przy matce 

swojej narzeczonej, którą kochał bez pamięci. 

Lecz ostatnio na horyzoncie szczęścia Grygorowicza zaczęły gro- 

madzić się ciężkie chmury. 

Dowiedział się on mianowicie, że narzeczona jego, pokryjomu 

spotyka się z jakimś przyjezdnym na wakacje do Wiina funkcjonarju- 

szem policji, z którym utrzymuje rzekomo bliższe stosunki. 

Dręczony zazdrością Grygorowicz nie zaznawał spokoju, aż 

w myśli jego zrodził się straszny plan — zamordowania niewiernej 

narzeczonej i pozbawienia się życia. 

Wczoraj w godzinach poobiednich, korzystając z chwilowej nie- 

obecności w mieszkaniu matki narzeczonej — Kucewiczowej, Grygo- 

rowicz zamknął drzwi i zażądał od Emilji wyjaśnień. 

Wynikła kłótnia, podczas której podniecony Grygorowicz wy- 

dobył nagle rewolwer i skierowawszy go w kierunku narzeczonej, 

wypalił trzy razy. Przestraszona dziewczyna rzuciła się do uciecz- 

ki. W pokojach mieszkania rozegrał się tragiczny pościg. Rozwście- 

czony Grygorowicz prześladował dziewczynę, strzelając dalej w jej 

kierunku. W pokoju stołowym kula dosięgła nieszczęsną, trafiając 

ja w głowę. Brocząc krwią, nieszczęśliwa padła na otomanę. Wów- 

czas Grygorowicz przyłożył lufę do swojej skroni i wystrzelił. Kula 

przeszła nawylot, przecinając mu nerwy wzrokowe. W tym mo- 

mencie powróciła z miasta nie podejrzewająca nic złego Kucewiczo- 

wa. Na pukania i dzwonki narazie nikt nie odpowiadał. Nareszcie 

posłyszała jakieś słabe kroki. Drzwi otworzyły się i przerażona 

Kucewiczowa zauważyła przed sobą chwiejącego się na nogach 

i obficie broczącego krwią Grygorowicza, który ostatkiem sił otwo- 

rzył jej drzwi, poczem padł nieprzytomny na podłogę. Krzyki Ku- 

cewiczowej zwabiły sąsiadów. Zawezwano pogotowie. Lekarz 

skonstatował, że oboje dają oznaki życia, aczkolwiek są ciężko 

ranni. Przewieziono ich niezwłocznie do szpitala. 

Na miejsce wydadku przybyli wkrótce przedstawiciele władz 

śledczych, którzy wdrożyli dochodzenie. (©) 

Aresztowanie kobiety 
ze sfałszowanym 50-dolarowym 

banknotem. 
Wczoraj w godzinach wieczorowych do 

sklepu jubilerskiego Tojbina, mieszczącego 

się przy ulicy Zamkowej, zgłosiła się mło- 

da kobieta w celu nabycia złotego zegarka 

ręcznego. 

Po dłuższem zastanawianiu się klijentka 

postanowiła nabyć jeden z okazanych iej 
zegarków w cenie ponad 150 zł. 

Po uzgodnieniu ceny, kupująca wyjęła 

banknot 50 dolarowy i wręczyła go Tojbino- 

wi. 
Wobee tego, że Tojbin, nie miał akurat 

w swojej kasie potrzebnej sumy, udał się 
do znajdującego się w sąsiedztwie domu 
bankowego „Kleck i Lewin* celem wymia- 
ny dolarowego banknotu na złoie polskie. 

Kasjer domu bankowege po dokładnem 
obejrzeniu banknotu oświadczył jednak, że 
banknofu tego nie przyjmie, ponieważ ban- 

knot jest stałszowany i przerobiony 2 5-е10 
dolarowego. 

Ponieważ Tajbin zameldował o powyż- 
szem policji, do sklepu przybył niezwłocz- 
nie wywiadowca wydziału śledczego i przy- - 
trzymał właścicielkę sfałszowanego bankno- 

tu. 
Okazała się nią mieszkanka wsi Kisiele 

gminy Żukojnie, powiatu święciańskiego Ste 
fanja Symkowiezowa. 

Podczas badania zeznała ona, że nie 

wiedziała iż banknot jest sfałszowany, gdyż 
przed udaniem się w drogę do Argentyny, 
dokąd zamierza wyemigrować, otrzymała 
go od swojej ciotki. 

Szymkowiezową osadzono narazie w are- 
szcie centralnym. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

Oblała go kwasem Siarczanym,. 
za niedotrzymaną obietnicę ożenku. 

W dniu wezorajszym na podwórku do- 
mu Nr. 41, przy ulicy W. Pohulanka rozeg- 
rał się następujący epilog tragedji miłosnej. 

Zamieszkały w tym domu Bolesław Tuch- 
nowski, zalecał się już od dłuższego czasu 
do swojej sąsiadki Jadwigi Jambrówny. 

Aczkolwiek panna Jadwiga wpierw nie 
okazywała zbytniej sympatji Tuchnowskie- 
mu, z czasem jednak zmieniła swoje zdanie 
i nawiązała z nim bliższe stosunki, tem bar- 
dziej, że Tuchnowski obiecał, iż się z nią 
ożeni. й 

Tuchnowski jednak nie dotrzymał obiet- 

nicy. Zwlekał ze ślubem z dnia na dzień, 
aż wkońcu Jambrówna dowiedziała się, że 
kochanek zamierza ją porzucić i chce się że- 
nić z pewną dziewczyną, która ma w posa- 

gu kilkaset dolarów. 
Zdradzona kochanka postanowiła się 

zemścić i oblała w dniu wczorajszym twarz 
niewiernego kwasem siarczanym. W stanie 
groźnym przewieziono go szpitala św. Jó- 
zefa. 

Jambrównę, która narazie ukryła się 
wkrótce ujęto i osadzono w areszcie central- 
nym. (e). 

