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Anglja w przededniu wielkich 
wydarzeń. 

„Dziesieciolatka“ w Anglii. 
„Dziesięciolatka wuja Artura". — Czy „socjalizm za naszego 

žycia?“. — „Prosperity" nadmiaru. 

(Korespondencja własna). 

Londyn, w sierpniu 

Gdy ekonomiści całego świata u- 

siłują rozwiązać kwadraturę koła i zna 

leźć wyjście z obecnej sytuacji gospo- 

darczej, prasa angielska przyniosła 

nagle sensacyjną wiadomość. Szereg 

przywódców Labour Party, z Hender- 

sonem na czele, miał opracować „,dzie- 

sięcioletni* plan unarodowienia bry- 

tyjskiego przemysłu i handlu. Plan ten 

zawiera ponoć szczegółowo opracowa- 

ny system przejęcia na rzecz państwa 

ważniejszych gałęzi gospodarki pry- 

watnej. 

Wraz z Hendeadsonem, który — 
nawiasem powiedziawszy — należy 
do najbardziej umiarkowanego skrzy- 

«dła Labour Party. w opracowaniu pła 

nu „dziesięciolatki* mieli brać udział: 

major Attla, generalny pocztmistrz, 

Ernest Berin, jeden z najwybitniej- 

szych przywódców angielskiego ruchu 

zawodowego, znany ekonomista — 50- 

cjalistyczny — Cole i szereg innych 

Brytyjska 

„dziesięciolatka** przewiduje unarodo- 

wienie kolei żelaznych, komunikacji 

lądowej, morskiej i lotniczej, stoczni 

i budowy okrętów, kabli i połączeń te- 

legraficznych, radjowych, telefonicz- 

nych, górnictwa, produkcji elektrycz- 

ności i gazu, przemysłu stalowego, że- 

liwnego, włókienniczego, budowy ma- 

szyn, produkcji chemikaljów. napo- 

jów wyskokowych, przetworów tyto- 

niowych i wreszcie — budowy domów 

Pozostałe gałęzie przemysłu mają być 

wręcz poddane kontroli państwowej. 

„Dziesięciolatka* zamierza znieść 

Bank Anglji który byłby zastąpiony 

przez Bank Centralny (jako centralę 

rozrachunkową między przedsiębior- 
stwami państwowej gospodarki), oraz 
przez Urząd Narodowych Inwestycyj. 

wybitnych  labourzystów. 

„Wuj Artur'*— jak popularnie 

zwą Anglicy Hendersona — zamierza 

poddać plan „dziesięciolatki* pod о- 

brady władz Labour Party, poczem 

przedłożonoby go parlamentowi. „Nie- 

masz wyjścia z kryzysu przy ustroju 

kapitalistycznym* — powiada Hen- 

derson, a Maxton i sir Oswald Mosley 

śmieją się w kułak: doczekali się wre- 

szcie od swych przeciwników z pra- 

wego skrzydła zapowiedzi „socjalizmu 

za naszego życią*. Jak sprawa ta bę- 
dzie wyglądała przy zetknięciu się 
z rzeczywistością i z liberałami trzy- 
mającymi los rządu Mac Donalda w 
swych rękach, nietrudno jest przewi- 

dzieć. 3 

Czy nastąpi „socjalizm za naszego 

życia”, to sprawa wielce niepewna, ale 

że „dobrobyt już istnieje, to zdaje się 

nie ulegać wątpliwości. Coprawda jest 

to „dobrobyt* swoisty: wszystkiego 

jest wiele, nawet za wiele, ale co z te- 

go przypada na ludność? Ekonomiści 

angielscy zadali sobie trud obliczenia 

bogactwa gospodarki światowej. Oka- 

zuje się, że nietylko w żadnej dziedzi- 

nie niema braku, lecz przeciwnie — 

wszystkiego na świecie jest nadmiar. 
Dla przykładu przytoczymy tylko 

przodujące produkty. Światowe zapa- 
sy zboża wynoszą 5 i pół miljarda 

buszli, cukru — 6 miljonów tonn, ka- 
wy —20 miljonów worków (w samej 
tylko Brazylji, gdzie przystąpiono już 

do częściowego spalania zapasów, by 

utrzymać cenę), herbaty — 225 miljo- 

nów funtów (tylko w Wielkiej Bry- 

tanji). Guma, miedź, bawełna, cyna— 

wszystko to zapełnia składy pięciu 
4 

części świata. O fabrykatach nie trze- 

ba już nawet mówić, skoro surowce 

nagromadzane są bez ujścia. W ban- 

kach brytyjskich leżą bez ruchu 860 

miljonów funtów szterlingów (przesz- 

ło 4 miljardy dolarów). I co z tem 

wszystkiem począć gdy jednocześnie 

ludność cierpi na brak najniezbędniej: 

szych środków? Czy pomoże „dziesię- 

ciolatka*? LH. 

Nie ulega wątpliwości, iż po t. zw. 

„kryzysie niemieckim Anglja zaczy- 

na coraz bardziej zwracać na siebie 

uwagę całego Świata, jako 

sensacyj. Jeżeli powyższy plan Hen- 

dersona zostanie istotnie zrealizowa- 

ny. stanie się to albo powodem. do о- 

balenia rządu labourzystów, albo też 

pokojową rewolucją Anglji i począt- 

kiem białego, bezkrwawego marksiz- 

ognisko 

mu. 

Oczywiście niesposób jest proro- 

kować, jak ułożą się wypadki politycz 

ne, nawet w kraju tak wysoce skłon- 

nym do kompromisów politycznych. 

W każdym razie, zarówno przyjęcie, 

jak obalenie tego planu z dalszą per- 

spektywą śmiertelnej walki pomiędzy 

konserwatystami i Partją Robotniczą 

stanie się początkiem nowej ery w ży- 

ciu politycznem Wielkiej Brytanji. 

Depesze dzisiejsze przynoszą wia- 

domość o rządzie koalicyjnym. Byłby 

to pierwszy rząd koalicyjny od 17 lat, 

t. j. od gabinetu Asquita z dn... 2 sier- 

pnia 1914-go roku. Już to samo świad- 

czy o powadze chwil, jakie przeżywa 

Królestwo Brytyjskie. Narazie Anglja 

poczyna kroczyć „drogą polską” t. j. 

oszczędności i redukcji poborów urzę- 

dniczych. Jest to jeszcze jeden dowód 

słuszności, trafności i odwagi tych sa- 

mych zamierzeń naszego Rządu, tak 

doniedawna jeszcze  niepopularnych. 

Jeżeli bogata Anglja redukuje pensje 

urzędnicze, cóż mogła innego zrobić 

znacznie biedniejsza Polska?! 

Natomiast przykład angielski jed- 

nolitego frontu wewnętrznego na ok- 

res kryzysu, okres niewątpliwie nie- 

mniej ciężki, niż wojenny jest godzien 

naśladownictwa we wszystkich kra- 

jach dotkniętych tą klęską. Najbliż- 

sze dni wskażą, czy społeczeństwo an- 

gielskie potrafi raz jeszcze dać dowód 

swojej wysokiej dyscypliny patrjoty- 

cznej, czy też pójdzie starą drogą, od- 

powiedzialności tych, którzy się wła- 

dzy podjęli. Oczy całego świata spo- 

czywają teraz na Londynie, jak ty- 

dzień temu na stolicy Rzeszy Niemiec- 
kiej. 

STN NTT INRI OOEWTZERZSOOKEEC: 

LEKARZ- 
pENrysra M. Goldbarg 
powrócił — ul. Wielka 26. 

WCT PZA ZZO ZOO OOWATTCZEDZAKO 

Da wynajęcia LOKAL SZKOLNY 
na zajęcia popołudniowe. Dowiedzieć się w 

biurze ogłoszeń 1. Karlina—ul, Niemiecka 22 
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Chce służyć przykładem 
dla innych. 

SYDNEY 16.8. Pat. — Wicekról 
Federacji Australijskiej sir Izaak: A. 
Izaaks, którego roczne  honorarjum 
wynosi 10 tysięcy funtów szterlingów, 
zrzekł się dobrowolnie 25 proc. tej su- 
my. 

Projekt rządu koalicyjnego. 
LONDYN, 17-VIII. (Pat). Opinja publiczna. Angljji wypowiada się 

zdecydowanie za utworzeniem jednolitego frontu wszystkich trzech stron- 
nictw celem ułatwienia wprowadzenia w życie planu oszczędnościowego. 
Wyjątek stanowią jedynie żywioły radykalne, nie posiadające narazie istot- 
nych wpływów. Natomiast konserwatyści zdecydowani są na współpracę 
z rządem Labour Party, czego dowodem, oprócz znamiennego powrotu 
Baldwina dla rozmowy z Mac Donaldem, jest mowa, wygłoszona wczoraj 
w Woolwich przez przywódcę opozycji konserwatywnej w Izbie Lordów— 
lorda Hailshama, który oświadczył, że o ile rząd wykaże inicjatywę ce- 
lem wyprostowania sytuacji oraz wezwie do stosowania oszczędności, 
obowiązkiem opozycji będzie uczynić wszystko, co jest w jej mocy, aby 
poprzeć wysiłki rządu w tym kierunku. Gotów jestem — mówił lord 
Hailsham — zapewnić rząd już dzisiaj, że nie będziemy wyzyskiwać nie- 
popularności, jaką nieodzownie pociągają za sobą zarządzenia oszczędno- 
ściowe, dla celów partyjnych. Uważam za obowiązek zapewnić rząd, że 
o ile wprowadzi On rozumne Środki zaradcze, nie będą one wyzyskiwane 
w walce paityjnej. Znamienne to oświadczenie, owiane poczuciem od- 
powiedzialności opozycji wobec konieczności państwowych, dowodzi, że 
pomiędzy rządem a Opozycją doszło już do zasadniczego porozumienia. 
Daje temu wyraz cała prasa niedzielna, wypowiadająca się nietylko za 
współpracą opozycji z rządem w przeprowadzeniu płanu oszczędnościo. 
wego, ale nawet przewidująca utworzenie w krótkim czasie rządu koalicyj- 
nego z udziałem leaderów opozycji z Mac Donaldem na czele. 