- Nowe sprawki rabusia ulicznego. 
Donosiliśmy w dniu 11 b. m. o Eljaszu 

Bunimowiczu, zawodowym złodzieju, ujętym 
podczas pościgu, kiedy to Bunimowicz wyr- 
wał na ul. Jatkowej 42 zł. Izraelowi Fino- 
wi. Wdniu 13 b. m. niejaki Kremer Chona 
(Rydza Śmigłego 36) doniósł policji, że je- 
sżeze w dniu 1 sierpnia jakiś nieznany złg- 
ezyńca wyrawał mu z ręki 50 zł. Stało się 
to na ul. Stefańskiej. Policja wdrożyła do- 
chodzenie i wykryła, że sprawcą napadu jest 

ten sam Eljasz Bunimowiez (Żydowska 15). 
Skradzionej gotówki nie odnaleziono. 

Również b. m. Chona Sawicz (Wielka 

33) zameldowała policji, że w dniu 5 sier- 
pnia b. r. w dziedzińcu domu Nr. 38 przy 
ul. Stefańskiej w czasie opłacania należności 
za towar jakiś osobnik wyrwał Sawiczowi z 
ręki 30 zł. gotówką. Obecnie okazało się, że 

sprawcą tej kradzieży był również Eljasz 
Bunimowicz. Bunimowicz został zatrzymany. 

  

   

Tabór cygański w areszcie policyjnym. 
Wczoraj wieczorem na szosie pomiędzy 

Nowo-Wilejką, a Wilnem policja zatrzyma- 
ła wędrowny tabor cygański. 

Cały tabor sprowadzono do Wilna. Wozy 
i konie internowano na dziedzińcu magistra 

  

ckim, zaś Cyganów ulokowano w areszcie 
centralnym. 

Jak się dowiadujemy, Cyganie ci są os- 
karżeni o dokonanie szeregu kradzieży ko- 
ni. (c). 

  

KRONIKA 
  Dziś: Wniebowzięcie N.M.P. 
a 

so bota    Jutro: Rocha, 

  

Wschód słońca —g. 4 m. 17 

| 15 
A Zachėd >= 6 19m. 03 

Spost-zeženla Zakiadu Meteerelogi! U.S. B 

w Wilnie z dnia 14 VIII —1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 720 

Temperatura średnia Ą- 11° С. 

а najwyższa: > 15° С. 

ё najniższa: Ą- 109 C. 

Opad w milimetrach: 4,6 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja baroma spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
recytacje — p. Zelwerowiczówna i p. Ła- 

ciński. 
„Udibidibinda* — p. Sawicka i p. Pichel- 

ski. 
walczyk — p. Niwińska i p. Pichelski. 
czardasz — p. Niwińska i p. Milecki. 

„Wi przeciągu calego dnia Federacja Wi- 
leńska będzie sprzedawała znaczki i chorą- 
giewki federacyjne. Znaczki upoważniają do 
wstępu na wszystkie uroczystości. Dochód 
na cele kulturalno-oświatowe Federacji. 

URZĘDOWA. 
— Pan wojewoda wileński  Beczkowiez 

powrócił w piątek dnia 14 b. m. o godzinie 
,23 do Wilna z podróży inspekcyjnej na tere- 
nie powiatu dziśnieńskiego i postawskiego. 

MIEJSKA. 
= Drugi przetarg na asfaltowanie Wil- 

na. Komisja kwalifikacyjna Magistratu po 

przejrzeniu złożonych ofert na asfaltowanie 
ulic, uznała, iž tylko 2 z tych ofert kwali- 
fikują się do przelargu. Ponieważ jednak 
do urządzenia przetargu dwóch ofert nie 
wysłarcza, obie je unieważniono, a wkrótce 
zostanie ogłoszony nowy przetatg, ` 

— Dookoła projektu utworzenia lombar- 
du miejskiego. Przed rokiem Komunalna 
Kasa Oszczędnościowa m. Wilna wystąpiła 
z projektem otwarcia przy Kasie lombardu 
na bardzo dogodnych dla biedniejszej lud- 
ności miasta warunkach. 

Projekt ten uzyskał aprobatę Magistra- 
tu i odpowiedni statut był  zatwičrdzony 
przez Radę Miejską. 

Jednak nie spotkał*się on z uznaniem 
władz centralnych, które ze względów czy- 
sto formalnych uchyliły wniosek o utwo- 
rzeniu lombardu, popierając natomiast myśl 
otworzenia lombardu miejskiego. 

Ponieważ Magistrat na uruchomienie lom 
bardu miejskiego odpowiednich środków nie 
posiada, więc projekt wątpliwe czy da się 
zrealizować. (x) 

SPRAWY PRASOWE. 
— Nowe pismo białoruskie w Wilnie 

ukazało się w języku białoruskim p. t. „Ho- 
łas Praudy*, Redaguje nowe pismo b. hra- 
a F. Okińczyc. Kierunek pisma lo- 

jalny. 
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Przy licznych dolegliwościach kobieeych, 
naturalna woda gorzka „Franciszka-Józefa* 
sprawia znakomitą ulgę. Żądać w aptekach. 

Projekt budowy drewnianych 
Szkół. 

Inspektor Szkolny m. Wilna prze- 
słał do Magistratu otrzymane z Mini- 
sterstwa Oświaty gotowe plany i kosz- 
torysy drewnianych budynków na lo- 
kale szkolne. Magistrat nie powziął 
jeszcze żadnego postanowienia w tej 
sprawie, jednak, o ileby zdecydował 
się na budowę drewnianych domów. 
poczyniłby znaczne oszczędności, bo- 
wiem obecnie musi płacić znaczne 
sumy, jako komorne za wynajmowa- 
ne lokale szkolne. Po wzniesieniu bu- 
dynków drewnianych, sumy wyłożo- 
ne na ich budowę amortyzowałyby się 
w bardzo prędkim czasie i zwolniłyby 
miasto od chronicznych, a znacznych 
wydatków. 

    

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. | 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe | 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji | 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87871 | 

dła W. S. |       

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja 8 kl. Koeduk. Humanist. 
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (Wilno, 

    

ul. Ostrobramska 27) zawiada że poda- 
nia o przyjęcie do kl. I—VII przyjmuje 
Sekretarjat codziennie w godz. 10—13 i 
16—17. 

Przy gimnazjum Kursy maturalne dla 
dorosłych. 

— Nowa pożyteczna placówka w Wilnie. 
1-go września rb. Zrzeszenie Wojewódzkie 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet otwie- 
ra dwultnią Szkołę Pracownic Gospodar- 
czych, której zadaniem będzie przygotowy- 
wać dziewczęta do wszelkich działów pracy 
w zakres gospodarstwa domowego wchodzą 
66 

Program Szkoły obejmuje następujące 

przedmioty: rachunkowość domową, towa- 
roznawstwo spożywcze, piekarstwo, pranie i 
prasowanie, przetwórstwo, porządki domo- 
we itp. 

Do Szkoły będą przyjmowane kandydat- 
ki z ukończoną Szkołą Powszechną, względ- 
nie ze świadectwem pięciu oddziałów Szko- 
ły Powszechnej. 

Kierownictwo Szkoły powierzone zostało 
wykwalifikowanej sile w osobie p. Marji 
Grzegożewskiej. { 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat Szkoły, ul. 
Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3, od dnia 20 sier- 
pnia codziennie w godzinach od 10-ej do 
13-ej. 

— Dyrekcja Zgr. SS. Najśw. Rodziny z 
Nazaretu podaje do wiadomości, że egzami- 
na wstępne do kl. I, II, III, IV rozpoczną się 
dnia 1-go września o godz. 10. 

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

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Wo- 
jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Wilnie składa serdeczne podzię- 
kowanie p. Józefowi hr. Przeżdzieckiemu ‚ 
za złożoną ofiarę w wysokości 150 zł. na 
rzecz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Postawach. 

— 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 p. p. 

(prócz 
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— Statki kursują między Wilnem a Wer 
kami z przystankami w Pośpieszce, Woło- 
kumpji, Plaży, Piaskach i w Kalwarji (Try- 
nopolu). Kursują w godz.: odjazd z Wilna o 
godz. 8, 10, 12, 1,30, 16, 17, 18, 19,30, 20. 
Odjazd z Wierek o godz. 7, 8, 9,30, 11.30, 
13,30, 16, 17,30, 18,30, 20 (ostatni). W nie- 
dziele i dnie świąteczne od godz. 7 rano co 
godzinę, ostatni statek odchodzi z Werek 

o godz. 21. W razie większej frekwencji 
publiczności statki będą kursować dodatko- 
wo co pół godziny. W razie złej pogo- 
dy statki będą kursować według rozkładu 
na dzień powszedni. W. dnie powszednie 
wolne są statki dla wycieczek. Wszelkie in- 
formacje udzielane są na przystani statków 
przy ul. Tad. Kościuszki, rr 

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

8.15 ukaże się po raz trzeci ostatnia no- 
wość repertuaru, świetna komedja B. Con- 
nersa „Roxy*, która zyskała ogólny po- 
klask i uznanie, dzięki interesującej treści 
i wytwornej grze całego zespołu z dyr. A. 
Zelwerowiczem na czele, który tę sztukę wy 
reżyserował. 'W rolach. główniejszych wystą- 
pią Jasińska-Detkowska, Niwiń Sawic- 
ka, Szurszewska, Milecki, Pichelski, Detkow 

ski, dyr. Zelwerowicz w roli Wiliama Har- 
ringtona tworzy świetną, niezapomnianą kre 
ację. Bogate dekoracje dopełniają artysty- 
cznej całości, WE 

     
  

— Przedstawienia popołudniowe  rewji 
w Teatrze Letnim. Dziś i jutro o godz. 4.30 
po poł. odbędą się po cenach zniżonych 
dwa przedstawienia popołudniowe rewji war 
szawskiej „Uśmiech Wilna* z gościnnym 
występem czarującej artystki Janiny Soko- 
łowskiej, oraz z udziałem całego zespołu 
rewji z Ludwikiem Sempolińskim na czele. 

Wielką atrakcję stanowi również występ 
A. Zelwerowicza. 

— Teatr „Lutnia*. Dziś i jutro wysta- 
wioną zostanie nad wyraz efektowna i me- 

lodyjna rewja „Ja pana też* ujęta w 17 
barwnych odsłon z gościnnym występem Ja 
niny Sokołowskiej. Rewja ta, wzbudziła о- 
gólny entuzja: publiczności i składa się 

z najwybitniejszych . przebojów piosenek, 
skeczów, monologów oraz produkcji tanecz 
nych. W! wykonaniu biorą udział Janina 
Sokołowska, J. Kozłowska, L. Winogradzka, 
E. Wierzyńska, L. Sempoliński, J. Sulima- 

Jaszczołt, H. Wierzyński, L. Żurowski i Z. 
Karpiński. 
^ Ceny miejsc od 5 : . КО j 0 gr. Początek o godz. 

— L. Lawiński i L. Fuks w „Lutni*, 
Jutro w niedzielę o godz. 8 m. 30 wystąpią 
w teatrze „Lutnia* świetni artyści teatru 

„Qui pro Quo* ulubieńcy publiczności Lu- 
dwik Ławiński i Leo Fuks. Znakomici ar- 
tyści wystąpią w bogatym programie, zło- 
żonym z piosenek, monologów i skeczów. 
Sekundować im będzie urocza wodewilistka 
Wanda Marwicz. Bilety nabywać można w 
kasie teatru „Lutnia* codziennie od godz. 
11 do 9 wiecz. bez przerwy. 

   



RBABJOG 
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*4: Fel 
jeton z cyklu „Na widnokręgu". 22.15: Ko- 

  

munikaty, koncert chopinowski i muzyka 
taneczna. 

NIEDZIELA, DNIA 16 SIERPNIA. 