„Observer* pisze: „Rząd oparty na mniejszości, niezależnie jakiej 
partji, nie jest odpowiednią instancją dla załatwienia kwestji o znaczeniu 
ogólnopaństwowem, takiej, jak obecna. Ponieważ jednak nowe wybory 
byłyby w tym roku wysoce niepożądane, gabinet Mac Donalda ma za- 
pewnioną współpracę całego narodu. 1 

Rządu narodowego wówczas jeszcze Asquitha w dniu 2 sierpnia 1914 r. 
nie utworzono — powstał on później, 

W polityce jednak Sytuacja taka nie może przez pozostałe stronnictwa. 

być przedłużana w nieskończoność”. 

Podobna była sytuacja gabinetu 

Narazie premjer popierany jest 

W każdym razie tydzień bieżący, 
o którym „Sunday Express" pisze, że będzie to od wybuchu „wojny naj- 
ważniejszy tydzień w historji W. Brytanji XX stulecia, a który „Obser- 
ver" nazywa początkiem nowej ery w historji Anglji, przyniesie rozwią- 
zanie sytuacji. 

Apel Mac Donalda. 
LONDYN 16.8. Pat. — „Daily He- 

rald* ogłasza wywiad z premjerem 
Mae Donaldem, w którym premjer na- 
wołuje ludność do niedawania wiary 
panicznym pogłoskom. Nasze trudno- 
ści — twierdzi Mac Donald — są sku- 
tkami złego stanu handlu wszechświa- 
towego. Wobec zmniejszonych docho- 
dów narodowych musi również nastą- 
pić zmniejszenie wydatków — пагойо- 
wych, jeżeli kraj nasz ma przezwycię- 
żyć trudności. Ale — zaznacza Mac 
Donald o ile zmuszeni jesteśmy do za- 
rządzeń nadzwyczajnych, to nie mogą 
one obciążyć tylko jednej klasy. 

Premjer za pośrednictwem „Daily 
Herald* zwraca się specjalnie do człon 
ków Labour Party, prosząc, aby pamię 

tali, że rząd stara się opanować sytu- 
ację, nie zaprzedając partyjnych ide- 
ałów. „,Nie zmieniliśmy naszej poli- 
tyki, lecz poprostu jesteśmy zmuszeni 
ustanowić specjalne środki, aby dać 
radę chwilowym trudnościom. Oczy- 
wiście, będziemy mieli krytyków. Fa- 
ktycznie moglibyśmyj odrazu ułożyć 
mowy, jakie nasi krytycy wygłoszą, 
ale również oni, jak i wszyscy inni 
muszą uprzytomnić sobie fakty i po- 
stąpić uczciwie, jak tego wymaga in- 
teres kraju”. 

Apel Mac Donalda skierowany jest 
przeciwko głosom prasy socjalistycz- 
nej, występującej przeciwko planowi 
oszczędnościowemu rządu. 

Gabinet Mac Donalda obraduje. 
LONDYN 16.8. Pat. — Wszyscy 

członkowie podkomisji ministerjalnej 
przyjechali do Londynu. Pozostali 
członkowie gabinetu powracają we 
środę by wziąć udział w specjalnem 
posiedzeniu gabinetu, zwołanem przez 
Mac Donalda, na którem będą rozpa- 
trywane propozycje komitetu gospo- 
darczego, mające na celu zrównowa- 

żenie budżetu. 
Przewidują, iż przywódcy stron- 

nictw liberalnego i konserwatywnego 
będą poinformowani o decyzji rządu 
po zebraniu gabinetu, aby sprawy w 
możliwie najszerszym zakresie zostały 
uzgodnione pomiędzy _ wszystkiemi 
trzema stronnictwami. 

TRIO ANET ENAR ROANEOSZPCAT TREE SAS 

W 11-tą rocznicę „Cudu nad Wisłą”. 
Uroczyste nabożeństwa na Jasnej Górze. 

CZĘSTOCHOWA 16.8. Pat.— Na 
intencję „Cudu Wisły* w dniach 14, 
15 i 16 sierpnia odbyło się na Jasnej 
Górze uroczyste triduum. Na odpust 
przybyło ogółem do 15 tysięcy osób 
z różnych okolic kraju. Kompanje 
z Warszawy i Łodzi przybyły w trzech 
specjalnych pociągach. Ponadto przy- 

jechały dwie kompanje z Czechosto- 
wacji i Kolejowe Przysposobienie Woj 
skowe z Bydgoszczy. Wieczorem Jas- 
na Góra tonęła w powodzi światła, 
przyczem po raz pierwszy zastosowa- 
no oświetlanie wieży przy pomocy re- 
flektorów, co sprawia niezwykle im- 
ponujące wrażenie. 

Zderzenie statku polskiego z niemieckim. 
HAMBURG 16.8. Pat. — Z miejsco 

wości Ouxhaven donoszą, 
polski „Rewa zderzył się koło Pu- 
gelbake ze statkiem niemieckim „„Ve- 

że statek _ 
ga”. Statek „Vega* doznał uszkodzeń 
i musiał zawinąć do portu celem na- 
prawy. Statek polski „Rewa konty- 
nuuje swą podróż. 

Katastrofa lotnicza. 
RYGA, 17. 8. (Pat). — W dniu 15 b. m. 

pod Dyneburgiem spadł z wysokości 2 tys. 
m. manewrujący aeroplan wojskowy, pilo- 
towany przez sierżanta Zejle. Na samolocie 
był również obserwator kpt. Rittenberg. Lot- 

niey wracali po skończonych manewrach na 
lotnisko, lecz w pewnym momencie samo- 
lot stracił Szybkość i korkociągiem runął 
wdół Obaj lotniey ponieśli śmierć na miej- 
seu. 

Ogłoszenie stanu wojennego w szybach 
naftowych. 

KILGORE (ST. TEXAS), 17. 8. (Pat). — 
Na terenie kopałni naftowej w zachodniej 
części stanu Texas, największej na całym 
świecie, ogłoszony dziś zostanie stan wojen- 
ny. Środek ten przedsięwzięty został przez 
gubernatora Sterlinga w celu zapewnienia 

zamknięcia niektórych szybów naftowych i 
zapobieżenia tą drogą  naprodukcji. Pola 
naftowe strzeżone są przez oddziały wojska. 
Mają one czuwać nad tem, aby dzienna wy- 
dajność szybów zmniejszyła się z 738 tys. 
galonów do 270.513. 

Reforma pomocy bezrobotnym 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Specjalna komisja przy Prezydjum 
Rady Ministrów dla opracowania spo- 
sobu złagodzenia bezrobocia przedło- 
żyła wczoraj swe sprawozdanie pre- 
mjerowi Prystorowi. Wnioski komisji 
rozpatrzy komitet ekonomiczny mi- 
nistrów. Ponieważ fundusze płynące 
z ubezpieczenia na wypadek bezro- 
bocia okazują się niewystarczające i 
ponieważ poza pomocą ustawową po- 
zostaje zgórą 200 tys. bezrobotnych 
bez zasiłków sprawozdanie komisji 
idzie w kierunku skoordynowania po- 
mocy bezrobotnym w pierwszym rzę- 
dzie w tym kierunku by nadmiar pro- 
duktów żywnościowych i artykułów 
pierwszej potrzeby, których nie można 
sprzedać rozdawano wśród bezrobot- 
nych: 

Zgoda na kompromis. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dziś wręczona będzie przedstawi: 
cielom właścicieli autobusów i taksó- 
wek decyzja komisji międzymini- 
sterjalnej, powołanej do rozpatrzenia 
postaulatów przedsiębiorstw komuni- 
kacyjnych w sprawie ulg od podat- 
ków drogowych. Komisja uwzględnia 

ciężkie położenie przemysłu komuni- 
kacyjnego i wyraziła swą zgodę na 
kompromisowe załatwienie sporu. 

Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA. (Pat.) Bilans Banku 
Polskiego za pierwszą dekadę sierp- 
nia r. b. wykazuje: zapas złota 567 
milj. 902 tysiące złotych t. j. o 14 
tysięcy złotych więcej niź w poprzed- 
niej dekadzie. 

Pieniądze i należności zagraniczne 
zaliczone do pokrycia zmniejszyły się 
o 19 miljonów 663 tysiące do sumy 

  

„147 miljonów -613 tysięcy -złotych. ró- 
wnież niezaliczone do pokrycia zmniej 
szyły się o 2 miljony 639 tysięcy zł. 
do sumy 126 miljonów 657 tys. zł. 

Portfel wekslowy spadł o 8,031.000 

zł. i wynosi 635,263.000 zł. Pożyczki 

zastawowe wzrosły natomiast 0 
27,943.000 zł. i wynoszą 157,770.000 
złotych. 

W. passywach pozycja natych- 
miast płatnych zobowiązań  zmniej- 
szyła się o 1,662.000 zł. (:243.218.000:) 

Obieg biletów bankowych spadł o 
38,126.000 zł. (1.216,145.000  zł.). 
Stosunek procentowy pokrycia obiegu 
biletów i natychmiast płatnych zobo- 
wiązań Banku wyłącznie zioiem wy- 
nosi 38,91 proc. (t. j. 8,91 proc. po- 
nad pokrycie statutowe). 

Pokrycie kruszczowo-walutowe 
49,03 proc. (9,03 proc. ponad pokry- 
cie statutowe). 

Pokrycie złotem samego tylko о- 
biegu biletów bankowych wynosi 
46,70 proc. 

Stopa dyskontowa Banku 7 i pół 
proc. 

Stopa lombardowa Banku 8 i pół 
proc. 

Nowy regulamin więzienny. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W „Dzienniku Ustaw* z dn. 17 b. 
m. Nr. 71 ukazało się rozporządzenie 
min. sprawiedliwości, zawierające no- 
wy regulamin więzienny, który wcho- 
dzi w życie z dn. 1 podziernika r. b. 
Regulamin podzielony jest na sześć 
części ogólnych i zawiera 291 para- 
grafów. 

Zderzenie autobusu 
z tramwajem. 