9.15: Transmisja bicia dzwonów i wotywy z 
Bazyliki Wileńskiej. 11.00: Koncert z utwo 
rów Jana i Józefa Straussów. 12.05: Koncert 
popuarny (płyty). 12.50: Komunikaty mete- 
orologiczne. 13.00: Zmiana warty z przed Ko- 
mendy Garnizonu i Placu miasta Warsza- 
wy. 13.40: „Współpraca dzieci z rodzicami* 
14.00: Muzyka i odczyty. 15.00: „Jak hodow- 
ca winien czytać pisma rolnicze* — odczyt. 
15.20: Muzyka i odczyty rolnicze. 16. Sa- 
mochodowy Międzynarodowy Wyścig Ta- 
trzański o mistrzostwo Góralskie Europy w 
Zakopanem. 17.00: Audycja dla dzieci i mło- 
dzieży. 17.30: Przerwa. 17.35: Komunikat i 
koncert popularny. 19.00: Ciotka. Albinowa 
mówi. 19.20: Program na poniedziałek i roz- 
maitości. 19.40: Skrzynka pocztowa techni- 
ezna. 19.55: Komunikaty. 20.15: Koncert. W 
przerwie kwadrans literacki. 22.00: Feljeton 
«Na Capri*. 22.15: Komunikaty, recitał śpie- 
waczy M. Saleckiego i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 17 SIERPNIA 

11.58: Czas. 12.05: Płyty (muzyka operowa). 
15.10: Komunikaty meteorologiczne. 16.40: 
Program dzienny. 16.45: Kom. żeglarski. 16.50 

  

   

  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
al. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś i dni Kino Kolejowe 
następnych! 

OGNISKO 

Dziś! Przebój dźwięk.! 

Cud najnowszej techniki! 

Viktor mc. Laglen 

KAPITAN LAS 

Pogad. literacka w języku francuskim. 17.10: 
Koncert popularny z płyt. 17.35: „Bój roz- 

strzygający o Warszawę* — odczyt. 18.00: 
Koncert muzyki lekkiej. 19.00: Kom. spo: 

  

towy. 19.15: Pogad. radjotechniczna. 19.35: 

Program na dzień następny. 19.40: Skrzynka 
rolnicza. 19.55: Kom. pogad. radjotech. i kon 
cert. 22.00: Feljeton „Zwycięstwo“. 22.15: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
OBCHÓD ROCZNICY. 

Sobota 15.8 o godz. 10 (transmisja z Jasnej 
Góry) Nabożeństwo ranne. 

Sobota 15.8 o godz. 14.40 (na całą Polskę) 
Usłyszymy odczyt p. W. Charkiewicza p. t. 
„Błogosławiona zbrodnia*. Prelegent zapozna 
nas z perepetjami jakie towarzyszyły wykra- 

dzeniu cudownego obrazu Matki Boskiej 
Kodeńskiej. 

MSZA NIEDZIELNA. 

Niedziela 16.8. o godz. 9.15 (aud. lok.).    
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Leni 
w służbie bożej, ileż umieli wynajdywać wy- 
krętnych samousprawiedliwień z zaniedby- 
wania obowiązków, nałożonych przez suro- 
we przepisy kościelne. Ważna podróż, zby- 
tnie oddalenie od domu modlitwy, choroba, 
konieczność pilnowania domu i dobytku — 
oto przyczyny które powodowały opuszcza- 
nie nabożeństw niedzielnych. Dziś jednak ża- 
„den spowiednik, nie uzna ich za okoliczność 
łagodzącą, wobec tego, że każdy, kto nie mo- 
że się ruszyć z domu, jest w stanie wysłuchać 
przez detefon Mszy z Bazyliki wileńskiej. Na 
dokładkę (dla nastroju) usłyszymy jeszcze 

bicie dzwonów i prof. Wł. Kalinowskiego na 
organach. 

LUDZIE SYNTEZY. 

O godz. 15 (aud. lok.). Rozwój wiedzy i- 
dzie w kierunku specjalizacji. Tak chce śle- 

BIAŁE CIENI 
NAD PROGRAM: Rysunkowy dodatek dźwiękowy Paramountu. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

KOUJACTCE R 

pa konieczność i nic nie zdoła odwrócić tego 
naturalnego porządku rzeczy. Jakże często, 
wyspecjalizowani w swoim zawodzie, nie mo- 
żemy objąć polem swego widzenia nawet 
bardzo pokrewnych dziedzin. Tem cenniej- 
sze więc są nieliczne jednostki obdarzone 
zmysłem syntezy i umiejące zdobycze umy- 
słu ludzkiego na jednem polu rozumieć jako 
praktycznie dające się wykorzystać na innych 
odcinkach frontu tej wojny, którą prowadzi- 
my z przyrodą celem przystosowania jej do 
naszych potrzeb, Taką jednostką o zmyśle 
pragmatycznej syntezy jest właśnie Pan Ru 
dolf Mroszczyk, który wygłosi odczyt p. t. 
„Jak hodowca powinien czytać pisma rol- 

SPORT 
MECZ O MISTRZOSTWO KL. „B* 

W.K.S. 6 P. P. LEG. — DRUKARZ. 
W. niedzielę, dnia 16 sierpnia b. r. na 

boisku Sportowem 6 p. p. Leg. (Antoko), 
odbędzie się jeden z najciekawszych meczów 
© mistrzostwo kl. „B* pomiędzy W. K. S. 
6 P. P. LEG. — DRUKARZ. 

Początek meczu o godz. 4 m. 30. 

SZOSOWY WYŚCIG WIL. Т. С. 

Zarząd Wileńskiego T-wa Cyklisów i Mo- 
tocyklistów urządza w sobotę dnia 15 b. m. 
30 klm. szosowy wyścig „Jubileuszowy*. 

Początek o godz. 14 m. 30. 
Start i meta w parku sportowym im. 

gen. Żeligowskiego. 
Zapisy członków i niestowarzyszonych 

na starcie u sekretarza. 

TERMINARZ ROZGRYWEK W GRACH 
SPORTOWYCH O MISTRZOSTWA POLSKI 

W tych dniach ustalony został definity- 
wnie program rozgrywek w grach sporto- 
wych o mistrzostwa Polski. Terminarz ten 
przedstawia się następująco: 

MW_I © E N S K 1 

W hazenie: finał mistrzostw odbędzie 
się w Warszawie. 26 września gra Craco- 
via—Polonia i Warta—LKS. Nazajutrz — 
drużyny zwycięskie walczą o pierwsze miej- 
sce, a zwyciężone o trzecie miejsce. 

W koszykówce pań: 26 września w Ło- 
dzi walczą: IKP.—Cracovia,  AZS.— Sokół 
Grudziądz. Nazajutrz rano: IKP.—AZS. War 
szawa, Sokół Grudziądz—Cracovia. Po po- 
łudniu: IKP.—Sokół, Cracovia —AZS. 

W koszykówce męskiej. rozgrywki mię- 
dzygrupowe 5 i 6 września. W grupie 
wschodniej: Polonia—Makkabi Białystok w 
Warszawie. W grupie zachodniej: w Po- 
znaniu — AZS. Poznań — Gryf z Torunia, 
oraz YMCA Łódź -— Gryf i YMCA—AZS. 
W grupie południowej — bez walki do fina 
łu walkoverem wchodzi Cracovia. 

Finałowe rozgrywki o mistrzostwo Pol- 
ski rozegrane zostaną w dniach 19 i 20 wrze 
śnia w miejscowości, z której pochodzić bę- 
dzie zwycięzca grupy zachodniej. 

W. szczypiorniaku do mistrzostwa Pol 
ski staje 5 drużyn, w tem 3 drużyny poraz 
pierwszy ubiegające się o mistrzostwo. Dla 
drużyn tych w dniu 26 i 27 września od- 
będą się mecze eliminacyjne w Poznaniu. 

Są to drużyny: YMCA z Warszawy, Warta 
Poznań, Szkoła Podchorążych w Bydgoszczy 
Zwycięzca wejdzie do finału, który rozegra- 
ny zostanie w dniu 10 października w Kra- 
kowie. Prócz zwycięskiej drużyny z walk 
eliminacyjnych — walczyć będą: Sokół kra 
kowski i Chorzów. 

NOWE ZWYCIĘSTWO OLBRZYMA 
CARNERY. 

Po niedawnem zwycięstwie nad Włochem 
Roberti, stoczył w tych dniach olbrzymi 

* bokser włoski Carnera walkę z południo- 
wym Amerykaninem, de Carlosem, którego 
już w drugiej rundzie zwyciężył przez k. o. 

Carlos ważył o 40 klg. mniej niż Cernera, 
to też został dosłownie zmiażdźony wagą 
olbrzyma. 
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17-toletnia matka otruła swą nieślubną 
córeczkę. 

Na początku ub. roku mieszkanka wsi 

Paszkałówika, gm. niemenczyńskiej Anna 
Wiilczewska, licząca zaledwiie 17 lat, powiła 
mieślibną córeczkę, której dano ma imię 
Scholastyka. 

Młoda. Anna Wilczewska zmalazła. się w 
trudnem położeniu materjalnem, co oczywi- 
ście przypisywaža (przedwczesnemu  macie- 

rzyństwnu. 
Wówczas zaopiekowali się matką i jej 

córką, liczącą już 6 tygodni małżonkowie 
Źwirblisowie, oficjaliści w maj. Werysowo, 
któnzy dali jej zajęcie w charakterze słu- 
żącej. 

Mimo to Wilczewska ciągle myślała o tem, 
się [pozbyć dziecka. 

ledyś, a było to 'w połowie marca, Wiil- 
czewska oświadczyła swej chlebodawczynmi, 
że dziecko odniesie ojcu. 

Żwirblisowa jednak mie ufając Wilczew- 
skiej mie zgodziła się ma jej plan, a oba- 
wwiając się by dziecku zdenerwowana matka 

mie wyrządziła krzywdy, zabrała je na noc 
do swego. łóżka. 

W nocy na 17 marca Żwirblis przebudzo- 
my został knzyłkiiem dziedka i ostrą womią 
octu. 

Kiedy powstał z. łóżka ujrzał Wilczewską 
stojącą obok łóżka swej żomy. Trzymała ona 
«dzicikio ma: ręku i coś mu wciskała do ust. 

Kiedy pośpieszomo z pomocą dziecku, by- 
ło już zbyt późno. Dziecko wiło się w przed- 
śmientnych ikomwulsjach, a poparzona twarz 
i ciało świadczyły, że popełniomo na miem 
zbrodni przez wlanie przemocą do: ust esen- 
cji octowej, wskutek czego maleńka Schola- 
styka zmarła. 

Sąd Okręgowy, rozpozmawszy tę sprawę 
w dniu 20 kwietnia-b. r., uwzględniając oko- 

-liczności łagodzące, mznał Widazewską za 

  

jaki 

    

winną dokonania pod wpływem silnego wzra- 
szeniia duchowego zabójstwa własnego dziee- 

ka (art. 53, 458 cz. I p. 1 K. K.i skazał ją 
mą 3 lata domu poprawy. 

Sąd Apelacyjny do iktórego zwróciła ' się 
© złagodzenie kary skazana Wilczewska, po 
przeprowadzonym raz jeszcze przewodzie, 
nie uznał za możliwe zmienić postanowienia 
Sądu Okręgowego i wyrok pierwszej instam- 
cji zatwierdził w całej rozciągłości 

Rozprawie apelacyjnej įprzewodn: 

  

   
  

ceprezes Dmochowski przy współudziale pp. 
Jundziłła. 

Ka-er. 
sędziow K. Kontowitta i A. 

  

Ceny na pieczywo pszenne. 
Starosta Grodzki Wileński podaje de 

ogólnej wiadomości, że ceny na pieczywe 

pszenne obowiązują z dniem 15 sierpnia 1931 

r. następujące: 

1) Kajzerki, rogaliki solanki i t. d. za 1 

kig. — 1 zł. 06 gr. 2) Kajzerki za jedną 

sztukę po 0 zł. 95 gr. 3) Francuskie bułki 

za 1 klg. 1 zł. 06 gr. 4) Francuskie bułki 

1 szt. po 100 gr. 10 gr. 5) Francuskie bułki 

1 szt. po 200 gr. 20 gr. 6) Bułki pszenne 

t. zw. polskie za 1 klg. 72 gr. 7) Bułki psze- 

nne II gat. za 1 klg. 50 gr. 8) Obwarzanki 

postne za 1 klg. 1 zł. 00 gr. 

Winni żądania lub pobierania wyższych 

cen od wskazanych będą karani w drodze 

administracyjnej w myśl odnośnych przepi- 

sów aresztem do 6 tygodni lub grzywną de 

3.000 zł. 

  

Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło drama- 

tyczne: wzruszająca opowieść miłosna. 