ŁÓDŹ 16.8. Pat. — Wczoraj póź- 
no wieczorem w miasteczku Konstan- 
tynów pod Łodzią autobus kursujący 
na linji Łódź —Szadek, najechał ca: 
łym pędem na tramwaj podmiejski, 
kursujący pomiędzy Łodzią, a Kon- 
stantynowem. Jedna osoba została 
ciężko ranna, około 10 osób odniosło 
lżejsze obrażenia. Winę wypadku po- 
nosi szofer autobusu niejaki Wiśniew- 
ski. Zarówno wóz, jak i autobus zo- 
stały poważnie uszkodzone. 

—— 

Kongres robotników 
włókienniczych. 

BERLIN 16.8. Pat. — Wczoraj roz- 
począł tu obrady międzynarodowy 
kongres robotników włókienniczych, 
na który przybyły delegacje z Anglji, 
Belgji, Holandji, Szwajcarji, Austrji, 
Czechosłowacji, Polski, Danji, Nie- 
miec. 

Lindbergh na Syberji. 
LONDYN, 17. 8. (Pat). — Lindbergh z 

małżonką wylądował w Petropawłowsku na 
Syberji. W dalszą drogę do Tokio Lindbergh 
zamierza wyruszyć dopiero we Środę. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
SKUTKI LITWINIZACJI NAZWISK. 

„Id. Stimme* stwierdza, iż w dziedzinie li. 
twinizacji nazwisk miało miejsce już wiele 
curiosów. Wielu obywateli litewskich opowia 
da e przykrościach, jakie wypadło im doś- 
wiadczy: 
wisk męża i żony. Częstokroć się zdarzs 

małżonkowie nie mogli nocować w ł 

     

  

istotnie są zaślubieni. Zagranicą w żaden 
sposób się nie rozumie, iż Petronis, Petro 
nienie i Petronajte mogą być osobami, na- 
leżącemi do tej samej rodziny. 

Zdarzały się również curiosa nazwiskowe 
innego rodzaju. W Niemczech, np., pewna 
obywatelka litewska o nazwisku Sabalauskie- 
nie powiła dziecko, któremu w dokumencie 
urodzenia nadano nazwisko-o tem samem 
brzmieniu. 

W Kównie znów wydarzył się w tych dn. 
odwrotny wypadek. Pewna Amerykanka nie 
mogła otrzymać dokumentu rejentalnego ze 
względu na to, iż ma nazwisko o końcówce 
męskiej. 

Te curisa pobudziły odpowiednie insty- 
tucje do ujednostajnienia nazwisk męskich 
i żeńskich na dokumentach jakie są wydawa- 
ne przy wyjeździe zagranicę. 

BURMISTRZ WOKIETAJTIS O SYTUACJI 
FINANSOWEJ KOWNA. 

Nowy burmistrz Kowna w wywia 
udzielonym przedstawicielom prasy z 
czył, że Kowno znajduje się w gorszej sytu- 
acji finansowej, niż spodziewał. Zadłuże- 
nie Kowna gagranicą i wewnątrz kraju wy- 
nosi 14 i pół mij. litów. Magistrat doręczył 
premjerowi dokłady plan finansowy w myś! 
którego długi miałyby być opłacone w ciągu 
20 lat. 

Bilans Kowna na rok bież. został zbiłan- 
sowany w sumie 9 milj. litów. 

Następnie Wokietajtis w 
stkie przedsiębiorstwa miejskie 
cyt oprócz autobusów. 

SPRAWY SĄDOWE KSIĘŻY. 
podaje, iż większość spraw sądo- 

y o wygłoszone przez nich kaza- 
nia prokuratura Sądu Wojennego umorzy- 
ła, lub wobec braku materjału obicążające- 
go, podpadającego pod paragrafy, bę w 
kompetencji Sądu Wojennego, przesłała pro- 
kuratorom odpowiednich sądów okręgowych. 
Dotychczas jedynie 2 sprawy. księży o wy- 
głoszone kazania prokuratura przekazała Są 
dowi Wojennemu. a mianowicie: sprawę ks. 
Kiszkisa i innego księdza. Pozatem prokura- 
tura nie przejrzała jeszcze sprawy ks. Buba- 
sa oraz kierownika kowieńskiego okręgu Cen 
trum Akcji Katolickiej ks. St. Telsknisa. 
a ABIT УНО DRAY DRE LIROG OO SEE 

     

    

    zał, że wszy- 
dają  defi- 

    

  

Marmełady, konti- 
tury, dżemy, soki, 
kompoty — to pod- 
stawa oszczędności 
gospodarstwa 
domowego. 

SEZOŃ W PEŁNI: 

Tanie książki 
z przepisami 
w każdeż księgarni. 
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ZJAZD LEGJONOWY. 
(Wrażenia i refleksje). 

L 

Jaka jest tajemnica takiego a nie 
innego zespołu ludzi? Co jest istotą 

owego tajemniczego związku, który 

ich łączy, który pozwala im się ro- . 

zumieć bez słów, który wyraża cały 

nawał myśli i słów i uczuć w jednem 

spojrzeniu w jednem uściśnieniu rąk. 

W jednem „servus — bracie!““ — za- 

myka cały świat nieraz, zazdrością 

napawa ludzi z ubocza mocą tego 

dziwnego przywileju, posiadanego 

przez uczestników, niepojętego naze- 

wnątrz dla tak wielu porozumienia. 

Zazdrość, uczucie dość różnorodne, 

występuje tutaj w swojej najpodlej- 

szej postaci i każe ną dotkniętym 

mieć pretensję do innych za posiada 
nie przez nich rzeczy zbywających 
tym pierwszym. Tak zazdroszczą in- 
ni uczestnikom tego pełnego czaru 
braterstwa, a że nie każdy może na 

taki dar i gest, jak Dionizjos Syraku- 
zański się zdobyć, przeto nie każdy 
może zostać „trzecim w tym związ- 
ku“. Rodzi się zawiść podła, wzma- 
eniana przez jeszcze inne, jeszcze po- 
diejsze motywy. - 

  

oni? 

Nie ich to nie obchodzi. Po daw- 
nemu mówią sobie jak wczoraj, опе- 

A cóż 

gdaj, czy kilkanaśce lat temu — 
„Jak się masz stary draniu!* — wię- 
cej ujmująco, niż wytwornie, nie dba 
jąc o żadne zawiści i jeszcze je spe- 
«eyficznem  lekceważeniem  wszyst- 
kich zawistnych pomnażając. Lek- 
ceważeniem tak charakterystycznem 
dla tych, którzy raz kiedyś coś poś- 
więciwszy dla Sprawy mimo innych, 
czy nawet wbrew nim, lekceważą 
dzisiaj dawnych, obojętnych, „neu- 
tralnych*, „jedynie rozumnych” i t. 
p. „ostrožnych“ i „przewidujących“, 
kamienie kiedyś rzucających pod no- 
gi im — dawnym „szalencom,, i „gu- 

bicielom ojezyzny““. 

— „Jechał was sęk* — Śpiewał 
wtedy sobie a kulom, łegun — dziś 
—— nawet i tego nie raczy: Nie istnie- 
ja już dlań ci dawni „ostrožni“, po 
prostu nie zadaje sobie fatygi dostrze 
gania ich. Zrobił swoje, wypełnił ca- 
ły ogrom, krwawego, bohaterskiego 
znoju bez ich pomocy, przeciw ich 
przeszkodom i dziś lekceważy ich 
'zwyćięstwem swojej wiary, swojej 
wspaniałej i górnej prawdy, z dumną 
przewagą, którą takie zwycięstwo za- 
"wsze daje. 

To jest jedno z rozwiązań tajemni 
eey dziwnego związku. Jeden z tych 
momentów, których żaden endek nie 
zrozumie, bo na to aby być Piłsud- 

'czykiem, trzeba nim się urodzić, jak 

aby być endekiem trzeba nim również 
już przyjść na świat. 

Nie jest przypadkowy taki właś- 

nie jaki jest, a nie inny, zespół żoł- 

mierzy Komendanta. Na to, aby w 

czternastym roku pójść za nim trzeba: 

było mieć taką, jaką mają Piłsudczy- 

'cy, a nie inną, konstrukcję psychicz- 
ną. Owa umiejętność pogardzenia 

wszelkiem dotychczasowem  dobren 

doczesnem dla rzeczy, w pojęciu 999 

tysięcznych, co najmniej iluzorycz- 

nych, owa zdolność wzniesienia się 

na najwyższe poziomy umiłowania 

"Wodza, nie ślepego, nie obojętnego na 

jego „morale i dążenia, ale opartego 

na potwierdzanem ciągle Jego czyna- 

mi bezgranicznem zaufaniu dla jego 

czystości i genjuszu. Kochał, ubóst- 

"wiał legun swego Komendanta, bo 

miał najwyższe przeświadczenie, że 

to co On czyni, to czyni. dobrze, czy- 

    

ni mądrze, z największem, najdosko- 

nalszem umiłowaniem Sprawy. 

Żołnierz bez państwa. żołnierz 

bez zwarcie za nim stojącego Narodu 

bez — Ojczyzny niemal — miał je- 

dno wielkie szczęście legjonista Jó- 

zefa Piłsudskiego — miał Wodza, któ 

rego mógł uwielbiać i uwielbiał bez 

miary. 
Aby jednak odczuć wielkość i 

pójść za nią nawet w najniekorzyst- 

niejszych warunkach, trzeba mieć na 

to warunki wewnętrzne, przyrodzone, 

które wraz ze zdolnością do ofiar 

przed ich złożeniem, a tem bardziej 

potem, wyodrębniają ludzi z  poš- 

ród tysięcy, nadają im tę szczególną 

    

barwę. a po wspólnych, ofiarnych 

życiach — wiążą nierozerwalnie 

najlepszych — oto momenty, które 

wyróżniają dziś i łączą Piłsudczyków, 

oto ta tajemnica ich „dziwnego 

związku, zupełnie nie rozumiana 

przez wrogów, a nie zawsze przez 

sympatyków nawet, właściwie inier- 

pretowana. 

Tajemnica charakteru i nastroju 

zjazdów legjonowych. Serdeczności, 

szczerości, werwy, beztroski tego wy 

jatkowego zespołu, starej wiary, 

wręcz wyjątkowego we wszystkich 

współczesnych armjach wojska. 