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

WKRÓTCE przeboje dźwiękowe: Walc miłości i Niebezpieczny romans. 
NASTĘPNY PROGRAM: Kobieta, która cię nigdy nie zapomni. 

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

Dramat w 10 aktach. 
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 

W rolach głównych kobiecych: Demoniczna 

  

i ohsk dworaa kolejow.) o 4-ej pp. Kino czynne codziennie. — NASTĘPNY PROGRAM: Pan Tadeusz. 

WIĘK. -TEATR i Šwi 5 tem [ram ŻE ZŁOTA MŁODZIEŻ dźwięk. 
  „AELIOS” 

Wileńska 39, tel. 9-28 

Wielki 
dramat 

BŽWIEKOWB KINO 

„BOLLJWOÓJ” 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! 
  erotyczny 

W rolach głównych: N, H. Szlettow i Neriot Mabel. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8.i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

W rolach głównych: Kathryn Grawford i przystojny James Murray. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

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

PIEKŁO ZAZDROŚCI *** 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Najnowszy dźwię- Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
alien Wielka 36. 

kowy superfilm 1931 roku! 
Po raz pierwszy w Wilniel * Pierwszy pocałunek (т уа п) 
Przepiękny dramat w 10 aktach, wspanialą symfonję i piekna i sily stwarzają para kochankėw 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 w 4 aktach „Do miłości przez żołądek”. 

GEECEEEECELECECCEC : 
OSTRZEŻENIE! HURTOWA SPRZEDAŻ 

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 
C E M E N T U NRY KSIĄŻĘCE w używane butelki „Patent“ 

Syndykatu cementowień polskich ARCYKSIĄŻĘ CEGO BROWARU W ŻYWCU 

PO CENACH FABRYCZNYCH i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

nns Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

„ M. DEULL 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

Biuro: Jagiellońska 3, tel. 81!. PIWA ŻYWIECKIEGO 
6071 ma ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

FFFEFEFEFFEEFEFF ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 

TU A OO Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

Pozostałe 

PRESS IE 

jedwabie sztuczne deseniowe, perkale, kre- z patiaa || M Kenigsberg | Ii. Blumowicz 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłei: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 
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Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 r. /do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

„ markizety i t. p. pony, markizety i t. p Choroby MERY 
skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z.9P. 29. 

sprzedajemy przez sierpień ze zaczną zniżką 

A. Głowiński—Wileńska 27 

MAO LL 
      
  

  

MASZYNY DO SZYCIA 
systemu SINGERA, pierwszerzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 

JÓŻEF A 
6347 

duże krawieckie 330 zł 
wiedniejsze na prowincję. 
na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 

Przesyłka i opakowanie na koszt firmy. tą 50 zł. zadatku. 

Uwaga: Firma chrześcijańska. Maszyn tańszych o słabszej konstrukcji oraz czółenek 
nie polecamy jako nieodpowiednie na prowincję. Żądać cenników i objaśnień. 

  

  

Nożne bębenkowe I gat. 

  

NKUDOWICZ 
NOWOGRÓDZKA Nr. 2 

270 zł., gabinetowe sie 320 zł., 
Tylko te są najtrwalsze i najodpo- 

15-letnia gwarancja. Wysyłamy 

  

„R. BIKNER 
pracownia 

rzeźbiarsko - kamieniarska 
ul. Rossa Nr. 15, tel. 17-29 

istnieje od soku 1665 
Gotowe Pomniki i Płyty Pamiątko- 
we x Granitu Szwćdzkiego'i Krajow. 
Balzetu Labradoritu i Marmuru. 

Wykonanie robót w zakres grobow- 
nictwa wchodzących na wszystkich 

cmentarzach wileńskich; i prowin- 
cjonalnych w-g projektów własnych 

i otrzymanych. 

UWAGA: Obejrzenie wystawy pomników — 

do kupna nie obowiązuje. 

  

  

FOTO-SK 
Od roku 1843 istnieje | 

Wiieskin, 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- i 
binetowe, kredensy, 

stoły, szały, łóżka it.d. 

ul. Wielka 8, 

  

lokujemy bezpłatnie. 
D OMY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

Dom H.-K. „,„Zachęta“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6310-4 

z wszystkich     
  

Maszynistka 
poszukuje posady 
za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj. Wileńsk.* Oferty do   

  

M._NIKIFOROWSKI. 3) 

„LODY“. 
(Pierwsze dni rządów sowieckich). 

Kto miał zasiadać w jakim komi- 
tecie — mieli zadecydować nazajutrz 
obrani w imieniu R. S. F. S. R. Bobyl 
przywitał nowy „Ispołkom* i odczy- 
tał rezolucję — w której zebrani — 
chociaż ich o to i nie pytano — u- 
chwalali pełne zaufanie do nowej wła 
dzy, obiecując wierność chociażby to 
życiem mieli przypłacić. 

— Niech żyje — erkal i ferkal 

instruktor. — niech żyją towarzysze 

—TLenin, Trocki, niech żyją!... 

— Niech żyją... zginą... „dałoj'— 
powstała wrzawa w Sali — i nie można 
było zrozumieć — kto ma żyć, a kto 

ma zginąć. 
Sekretarz odnotował jednogłośność 

rezolucji. 
Zebranie zostało rozyiązane. Krót- 

ki dzień jesienny dogorywał. Ostatnie 
promienie różowiły wierzchołki pła- 
czących brzóz i skrzyły się najcu- 

downiejszemi rubinami w zamarzłych 

kroplach. Okna w szkole i 
wko gminy — pałały cezrwienią. 

„Ispołkom*, a w istocie <Todor: 

sekretarz i Swistun weszli do kance- 

  

  

          

larji — by odebrać od „buržuja“ Ma- 

cieja — władzę, pieńiądze, księgi. 
Motyl poważnie przyjął w imieniu 
„Resefeseru' władzę, umocował na 

ścianie podobizny nowych włodarzy, 
a następnie zdjął obraz św. Mikołaja. 

Trzęsły się poniekąd ręce, obraz chy- 
botał, lecz jako bohater dnia i gminy: 
z dumą wykonał swój obowiązek. 
Kilka kobiet przeżegnało się. 