Jakże niewypowiedzianie  śmie- 

szne są wszystkie wywody przeróż- 

nych „A. B. C.', „Warszawskich, 

„Robotników i t. p. Co za pocieszny 

widok przedstawiają żałosne, choć 

tak jadowite pozornie wywody na te 

mat tego, czy innego zjazdu legjoni- 

stów! Każdy jest oczywiście „nieu- 

dany*. Powodów jest całe mnóstwo. 

Każda zawistna szmatka podaje inne 

Większość ich to kłamliwe, a te któ- 

re są z prawdą zgodne, świadczą zgo 

dnie z wszelką logiką bezwzględnie 

na korzyść zjazdu. 
Nie może on nie udać się. Nawet 

kwestja frekwencji jest tu bez zna- 

czenia. Może być świetniejszy lub 

mniej świetny (tarnowski np niż wi- 

leński), działają tu także względy — 

jak obecność Komendanta lub Jego 

brak, ta czy inna miejscowość, nie- 

wątpliwie także konjunktura gospoda 

rcza — nie grzeszy bowiem zbytkiem 

mamony stara brać legjonowa — ale 

zawszė każdy zjazd był i będzie wiel- 

kiem świętem, dla każdego leguna 

drogiem, dniem odnowienia dawnych 

wspomnień, _ przypomnieniem dni 

krwawych trudów i wielkiej chwały. 

Żaden największy wróg nie może od 

mówić pierwszym żołnierzom współ: 

czesnej Polski najszczytniejszego bo- 

haterstwa, większość z nich już raczy 

ła. uznać nietylko to bohaterstwo, ale 

nawet wielką mądrość polityczną czy 

nu legjonowego. 

Odświeżyć za tem dawne braters- 

two, powrócić myślą do tamtych gór 

nych chwil, oderwać się od bardzo, 

niekiedy, płaskiego środowiska, aby 

znaleźć się wśród prawdziwie swoich 

wśród wypróbowanych i niezawod- 

nych, jak najlepsza stal, starych to- 
warzyszy tamtych chwil i wydarzeń. 

— to zawsze będzie dla każdego legu 
na radosnem posunięciem, a każdy 
zjazd radosną do tego okazją. 

A przecież mimo wszelkie kraka- 

nia konjunkturalne, spory, starożyt- 

ny Tarnów mało nie pękł pod napo- 

rem rozochoconej wiary. Zjechały się 

tysiące luda z całej Rzeczypospolitej 

podnosząc jeszcze i tak wysoką tem- 

peraturę niezwykle upalnego dnia w 
tem mieście. Uroczystości rozpoczę- 

   

DOŻYNKI W KIWISZKACH. 
Już zdala widzimy z okien wa- 

gonu sztandary. Tó spotykają swoich 

gości delegacje Kół Młodzieży w Ki- 

wiszkach i Mickunach. Wysiada nas 

spora gromadka „cywiłów* i Strzelcy. 

Ci ostatni szczególnie robią wrzawę. 

Mają instrumenty muzyczne. 

Idziemy do Mickun na nabożeńst- 

wo. Cały pochód! Na czele orkiestra, 

składająca się z harmoniki, skrzy” 

piec i cymbałków. Pogoda — jak na 

obstalunek. Resztki zbóż złocą się w 

słońcu, kwitną wrzosy — krajobraz 

godny pędzla Rapackiego. 

Humory świetnie dopisują. Raz po 

raz dźwięki orkiestry tłumione są 

śpiewem popularnej piosenki. Śpie- 

wają wszyscy. : 

"W drodze przyłącza się do nas 

kompanją chłopców z Zakładu Wy* 

chowawczo-Poprawczego w Wielucia- 

nach z orkiestrą dętą na czele. Chłop- 

cy w schludnych harcerskich mun- 

durkach, zdrowi, opaleni, przy dźwię- 

kach Brygady w karnych szeregach 

wrzynają się w nasz „pochód*. 

-Mickuny. Malutki sympatyczny 

kościołek. Na placu grupki starszego 

społeczeństwa. Ogorzałe, poorane bru- 

zdami uśmiechnięte oblicza. Słyszę 

głos: „Widzi, pan Franciszku, jakaja 

niuzyka zgrabnaja. Przyszliśmy z 

marszem przecie! 

Na nabożeństwo jeszcze za wcześ- 

nie. Pokazują mi nowe ogrodzenie 

cmentarza i dzwonniczkę przy koście- 

le ufundowane przez p. premjerową 

Prystorową. 

Po 3-kmtrowej drodze w słońcu 

jesteśmy spragnieni. Włamano się do 

miejscowej „restauracji. Pełno, gwar 

no. Sinalco, kwas, piwo. Za cienką 

przegródką naraz głosy ucichły i u- 
roczyście zabełkotał nalewany płyn. 
„Rozmawiajcież—jak Boga kocham 

ktoś woła. To grupka kawalerów z 
fantazją zabierała się do picia... za- 

pewne też sinałca. 

Tymczasem nadchodzą okoliczne 
Koła Młodzieży. Przyjechali też pp. 
starosta Pokrzewiński i pos. Dobosz. 

Nabożeństwo, kazanie. Proboszcz 
wzywa do ofiar na rzecz katedry: 

„Jeżeli oto katedra runie, będzie wstyd 

dla całej diecezji wileńskiej'. Pewno! 

Po nabożeństwie ruszamy na teren 

dożynek — do Kiwiszek. W pochodzie 

kilkaset osób. Kilka sztandarów. 

Uprżejmi gospodarze informują nas, 

że oto zbliżamy się do Borek, mają 

teczku pp. premjerostwa Prystorów. 

Na tle świerkowego lasku zaryso- 

wują się skromne estetyczne drewnia- 

ne zabudowania. Nieduży milutki 

dworek z frontu porośnięty winem. 

Przed domem moc kwiatów: białych, 

czerwonych, żółtych... Na ganku po- 

stać niewieścia, mówią, że to p. Pry- 

storowa. 

Mijamy Borki w odległości ok. 

100 m. P. Stefan Katieszczenko, prezes 

kiwiskiego Koła Młodzieży, który tam 

wpadł z delegacją i z p. starostą Po- 
krzewińskim, wraca ucieszony z wia- 
domością, że pp. premjerostwo oboje 

zaszezycą swoją obecnością — пгосту- 

stość dożynek. 

Przychodzimy na boisko K. M. w 

Kiwiszkach. Wita nas pomysłowo u- 

dekorowana złotem zbożem brama. 

Zgłodniali oblegamy „bufet, w któ- 

rym można dostać tylko piwo i... po- 

żal się Boże—kiełbasę. Żadnych wiej- 

skich specjałów, na które takżeśmy 
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ły się w sobotę 8-0 ale większość uczę- 
stników zjazdu przybyła dopiero w 
niedzielę rano, w tem i Wilno, bar- 
dzo pokaźnie przez stokilkadziesiąt 
osób reprezentowane. 

W różnych wędrówkach po Pol- 

sce jeszcze moje stopy nie kroczyły 

po bruku Tarnowa. Ciekawy byłem 

wielce tego hetmańskiego grodu, tem 

więcej, że już coś niecoś o ratuszu, 

o katedrze i jeszcze paru jego pamią 

tkach, do których teraz, niedawno 
piękne mauzoleum Bema przybyło, 

słyszałem. Na zjazd legjonowy do- 

brze go wybrano, wszak to opodal 

stąd była pierwsza walna bitwa Pier- 

wszej Brygady Legjonów, o parę za- 

ledwie kilometrów leży skromny Ło- 

wczówek, odtąd już na zawsze pamię- 

tny krwią żołnierza legjonowego zla- 

ny rzęsiście. Wszak Tarnów to mia- 

sto rodzinne jednego z najzdolniej- 

szych, najświetniejszych oficerów pol 

skich wszystkich czasów, tak młodo, 

przedwcześnie poległego, nieodżało- 

wanego Lisa - Kuli, dwudziestotrzylet- 

niego podpułkownika z generalskie- 

mi funkcjami na froncie, tego które- 

mu sam Komendant sam Naczelny 
Wódz i Naczelnik Państwa, kazał na 
wstęgach żałobnych wieńca — „Me- 
mu kochanemu chłopcu* — wypisać. 

S. Z. Klaczyński. 
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Eksperci finansowi nie pojadą 
do Berlina. 

BAZYLEA 16.8. Pat. — Komitet 

finansowy, powołany do zbadania sy- 

tuacji w Niemczech, na posiedzeniu 

w dniu 17 b. m. zapoznał się z trudno- 

dowe konsorcjum, w zakresie utrzy- 

Ściami, jakie stwierdziło międzynaro- 

mania kredytów dla Niemiec. Eksper 

ci odstąpili ostatecznie od zamiaru wy 

jazdu do Berlina, oczekując decyzji 

komitetu. 

Robotnicy niemieccy wędrują 
do Beigji. 

BRUKSELA 16.8. Pat. — Dzien- 

niki donoszą, że bezrobotni niemieccy 

w poszukiwaniu pracy przekraczają 

nielegalnie granicę belgijską. Policja 

zatrzymuje ich jednak i odstawia do 

granicy zpowrotem. 

Spłata nieuwarunkowana. 

BAZYLEA 16.8. Pat. — Niemcy 

dokonały spłaty nieuwarunkowanej 

w wysokości 51 miljonów mk niem. 

w złocie. 47 miljonów z powyższej su- 

my otrzymały natychmiast koleje nie- 

mieckie, pozostałe zaś 4 miljony zo- 

staną zużyte na spłatę procentów w 

związku z planem Younga. Jugosław- 

ja nie zażądała jeszcze należnej jej 

spłaty. 

Giełdy będą zamknięte 
do września. 

BERLIN 16.8. Pat. — Pod prze- 

wodnictwem pruskiego ministra han- 

dlu odbyły się w poniedziałek narady 

przewodniczących giełd berlińskiej 

i kolońskiej oraz przedstawicieli pry- 

watnych instytucyj bankowych w 

sprawie otwarcia giełd na obszarze 

Prus. Pruski minister handlu oświad- 

czył, że ze względu na interes ogółu 

nie może zgodzić się na otwarcie giełd 

„jeszcze w ciągu miesiąca sierpnia. 
  