+— Patrzaj Maryla — pociągnęła 
ją sąsiadka — święte obrazy zdej- 

mują... 
— Ja jemu zdejmę! A pogrzebacz 

poco?! 
Ciemna północ zaległa — gdy „i 

połkom* zarządził przerwę — by sią 
trochę posilić i odpocząć. Wesoła, 

wszechwładna kompanja skierowała 

swe stopy ku karczmie  Girszowej. 

W”oka mgnieniu stanęły na stole roz- 
maite przysmaki i wszechobecna w 
one czasy — samogonka. Toasty szły 
niepowstrzymaną czeredą. PRoza = 

Resefeser, „sownarchoz“, „rewykom“ > 

„gubispolkom““. „ujezdkom“,/ „„wotis- 
potkom“, za „kombied“ i za zwyczaj- 

ne Kobiety, za wszystkich „komów*, 

nawet za zdrowie Girsza, jego żony 

Sary i wczorajszej pogody. I gdy Ós- 
ma wystrzelona butelka spoczęła pod 
stołem, „ispołkom* — ściskając się i 

gospodarstwa zaniedbałem. Teraz doj- 
dę — lecz czy dadzą? Już dzisiaj To- 
dor dwa razy jakimś burżujem obe- 
zwał. Piękny burżuj — pracuję lato 

i zimę, od świtu do ciemnego, grzbiet 

zginam, to i żyję nie gorzej od tych, 

co i więcej ode mnie mają, ale hultają. 
Niechby zakosztował mego burżujst- 

wa! A jakaż krzywda... — gdzie nie 

rzuć, — znów wszystko rosyjskie! 

Republika — rosyjska, proletarjat — 
rosyjski, władza — rosyjska! Ładni 
Rosjanie — zaśmiał się Maciej — gdy 
wspomniał portrety. Kiedyż nareszcie 
koniec temu utrapieniu. A koniec bę- 
dzie, musi być. Przyjdzie stamtąd, 

gdzie prawdziwa wolność, równość i 

braterstwo. Stamtąd — gdzie zapada 
co dnia słoneczko, zwiastując piękny 
dzień jutrzejszy! 

Zapiał drugi kur. Cisza głęboka. 

Jedynie — w dali wyją wilki i wtó- 

rują psy. Cisza — u Girsza+ w gminie, 
w całej Obdartusze. Cisza i w chałupie 

Todora. Sam Motyl niewiadomo 
gdzie. Dachna jedna — lecz dla niej 
to nie nowina. Zało w nagrodę — 

na każdym paleu po dwa pierścionki, 

ryczy gramofon, śpiewa samowar, 

tańczy słój konfitur. Nadstawia 

szklankę i — zamiast ukropu miód 
ciecze. Łyżkę konfitur ze słoja, a łyk 

miodu ze lanki. Słodko -— nawet 

ckliwie. 

    

    

  

dziesiąty raz śliniąc jeden drugiemu 

   

skronie: rozszedł się na wsze strony. Lecz na stół wleciał kogut, za- 

W cichej zadumie kroczył na swój  trzepotał skrzydłami, przewrócił sa- 

chutor.i Maciej — komisarz mowar, ój, szklanki į — zapiał. 

— Bogu dziękować — zbyłem cię< Obudziła się — ani miodu, ani pierś- 

żar. Ledwie suchot nie dostał czło- cionków, ale pod piecem naprawdę 

wiek przez te kilka miesięcy. Nawet i zawodził zadzierżysty krzykała. 
    

  6326 pod Nr. 17.872. 

  

III. 

Po kilku dniach wszystkie „ko- 
my““ jak również i oddziały były ob- 
sadzone. Zreorganizowana milicja — 
pod komendą Antka Ślimaka — co 
dezerterował przez całą wojnę, a о- 
becnie zgłosił się do obrony wolności 
zawsze była w pogotowiu, a za swą 
kwaterę obrała izbę Girsża. 

Oddział dla walki z kontrrewolu- 
cją także był sformowany. W razie 
potrzeby można było w przeciągu 
dnia uformować nietylko oddział, 
składający się z kilkunastu ludzi, ale 
nawet dobry pułk — tylu się zgłosiło 
kandydatów, gotowych do czynu ku 
obronie władzy sowieckiej. Lecz za 
rok—dwa, gdy taż władza ogłosiła 
mobilizację — co pachnęło frontem, 
wszyscy „ochotniey* drapnęli w lasy 
i błota. Bo co innego wojować w 
swych okolicach z przeklętą „kontr- 
rewolucją”, a zgoła inna zabawa nad- 

stawiać głowę pod kule i szrapnele 

—Pan Bóg wie za kogo? A więc i do 
oddziału w Przystupach trafili jedy- 

nie „wybrańcy* narodu najwierniej 

zasłużeni przed narodem*i władzami, 

a wyłącznie krewni i kompany „is- 

polkomu“. 

Praca zawrzala... Każdy „kom miał 
swój pokój, swój stół, swego sekre- 
tarza. Rosły pliki akt, ponieważ każ- 
dy się starał wysłużyć przed nową 
władzą. 

Ro: i „kontr-rewolucja“: Rosla 

w śpichrzu, na zbornej, w każdym 
pokoju wyciągała swe nici dałeko 
poza Przystupy, sięgając chat człon- 
ków „ispiłkomu” i ich krewnych. Od- 

    

M. RABINOWICZ 

(vis a vis poczty) 

ŁAD 

icz | [OTZYSKA piata 
dla 4—5 inteligent- 
nych i samodzielnych 
Pań od lat 25 wzwyż 
od zaraz. Zgłaszać 
się z dokumentami 

we wtorek i środę 

Br. |. Fejgondejy 
Choroby dzieci 

przeprowadził się 
na ul. Kijowską 2-a 

przyjmuje od 8—9 i 46 
telefon 12-27 
  

Lekarz-Dentysta 

Praloia Wzorowa 
przyjmuje do prania 

wszelkiego rodzaju bie- 
liznę po cenach najtańsz. 

ul. __ul Szpitalna | 7. 

[EALAL=ILst=1L=l= 
NOWOOTWORZONA 
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przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334. 

KUPIĘ 
mały domek 

na Zwierzyńcu 
za gotówkę. 

„Kurjera 
Wileńskiego". 