Burze nad Anglią. 
LONDYN, 17. 8. (Pat). — Burze, ułewne 

deszcze oraz grad, które nawiedziły w koń- 

cu ubiegłego tygodnia znaczną część Anglii, 

wyrządziły w zbiorach poważne szkody. Sil- 

ne wiatry oraz fale na morzu Północnem i 
w kanale La Manche spowodowały również 

dość znaczne straty w niektórych nadbrzeż- 

nych miejscowościach. 

apetyt ostrzyli. Ale apetyt starczy Za 

przyprawy. 

W międzyczasie przyjeżdża nowa 

partja gości z Wilna, odbywają się 
zawody sportowe, przeplatane tańca- 
mi, choć to i nie leżało jeszcze w pro- 

gramie. Ale jak tu nie tańczyć, gdy 
muzyka gra, chęć dopisuje. a za po- 
sadzkę służy świetna murawa?! 

Ale już po 5-ej. Za chwilę nadjadą 

pp. premjerostwo. P. Katieszczenko, 

na którego barkach spoczywał cały 

ciężar imprezy, miał dużo kłopotu, 

zanim poustawiał w szeregi rozocho- 

coną brać. Goście zasiedli przed wznie 

sieniem, na pomysłowo urządzonych 

ławeczkach z darniny. 

Lecz oto i pp. premjerostwo. Hymn 
narodowy. _ Powitanie. Prezentacje. 

P. premjer odbiera raporty od przed- 

stawicieli organizacyj. 

Jakiś bajecznie gruby i czerwony 

jegomość z malutkim pieskiem pod 

pachą wciąga mnie przemocą na jakąś 

ławeczkę, gdzie się sam przed chwilą 

z trudem ulokował i wskazując pal- 

cem p. premjera, mówi:  „Patrzaj, 
patrzaj pan, to On, o-o-to On! Pa- 

noczku, toż ja Jego ajej ile lat žnam!“ 
Na twarzy maluje się duma i wzru- 

szenie. 

Pp. premjerostwo tymczasem za” 
jęli miejsca na wzniesieniu w otocze- 

niu adjutantury, pp. Pilarów, p. sta- 

rosty Pokrzewińskiego, p. Małowies- 

kiego, p. posła Dobosza i innych. 

P. Świackiewicz, kierwonik Zw. 
MłŁ Wiejsk. krótko przemówił, pro- 

sząc pp. premjerostwo, by zecheieli 

przyjąć składane im wiefce i žyczė- | 
nia jako podziękowanie za opiekę ich 
i Państwa nad tut. wsią. 

Nastąpił właściwy obrzęd  doży- 

nek: 3 
Pod dźwięki smyczkowo-cymbał- 

kowo-harmonikowej orkiestry wcho- 

ВЕО К 

Przed procesem Woldemarasa. 
Przewiezienie b. dyktatora Litwy do Kowna. 

RYGA, 17-VIII. (Pat). Jak donoszą z Kowna, przywieziony został 
do Kowna Woldemaras i umieszczony w hotelu pod silną strażą agen- 
tów policji. Jest on nieprawdopodobnie wychudzony, bardzo postarzał 
się, twarz ma zupełnie zarośniętą, a niestrzyżone włosy spadają mu 
na ramiona. 

W związku z przyjazdem Woldemarasa władze dokonały wielu 
aresztowań, wobec pogłosek, że jego zwolennicy przygotowują demon- 
stracje. 
Wilka“ Hiesoraitis. 
Woldemarasowi. 
otwartych. 

Między aresztowanymi znajduje się b. dowódca „Żelaznego 
W poniedziałek rozpoczyna się proces przeciwko 

Będzie on żądał, aby proces odbył się przy drzwiach 

Proces przeciwko Woldemarasowi 
rozpoczęty. 

Rozprawa odbywa się przed Sądem Wojsk. przy drzwiach 
zamkniętych. 

RYGA, 17. 8. (Pat). — Jak donoszą z 

Kowna, przed kowieńskim sądent wojsko- 

wym rozpoczął się w poniedziałek przy 

drzwiach zamkniętych proces przeciwko by- 

łemu premjerowi Weldemarasowi oraz 23 

jego zwolennikom. 

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonym przy- 

należność od tajnej organizacji, mającej na 

celu przewrót państwowy, a dalej planowa- 

nie uwięzienia prezydenta republiki w celu 

zmuszenia go do mianowania Woldemarasa 

prezesem rady ministrów oraz dokonanie 

szeregu aktów terroru i przygotowanie za- 

machów przeciwko wybitnym politykom. 

Do sprawy wezwano około 100 świadków 

6 oskarżonych znajduje się już w więzieniu, 

pozostali odpowiadają z wolnej stopy. Kil- 

ku oskarżonych przyznało się do winy. Nie- 

którzy z oskarżonych służyli w policji i w 

związku z tem akt oskarżenia zarzuca im 

działalność prowokatorską. Gmach sądu oto- 

czony jest silnym kordonem policji. Wstęp 

jest wzbroniony nawet dziennikarzom. Pro- 

ces potrwa od 10 do 14 dni. 

BERLIN, 17. 8. (Pat). — Według otrzy- 

manych tu wiadomości w czasie procesu 

przeciwko Woldemarasowi doszło do iney- 

dentu. Gdy Woldemaras zażądał od przewo- 

dniczącego ustawienia przed ławą oskarżo- 

nych stołu, na którym mógłby złożyć swoje 

papiery, przewodniczący w ostrym tonie 

zwrócił Woldemarasowi uwagę, że jako 0s- 

karżony nie ma prawa stawiania żadnych 

żądań, lecz tylko może zwrócić się do sądu 

z prośbą. Dopiero po zwróceniu się Wolde- 

merasa we właściwej formie, przewodniczący 

zezwolił na spełnienie jego życzenia. 

  

Sytuacja finansowa Niemiec. 
BERLIN 16.8. Pat. — W przemó- 

wieniu wygłoszonem na kongresie nie- 
mieckiej partji państwowej dr. Die- 
trich, min. finansów Rzeszy oświad- 
czył m. in. że zagraniczne kredyty 
krótkoterminowe wycofane z Niemiec 
dochodzą do 3—4 miljardów marek. 
Kredyty krótkoterminowe pozostawio 

ne w Niemczech wynoszą około 5 do6 

miljardów. Minister zaznaczył, iż bu- 
dżet Rzeszy w r. b. zmniejszono o 500 
miljonów marek, gdy tymczasem wy- 
datki skarbu na fundusz walki z bez- 
robociem wzrosły równocześnie o 840 

milj. marek. 

"Znowu zamachy na pociągi. 
BERLIN 16.8. Pat. — Przed Ra- 

tysboną nieznani sprawcy w nocy z 
15 bm. na 16 położyli na torze kole- 
jowym dwa progi, które spowodować 
mogły wykolejenie się pociągów dale- 
kobieżnych. Niebezpieczeństwo uchy- 
lone zostało przez przejeżdżający po- 
ciąg towarowy. który przeszkodę u- 
sunął. 

BERLIN 16.8. Pat. — Na torze ko- 

lejowym wpobliżu Haelmstadt w Brun 
świku znaleziono paczkę, zawierającą 
ładunek materjałów wybuchowych o 

wadze 50 kg. Ładunek posiadać miał 

wielką siłę eksplozji. Istnieje podejrze 

nie, że chodzi tu o nowy zamach kole- 

jowy. 

  

Olbrzymi program 
GENEWA 16.8. Pat. — Według 

informacyj jakie otrzymało Między- 

narodowe Biuro Pracy rząd chiński 

opracował olbrzymi program gospo- 

darczy, obejmujący okres 10-letni, a 

dotyczący rozbudowy gospodarczej 

gospodarczy Chin. 
Chin. Program przewiduje, iż w końcu 
omawianego okresu znajdzie się pod 
uprawą 120 milj. ha ziemi, rozwinię- 

te zostaną środki komunikacyjne, roz- 
budowany przemysł, a flota handło- 

wa osiągnie cyfrę 8 miljonów ton. 

Ujęcie przywódców rewolty na Kubie. 
HAVANA, 17. 8. (Pat). — Główni przy- 

wódcy rewolucji Mendietta i b. prezydent 
Menocal zostali wzięci do niewoli przez woj- 
ska rządowe i przewiezieni do Havany. Pre- 
zydent republiki Machado wydał rozkaz tra- 
ktowania obu więźniów z  jaknajwiększą 

kurtuazją. Z prowincji Santa Clara nadeszły 
wiadomości, mniej pomyślne dla wojsk rzą- 
dowych. Miała tam miejsce bitwa, po której 
wojska rządowe zostały zmuszone do cotnię- 
cia się. 

        

Wełnę na szale 
i chustki (w kłębkach) w jaskrawych i spokojnych barwach 

pol eca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

6374—2 Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 
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KOCHANA FRANUSIA! 

Musiał ja wczoraj jedna wycieczka do 

Zielonych Jezior prowadzić. Sperantyści ja- 

kieś, czy inne kongreśniki! Poprowadził ja 

ich brzeżkiem Wilji na Trynopol, żeby piek- 

niej było. I rzeczywiście to jeden to drugi 

na piekność naszej Wilji zaczęli popatrywać 

i „a ja jaj” mówić! 

Raptem krzyk „dominoj ratój* i jeden 

kongreśnik buch z brzeżku do wody. Ober- 

wał się, bo od wiosny nikt tej drogi nie re- 

perował (chyba powódź). Tylko ten krzyk- 

noł, a tu jakaści panienka też speranka mach 

nogami do góry a garsonka w przepaść. 

Ledwie ja, dwa sperantysty i jeden student 

w dół po glince stoczywszy, się, gości na- 

szych podejmować zaczęli. 

Teraz gości pojechali a ja siedza sobie 

i myśla. czy nie wartoż byłoby drogi porepe- 

rować od Trynopola do Zielonych Jezior? 

Bo i jak turystom pokazywać ten oberwany 

brzeg, jak wycieczki prowadzić, po takim 

piachu, który jest koło Nowych Werek? 

To sobie pomyślał i ciebie całuja twój 

nazawsze 

    

Kaziuczek. 

  

  

POLSKA 

Szkoła Początkowa 
Haliny Siewiczowej 

ulica Uniwersytecka Nr. 1. 

3 Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 11 

Ś8 codziennie od godz. 12 do 3 po poł.     
  

Katastrofa kolejowa na linji 
Rzym — Wiedeń. 

WIEDEŃ, 17. 8. (Pat). — O godz. 5 ra- 

no wpobłiżu miejscowości Goess w Styrji 
pociąg pośpieszny wpadł na pociąg towaro- 

wy. Dotychczas z pod gruzów wydobyto 12 
zabitych, 4 ciężko i 30 Iżej rannych. 

WIEDEŃ, 17. 8. (Pat). — O katastrofie, 

jaka miała miejsce pod Goess, donoszą na- 

stępujące szczegóły: Pociąg pośpieszny, idą- 

cy z Rzymu do Wiednia, najechał na pociąg 

towarowy, przyczem lokomotywa, wagon 

służbowy, pocztowy i jeden osobowy pocią- 

gu pośpiesznego oraz 4 wagony pociągu to- 

warowego zostały całkowicie zniszczone. 

Jak dotychczas ustałono, zabitych jest 12 

osób, ciężko rannych 7 i lżej 4. Wśród ofiar 

katastrofy jest 3 obywateli węgierskich. Toż- 

samości jednego z zabitych dotąd nie stwier 

dzono. — Oba pociągi zderzyły się z tak 

wielką siłą, że celem wydobycia rannych mu 

siano przepiłować wagony. Przyczyna kata- 

strofy nie została dotychczas wyjaśniona. 

Samolot opadł w tłum. 
NOWY YORK, 17. 8. (Pat). — W Wya- 

sing (stan Pensylwanja) aparat bezsilniko- 

wy w czasie lotu pokazowego spadł w tłum, 

raniąc 11 osób. Pilot, aczkolwiek ranny, z0- 

stał aresztowany. 

Bankructwo czy afera? 
TOLEDO, (STAN OHIO) 17. 8. (Pat). — 

Cztery banki tutejsze zamknęły kasy oświad- 

czając, iż pragną w ten sposób ochronić de- 

pozyty w okresie, jak zaznaczają, bezprzy- 

kładnej histerji zbiorowej. W bankach tych 

unieruchomiony został w ten sposób kapi- 
tał wysokości zgórą 100 miljonów dol. De- 
pertament bankowy stanu przeprowadzić 

ma kontrolę nad temi bankami. Równocze- 

śnie 11 towarzystw oszezędnościowych wstrzy 

mało wypłaty wkładów. 

Starcie Hindusów z mu- 
zułmanami. 

LONDYN, 17. 8. (Pat). W Madrasie 

w godzinach perannych ponownie doszło do 

starć pomiędzy Hindusami о muzułmanami. 

Wielki tłum mahometan, uzbrojony w pałki, 

zgromadził się na głównej uliey, atakując 

przechodniów. Pelicja była zmuszona do in- 

terwencji. Dzięki energicznym zarządzeniom 

udało się zapobiee rozlewowi krwi. 

  

  

Boplerajcie przemysł krajowy 
  

dziły delegacje poszczególnych Kół, 

by pieśń dożynkową zaśpiewać przed 

gospodarzami. Mieliśmy widowisko 
naprawdę regjonalne. Pomijając, to, 
że niewymyślne, ubogie w ilość słów 
teksty tych piosenek były, zresztą 

przez samychże wykon.— przetłuma- 
czone na jęz. polski — melodje były 
nawskroś tutejsze. Takie, jak przed 
stu laty zapewne, jakie dziś jeszcze 
w ciche letnie wieczory razem z mgłą 

dolatują nas gdzieś z za rzeki od gru- 
py robotnie powracających z pola, lub 

razem z dymem wieczornym od pro- 

gów wiejskich chat — tęskne, prze- 

ciągłe, mające w sobie coś z muzyki 

Wschodu. Nie znam się na muzyce 
i nie potrafię wrażeń muzycznych 

konkretyzować, jednak wieś białoru- 

ską i jej pieśń znam i twierdzę, że nie 
była sfałszowana. Jedynie Koło Mł. 
z Mickun zaśpiewało, n.b. bardzo dob- 
rze, wyuczoną popularną polską pieśń 
dožynkową  „plon niesiemy,  plon“. 

Reszta — zupelnie oryginalna. 

Po piešniach następowaly recyto- 
wane życzenia. Przytoczę tu jedno z 
nich, wygłoszone przez kogoś z dele- 

gacji K. M. w Kiwiszkach: 

Na szczęście, na zdrowie, 

s żytnie żniwa! 
Daj to Panie Boże, 
Żeby naszej Pani 
Darzylo — množylo 

W oborze, w komorze, 
Na górze, na kołeczku, 
W woreczku, 
W każdym kątku po dziesiątku! 

pe 
. premjer: „I wam też!) 

Daj to Panie Boże, 
Żeby mieli tyle wołków, 
lle w płocie kołków, 
A łyle owiec, 
Ile w lesie mrowiec, 
A w polu snop przy snopie, 
Kopa przy kopie, 

na te 

A gospodarz między kopami 
Jak księżyc między gwiazdami. 

(P. premjer: „I wam tego życzę”) 

Żeby szedł wóz za wozem do sto- 

doły 
Jako pszczoły do ula 
Żeby państwo byli tacy weseli 

‚ Jako w niebie anieli! 

, premjer: „I wy takže!“). 

My przynieśli wianeczek 

Aż pod samy ganeczek. 
Ten wianek nie z ruty, nie z mięty, 

Ze szczerego złota zwinięty. 

W polu bywali, kłosy zbierali, 

Do wianeczka zwijali 

Na dzień dzisiejszy dla Pana przy” 

stali, 
Niech nasza Pani nie gardzi nami, 

Przyjmie ten wianek, który skła- 

damy. 

Pochwalony Jezus Chrystus! 

(P. premjer i otoczenie: „Na wieki!*). 

Czyż nie jest to utwór ludo- 
wy? Czy mógł to skomponować inte- 

ligent? 
P. premjer z zaciekawieniem przy 

słuchiwał się pieśniom i recytacjom, 
znajdując parę życzliwych słów dła 
każdej z delegacyj. Kołu Młodz. w Ki- 
wiszkach p. premjer doraźnie ofiaro- 
wał 300 zł. na cele oświatowe. 

Na zakończenie uroczystości prze 

mówił prezes Zw. Mł. Wiejsk. p. Ma- 
łowieski:  „Niewymownie nam miło, 

że w gronie swojem mamy możność 
gościć najwyższego przedstawiciela 
władz Rzeczypospolitej Polskiej, pana 

premjera Prystora. Pozwoli pan pre- 

mjer, że złożę na Jego ręce serdeczne 

podziękowania za tę opiekę, którą nas 
rząd Rzeczypospolitej stale otacza. 

Pozwolę sobie także złożyć najserde- 

czniejsze podziękowania pani premje- 

rowej za nieustanną i ofiarną opiekę 
nad Kołami Młodzieży Wiejskiej w 

  

„(nowy 

gminie mickuńskiej. Mam nadzieję, 
że pod tą opieką praca nasza w dzie- 
dzinie kultury duchowej i materjal- 
nej będzie się wydatnie rozwijała. 
Dziękując jeszcze raz—wznieśmy ok- 
rzyk: „Pan premjer niech žyje!“. 

Ciszą wieczorną zatargał głośny о- 
krzyk, wydobyty z kilkuset piersi ze- 

branych: „Niech żyje!*. Zagrano 

hymn narodowy. Pp. premjerostwo. 

wśród głośnych owacyj, żegnając ży- 

czliwie zebranych — odjechali. 
Uroczysta część programu została 

zakończona.  Rozochocone bractwo 
długo jeszcze pokrzykiwało na cześć 
pp. premjerostwa. i innych swoich 
zwierzchników i protektorów. Widzia- 
łem fruwających w powietrzu przy 
głośnych wiwatach pp. starostę Po- 
krzewińskiego, prezesa Małowieskie- 

go i innych. 4 

Jeszcze tylko rozdanie nagród 

hojny dar p. premjerowej) 

zwycięskim zawodnikom *), dokona- 

ne przez p. Małowieskiego i — rozpo- 

częła się ochocza zabawa. 

Małą konsternację wywołało odej- 

ście chłopców z zakładu z Wielucian 

z orkiestrą dętą, którym kęs drogi i 

twardy regulamin nakazywały wcze- 

śniejszy powrót — ale trudno, nie by- 
ło na to rady. Pożegnano chłopców 
głośną owacją, zapalono ogromne 0g- 

nisko i przy dźwiękach cymbałków 
bawiono się dalej, jak tylko dziś je- 

szcze wieś po ciężkiej pracy bawić się 
w święto umie. Urodziwe druhny i 
dziarscy druhowie z Kół Mł, Wiejsk. i 
Strzelca wywijali, aż ziemia dudniła 
— do późna. W. K. 

BEL as 

  

*) Wyniki zawodów i szczegóły z pracy 

Kół Młodz. w gm. mickuńskiej podamy w 
n-rze jutrzejszym. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Z podróży inspekcyjnej p. wojewody. 

Podczas drugiej podróży inspek- 
cyjnej, odbytej w dniach 11—14 b. 
miesiąca wojewoda wileński p. Zyg- 
munt Beczkowicz zwiedził powiaty 
postawski, dziśnieński i wschodnią 
część powatu święciańskiego, dokony- 
wując lustracji leżących na trasie 
przejazdów urzędów, administracji 
ogólnej, gmin, posterunków P. P. i 
t. d. 

Poza inspekcją organów podłeg- 
łych, przedmiotem szczególnego zain- 
teresowania p. wojewody był rozwój 
życia społecznego i sytuacja gospo 
darcza zwiedzanych terenów, to też 
wszędzie dużo czasu poświęcał zazna- 
jamianiu się ze stanem organ. społ. 
i instyt. o charakterze gospodarczym, 
które ze swej strony nie omieszkały 
zaprezentować się p. wojewodzie, do- 
starczając mu danych o wynikach 
dotychczasowej ich pracy i zamierze- 
niach na przyszłość. Nadto drogą licz- 
nych narad z działaczami społeczny- 
mi i bezpośrednich rozmów z ludno- 
ścią zwiedzanych terenów osiągał p. 
wojewoda poznanie najdotkliwszych 
bolączek i potrzeb lokalnych. 