  

  

od g. 10—12 i 2—4 
„al. Mickiewicza 41-19 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej I 
Adres: Liszki, Apteka. 
  

ieszkanie z 3 pokoi 
świeżo odremontow. 

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

6302 

Mieszkanie 
z 3 pokoi, kuchnią 

i wygodami 
Popławska 29. 6350 

Majleńcze ródła 
zakupów 

towarów kosmetycznych 
w perfumerji warszawskiej 
ul. Wileńska 22. 6354 

  

         

  

  
(olisztejn-Zherhach 
Leczenie i zęby sztuczne 

  

  

Wykwintne, Mocne, | front. 6351 ul. Wielka 56 = 12 
NIEDROGO,; SERA EE tel. 15-42 344 

na dogodnych Warankaci - | ZIOŁĄ LECZNICZE | * ne ozerka 
1 NA RATY. Latrun mgrtene według przepisów sław- 

: wykonuje wszelkie zamó- | nych lekarzy przeciw cho- Н 
NADESZŁY NOWOŚCI. Wienia amatorskie oraz | robom żołądka, kiszek, 

6181 Wowiększecia. 6355 | płuc, nerwów, wątroby, 

Bera) poene zai hesdoł przyjmuje od 9 do 7 wiec: = roidom,upławom, obstruk- > sa 
; Udzielam cji, kamieniem żółciowym, Ais DRA m5 

ń 0 T 0 W KĘ a | kaszlowi, astmie, bledni- „Z. P. Nr. 69. 
cy, sklerozie, artretyzmo- eis GL 

па %% e cy! wi, | reumatyzmowi ste | MA RITA 
20 koni mech. dwucylindr. 
okaz. do sprzedania, malo 
užywany. Oglądač možna 
w warszt. St. Maksymo- 
wiczą róg Ludwisarkiej 
i Bonifraterskiej 14—2. 

6323 
  

Wytworne towarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach 
inżyniera Froma, 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

Pratownia _ Ага ега 
W. Nagrodzkiego 
Zamkowa 16, m. I. 
Przyjmuje obstalunki 

6353 

MLECZARNIA 
przy uli. Wielkiej 29 

Poleca: 
mleko, 

codz. świeże 
masło, sery, jaja, 

mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

po cenach najtańszych 

FEFEFFEER 

  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

i Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 

R 
$ 
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ju roboty drukarskie Ę 
WYKONYWA 

PUNKTUALNIE ® 
— TANIO — 
SOLIDNIE           

dział walczył ofiarnie. Od brzasku, 
podzielony na dwie—trzy grupy, z 
przedstawicielem odnośnego „komu“, 
uganiał się za „kontrrewolucją“, kry- 
jącą się w majątkach, folwarkach» za- 
ściankach i wsiach bogatszych. Tro- 
pił „ją* po chatach, stropach, spich- 

siadłości będą używane wspomniane 
rzeczy. Można zaobserwować to w 
Niemczech, Szwecji, Holandji i innych 
krajach, ale nie u nas. Więc i spało 
się Łaurynowi w najlepsze, lecz często 
i we śnie bieda przyjdzie. 

Т jednego poranka, przel Święta- 
rzach, seek Pa mi Bożego Narodzenia, zaglądnęła ona 
przeszukiwał w  zasiekach, 3” _ do Grabieżnika. W promieniach 
niach, kubłach, szufladach, szafach; = р RA 
docierał pod podłogę, do pieców, za 

obrazy i do ubrań. Chowała się 

biedna „kontrrewolucja” gdzie tylko 

można, chociaż i schować się było 

ciężko. Czasem tak ginęła, iż oddział 

odchodził tylko z jakimś drobiazgiem, 
lecz często powracał z niemałym tri- 
umfem. Z naładowanych sanek wy- 

glądały — pianino, stół, krzesła, sza- 

fa, wory zboża i mąki; sterczały szyn- 

ki, słonina, „gładysze* i słoje. A tuż 
obok kroczył koń dobry, krowa gatun- 
kowa i wrzeszczał wieprz — „„politi- 
czeski niebłagonadiożny*. A wszyst- 
ko było ochrzczone imieniem „kontr- 
rewolucja'. Czasem też, gdy który z. 
konwojentów zawadził o swą kieszeń, 

i tam „ona“ cicho dźwięczała» albo 

szemrała papierkami, lub połyskiwała 

na paleach. 

Chował się od ludzi i szerokiej dro- 

gi RAP zaścianek Łauryna Swi- 

       

dzącego słońca, pięknemi okrągłemi 
kłębami wznosił się pióropusz białego 
dymu, a razem z nirh odróżniało po- 
wonienie zapach świeżo upieczonych 
blinków kartoflanych, Sam Świrguł 
i jego synowie, tylko co uporali się 
ze statkiem i szykowali sanie po drew- 
no, gdy na podwórze zjechały dwie 

furmanki. Z czołowych sanek wylazł 

„prodkom“ Świstun, z tylnych — „6- 

chotnicy“. 

—- Dzień dobry — pierwszy przy- 
    wiiał Łauryn, zgadńjąc o co chodzi. 

— „Zdrastwujcie“ ‚ lowaryszcz 
spac — przemówił Świstun, wy- 
ciągając, jak wielką łaskę, swoją 
rękę. ž 

— „Ažeb cie!“ — zaklat pocichu 
Łauryn — nalazł towarzysza! Mnie 

ósty dziesiątek minie, a jemu 
С ki niema... Prosimy do cha- 

łupy— odał głośno — eóż mamy stać 
na mrbzie. 

   
      

   

Świrguł zeszedł na stronę, wpusz- 
czając gości do sieni: a sam mach nąt 

  

rgula p. n. Grabiežnik. I o niego za- 

kaca „konterow olucja* Zdawało 

ję — "jej tu robić? Nie było ani 

faetonów, ani krzeseł pluszowych, 

kryształowych zwierciadeł, czy wyś- 

Kaca konfitur. A ch 

    

at na 25 cz    

  

    

ea 
> 

ręk 

szybkc 
   

    

  

synowi. W parę minut Janek z 

ią wichru wybiegł na pięk- 
nym ogierku i znikł za bramą. 

  

  

  
 