Nie uszły też jego uwadze i wy- 
bitniejsze objekty przedsiębiorczości 
prywatnej w dziedzinie produkcji rol- 
nej. których zwiedził cały szereg. 

Najdalszym punktem podróży by- 

ła Dzisna—miasto, noszące jeszcze do- 
tychczas niezatarte ślady przebytej 
powodzi, a stopniowo usuwające je 

  

  

  

przy pomocy środków, jakich dostar- 
czyła ofiarność społeczeństwa. Koszta 
zniszczeń dokonanych na terenie m. 
Dzisny przez powódź znacznie prze- 
wyższają sumy udzielone dotychczas 
pomocy, to też ofiarność społeczna ma 
przed sobą jeszcze szerokie pole do 
działania. Dając wyraz temu p. woje- 
woda udzielił miejscowemu komiteto- 
wi społecznemu subsydjum w kwocie 
1.000 złotych, przeznaczając je na za- 
pomogi dla najbiedniejszych poszko- 
dowanych od powodzi. 

W m. Dziśnie gościł p. wojewodę 
w swym lokalu związek ziemian pow. 
dziśnieńskiego z prezesem p. Rutkie- 
wiczem na czele. W pow. postawskim 
odbył p. wojewoda dłuższą konferen- 
cję z Okręgowem Tow. Org. i Kółek 
Roln. i prezesem towarzystwa drem 
Kurkowskim. W powrotnej drodze do 
Wilna odwiedził p. wojewoda p. Alek- 
sandra Chomińskiego w  Olszewie. 
W czasie tej podróży towarzyszył p. 
wojewodzie insp. wojewódzki zw. ko- 
munalnych p. A. Żyłko. W trakcie in- 
spekcji zlustrował p. wojewoda nastę- 
pujące miasta i gminy wiejskie: Łyn- 
tupy, Komaje, Hoduciszki i Świr 
w pow. święciańskim. Postawy, Łu- 
cza, Duniłowicze, Norzyca, Wołkoła- 
ta, Miadzioł i Kobylnik, w powiecie 

postawskim oraz Głębokie, Zalesie, 
Hermanowcze, Mikołajewo, Dzisnę, 
Prozoroki, Plissę, Porpliszcze i Dok- 
szyce w pow. dziśnieńskim. 

Olbrzymi pożar w Święciańskiem. 
Straty wynoszą ponad 125 tysięcy złotych. 

Onegdaj we wsi Żukojnie Želac- 
kie (gminy żukojnie, powiat šwię- 
<iański) wybuchł wśród nocy olbrzy- 
mi pożar, który zniszczył znaczną 
<zęŚć wsi. 

Pastwą płomieni padły 24 gospo- 
darstwa wraz z żywym i martwym 

  

inwentarzem i łaźnia gminna. Straty 
sięgają 125 tys. złotych. ё 

Straszliwa pożoga szalała przez 3 
godziny i została zlokalizowana wspó 
Inemi siłami gminy, straży ogniowej 
i ludności kilku pobliskich swi. (e). 

Wstrząsający wypadek. 
Piorun zabił kobietę i poraził 6 osób. 

Wstrząsający wypadek miał miejsce w 
ubiegłą niedzielę w kolonji Stara Ferma 
(gmina rakowska). 

Mieszkanka wsi Woznowszezyzna tejże 
gminy, Joanna Pawłowska, w drodze do są- 
siedniej wsi Turkowszczyzna, zaskoczona z0- 
stała przez gwałtowną burzę i ulewę. 

Cheąe ukryć się przed deszczem Pawło- 
wska dobiegła do kolonji Stara Ferma i 

wpadła do jednego z chlewow w którym już 
przedtem schroniło się 6 osób. 

W chwili kiedy Pawłowska wchodziła do 
chlewa spadł piorun zabijając nieszczęśliwą 
kobietę i ciężko raniąc wszystkie 6 osób tu 
się znajdujące. 

Trzech z nich w stanie groźnym przewie- 
ziono do szpitala sejmikowego. (e). 

— 

WIDZE 
+ Przyjazd Pana Wojewody. We czwar- 

tek, dnia 6 sierpnia 1931 roku kończąc in- 
spekcję powiatu brasławskiego, zawitał do 
nas nowy wojewoda p. Beczkowicz. Gospo- 
darza Ziemi Wileńskiej powitał chlebem i 
solą przed Urzędem Gminy, wójt p. Edward 
Karłowicz, następnie przedstwiciele  spole- 
czeństwa i organizacyj, z których Stowarzy- 
szenie Rezerwistów i b. Wojskowych w peł- 
nem umundurowaniu. Ogólną uwagę zwra- 
«ały dzieci artystów Naddnieprzańsko-Ukra- 
ińskiego Teatru Kijowskiego w barwnych 
strojach narodowych, które wręczyły Do- 
stojnemu Gościowi bukiet kwiatów. 

Pan wojewoda zwiedził wszystkie świą- 
tynie, między innemi budujący się meczet, 
dalej Posterunek P. P., Straż Ogniową, O- 

gnisko S. M. P., wreszcie lokal Stowarzysze- 
nia Rezerwistów i b. Wojskowych, gdzie za- 
bawił dłuższą chwilę na rozmowie z człon- 
kami, wskazując potrzebę zorganizowania 
w Widzach Związku Strzeleckiego oraz ko- 
nieczność oddziaływania wychowawczego na 
szerszy ogół społeczeństwa. Opuszczając 
świetlicę zezwolił na dokonanie wspólnej 

fotograf ji. 
W czasie pobytu w Widzach wręczono 

Panu Wojewodzie dwa memorjały: jeden w 
sprawie Magistratu, drugi w sprawie subsy- 
djum dla prywatnej Szkoły żydowskiej. 

Szach. 

ŚWIĘCIANY 
+ Pożary. W dniu 16 b. m. na terenie 

powiatu święciańskiego miały miejsce dwa 
pożary: we wsi Kościewicze gminy Żukojnie 
i we wsi Jodziszki gminy Dukszty. W obu 
wypadkach społnęły domy mieszkalne oraz 
budynki gospodarcze. Łącznie straty wyno- 
szą przeszło 7 tys. zł. Pożary powstały na- 
skutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem. 

KURZENIEC 
-- USIŁOWANIE ZBRODNICZEGO POD- 

PALENIA. W niedzielę wpobliżu miasteczka 
Kurzeniec zatrzymany został na gorącym u- 

czynku podpalania lasu jakiś nieznany męż- 
czyzna. 

Zauważył podpalacza mieszkaniec  Ku- 
rzeńca Stanisław Turbacz, który pod groźbą 
rewołweru, zaprowadził go na posterunek 
policji. 

‚ Ze znalezionyeh przy podpalaczu doku- 
mentów ustalono, że jest to niejaki Piotr 
Drozdowski. Drozdowski odmówił udziele- 
nia jakichkolwiekbądź wyjaśnień. Osadzono 
go w areszcie gminnym. Dalsze dochodzenie 
w toku. (e). 

Z POGRANICZA 
- Ujęcie obywatela litewskiego. Oneg- 

daj na pograniczu polsko-litewskiem, w re- 
jonie strażnicy Antonowo, pow. święciań 
kiego patrol K. O. P. zauważył podejrza- 
nego sobnika, który usiłował nielegalnie prze 
dostać się do Polski. Okrzyk „stoj“ poskut- 
kował i osobnik znalazł się w ręku kopistów. 
Po odprowadzeniu go do strażnicy i wylegi- 
tymowaniu okazało się iż jest obywatelem li 
tewskim Iwanowem. Ponieważ niejasno tłu- 
maczył się o celu swej wizyty w Polsce, 
przekazano go władzom sądowo-śledczym. 

(m) 
LO LS aa SE 

Wyprawa wodna Klubu 
Włóczęgów. 

W dniu 11 b. m. łódź kanadyjs- 
ka „Backfish II“ w obsadzie włóczę- 
gów: T. Nagurskigo i St. Paciulewi- 
cza przybyła o godzinie 17 z Gdańska 
do Gdyni, przebywając zatokę gdań- 
ską w ciągu dwóch godzin pod rozwi 
niętym żaglem. Pierwsze zetknięcie 
się łodzi kanadyjskiej z Bałtykiem 
wypadło nader pomyślnie: łódź łatwo 
ślizga się po fali i mimo ostrzeżeń 
pesymistów, nadaje się do podróży 
morskiej. Łódź i załoga znalazła 
nader gościnne przyjęcie w „Yacht 
Clubie* gdyńskim. 

W myśl programu nastąpi dwuty- 
godniowy wypoczynek na wybrzeżu 
polskiem. Jednocześnie nastąpią w 
załodze zmiany: Dalszą podórż mo- 
rzem odbędą prof. J. Rudnicki i p. 
T. Nagurski. Pan Paciulewicz wra- 
ca do Wilna. 

  

   

Zmiany w sądownictwie. 
Pan Michał Kaduszkiewicz doniedawna 

wiee-prezes III Wydziału Karnego Sądu O- 
kręgowego w Wilnie, który przed miesiącem 
mianowany został prezesem Sądu Okręgowe 
go we Lwowie, nie obejmie tego stanowi- 
ska. 

Jak się dowiadujemy p.. Kaduszkiewicz 
pozostaje w Wilnie jako prezes Sądu Okrę- 
gowego. 

Wiadomość tę witamy z radością bowiem 
tak wytrawny prawnik i sądownik jak p. 
prezes Kaduszkiewicz, a przytem zżyty z 
Wilnem i znający dokładnie miejscowe sto- 
sunki będzie specjalnie pożyteczny.  K. 

: Banda zuchwalych kasiarzy 
przed sądem apelacyjnym. 

Wczoraj przed sądem apelacyjnym za- 
siedli uczestnicy bandy włamywaczy-kasia- 
rzy którzy w ubiegłym roku grasowali w 
naszem mieście szerząc ogólny popłoch 
wśród tych co mieli coś do stracenia. 

Jak sobie czytelnicy przypominają pani- 
kę w Wilnie przez dłuższy czas budziły zu- 
<chwałe włamania, jak to do Wydz. Powia- 
towego wileńsko-trockiego, Szpitala Św. Ja- 
Koba, cukierni B. Sztralla przy ulicy Mic- 
kiewicza róg Tatarskiej, Spółdzielni Woj- 
skowej w Domu Oficera oraz do magazynu 
jubilerskiego p. f. K. Malinowski i L. Per- 
kowski, dokąd złoczyńcy wdarli się przez 
wybity otwór w ścianie z wewnątrz koś- 
<ioła Św. Jana. 

W wyniku długotrwałego dochodzenia 
policja zdołała zdemaskować bandę, która 
jak się okazało przybyła z Warszawy i przy 
współudziale innych osób tu operowała. 5 

Sąd Okręgowy w dniu 28 sierpnia b. r. 
wszystkich podsądnych w tej sprawie uznał 
za winnych dokonania zarzucanych im prze- 
stępstw i skazał: Stanisława Szewczyku, Le- 

ona Szydłowskiego, Marjana Piórkowskie- 
go, Stanisława Szczechowicza i Abela Grin- 
cweiga na osadzenie w ciężkiem więzieniu 
przez lat 10, Jana Jarosińskiego — na 5 
lat domu poprawczego i wreszcie Stefana 
Dobkiewicza — na rok więzienia zwykłego. 

Wszyscy skazani odwołali się ze skargą 
na ten wyrok do wyższej instancji, a wo- 
bec tego wczoraj sprawa ta weszła na wo- 
kandę Sądu Apelacyjnego. 

Dobkiewicz, który odcierpiał już karę 
zrezygnował z rehabilitacji i skargę swą co- 
fnął. 

Inni podsądni prosili o uniewinnienie, 
względnie złagodzenie wyroku. 

Sąd po rozpoznaniu tej sprawy uznał 
wszystkich podsądnych za winnych. jednak- 
że uznał za możliwe Szewczykowi, Szydłow- 
skiemu, Piórkowskiemu, Szczechowiczowi i 
Grincweigowi zmienić wysokość kary z 10 
na 6 lat ciężkiego więzienia. 

W stosunku do oskarżonego Jarosińskie- 
go wyrok Sądu Okręgowego ulrzymano w 
mocy. 

URU BE R 

Teatr Lutnia. 
ROXV komedja w 3-ch aktach Connersa, 

Mentalność zaoceaniczna jest inna 
niż starego lądu. Młodsze tam społe- 
czeństwo, naiwniejsze. i pierwotniej- 
sze. Jak ktoś się wyraził: bliższe 
przodki skakały. po drzewach. Musi 
myśleć Amerykanin o interesach, a 
bawić się chce bez trudu myślenia, 
potrzebny mu błękitny kwiateczek na 
tle brudów, mętów lub złości ludzkiej 
a poczciwego, durnego chłopca: który 
nic się nie rozumie na miłości, ale 
zato robi dobre interesy, chce widzieć 
złączonego z kwiateczkiem, po róż- 
nych, nie tragicznych, ale komicznych 
perypetjach przedmałżeńskich. 

Roxy, sumiennie spełnia wszystkie 
te wymogi amerykańskiego gustu jest 
naiwna w treści, że w Europie pen- 

jonarkaby czegoś takiego już nie mo- 
gła pomyśleć! Sympatyczna parka bo- 
haterów jest plus bete que nature, on 
nie domyśla się nigdy niczego, a ona 
uwodzi go zapomocą lexiconu dobrego 
wychowania i mowy wytwornej, bo 
sama nic nie umie powiedzieć uko- 
chanemu. Poczciwy papa rozstrzyga 
spory rodzinne za pomocą żelazka do 
fryzowania, której to broni w kon- 
fliktach domowych używa też sku- 
tecznie i Roxy. Sens moralny za oce- 
anem jak i w pewnych sferach euro- 
pejskich: jak baby nie biją, to jej wą- 
troba gnije... eleganckie to nie jest, 
ale u mazurskich kmiotków jeszcze 
bywa stosowane: (od zrównania praw 
wyborczych znacznie mniej). za Oce- 
anem widocznie jest wskazane. Stary 
Szekspir jednak to bardziej uroczo i 
zajmująco załatwiał... Trudno byłoby 
wytrzymać ten stek naiwności, gdyby 
nie wyborna gra dyr. Zelwerowicza, 
ojca, rozkosznego w swych  pory- 
wach zbuntowanej owcy i naturalnym 
sentymencie ojcowskim, p. Niwiń- 
skiej, która wrodzonym wdziękiem 
ratowała nieprawdopodobną głupotę 
Roxy i najlepszych postaci ze sztuki: 
Maman i starszej córeczki,  „„ziółe- 
czek”, że nie żelazka, ale kija mało 
na nie! Panie Jasińska i Sawicka 
Świetnie ujęły te przesadnie dystyn- 
gowane, potwornie egoistyczne osób- 
ki, ich fasony wielkoświatowe; ich 
miny i ruchy były wyborną karyka- 
turą wytworności. Przytem miały tak 
ładne toalety, że obecne Panie oczy 
wypatrywały. Ta różowa p. Sawickiej 
i wszystkie trzy p. Jasińskiej, zwłasz- 
cza ta jakaś z aplikacjami w 2-m ak- 
cie, były rozkoszą dla oczu. Należa- 
łoby zwyczajem wielkich miast umie- 
szczać na afiszu nazwisko twórczyni 
takich małych arcydzieł smaku i naj- 
nowszej mody. 

Publiczność wybuchami śmiechu i 
oklaskami zaznaczała swe zadowole- 
nie z powodu wybornej gry artystów, 

    

zwłaszcza p. Zelwerowicza. Sztuka 
się podobała. 

Hro. 
Gi 

Głos nauczyciela. 
" Redukcja etatów czy redukcja 

pensyj ? 
Zacnie postąpił kol. Soroko pod- 

nosząc głos o konieczności przyjścia z 
pomocą młodym siłom nauczyciel- 
skim, ostatnio zredukowanym. 

Byłoby czynem nader roztropnym 
z naszej, nauczycielstwa szkół pow 
szechnych, strony wysuniętą przezeń 
ideę ucieleśnić. 

Jest rzeczą wiadomą, iż w obec- 
nych czasach zostać zredukowanym 
tyle znaczy, co zostać bezrobotnym. 

Gdzie bowiem i jaką pracę taki zredu- 
kowany nauczyciel, wzgl. nauczycielka 
teraz sobie odnajdą? Zatem ich poło- 
żenie w niczem nie lepsze od starorus- 
kiego „izgoja“. 

Uwažam, že tego zjawiska nie mo- 
żna milczeniem pominąć i przejść nad 
niem do porządku dziennego. Więc 
za przykładem kol. Soroko zabieram 
głos. 

To prawda — że obecne nasze и- ̀ 
"posażenia służbowe są nader skrom- 
ne i że nam niełatwo daje się koniec z 
końcem związać. 

Piszący to pod względem materjal- 
nym też daleko nieświetnie stoi: po- 
bory dostaje wg. kat. X, a ma na u- 
trzymaniu i żonę i kupę dzieci, i długi 
ma. Ale to nic. Dopóki czuje się uży- 
tecznym członkiem społeczeństwa — 
egzystować może. Odbierzcie mu jed- 
nak pracę, uczyńcie.go izgojem, co za 
rację bytu będzie on wtedy miał? 

Mówią, że ciężko, że kryzys, ale... 
Czy wszyscy wiedzą o tem, jaki kry: 
zys przeżywała a i dotychczas przeży- 
wa inteligencja rosyjska z przyjściem 
bolszewików. Ja o tem dobrze wiem, 
na własnej skórze odczułem w roku 
1918, 19, 20, dlatego więc powiem, iż 
w naszej Ojczyźnie nie jest tak źle, 
byśmy zrezygnować nie mogli z tych 
10 proc. poborów w celu utrzymania 
dawnej ilości etatów nauczycielskich, 
jak to kol. Soroko nam proponuje. 

Wierzę, iż na ten krok prawie ka- 
żdy z nas się zdobędzie, byle tylko 
Władze naczelne do tych poczynań 
wspaniałomyślnie się przychyliły. 

Próbujmy żyć według  przysło- 
wia: „w ciesnocie da nie w obidzie“. 

Nie bowiem podlejszego nad nie- 
czułość ludzką na cierpienia bliź- 
niego. 

W. Kotowicz. 
* * * 

OD EDAKCJI. 
Wobec znacznego, jak konstatujemy, za- 

interesowania się poruszoną przez pana So- 
rokę sprawą — zredukować pensje, czy zre- 

dukować personel nauczycielski — zwracamy 

  

Katastrofa samochodowa na szosie 
' Wilno -Mejszagoła 

Rannego wice-prezydenta Czyża przewieziono do kliniki 
uniwersyteckiej. 

W ub. niedzielę na szosie prowadzącej z Wilna do Mejszagoły, 
wydarzyła się katastrofa samochodowa, podczas której doznał po- 
ważnych poranień wice-prezydent miasta p. Czyż. Szczegóły tej ka- 
tastrofy przedstawiają się następująco: 

Wspomnianą szosą samochodem marki „Buick* jachał p. Alek- 
sander Lednicki — prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz ze 
swoją rodziną do poliskiego majątku Bortkuszki. Na 4 kilometrze 
od Wilna samochód p. Lednickiego dogonił inny samochód, którym 
kierował jego właściciel—dyrektor gazowni miejskiej p. Kowalew. 

Według opowiadań przypadkowych świadków, p. Kowalew za- 
miast zwiększyć odległość między samochodami zwiększył szybkość 
auta, usiłując widocznie wyprzedzić samochód p. Lednickiego. 

Rozpoczął się karkołomny wyścig. Na 16 kilometrze p. Lednicki 
pędząc z szybkością 80 kim. na godzinę wyprzedził samochód p. Ko- 
walewa. W chwilę jednak później skutkiem ztej drogi „Buick“ po- 
ślizgnął się i stanął wpoprzek szosy. P. Kowalew nie oczekiwał 
takiego zwrotu i nie mając czasu na zahamowanie swego samocho- 
chodu, skręcił gwałtownie w stronę, chcąc uniknąć zderzenia. Samo- 
chód jednak wpadł na słupy przydrożne, trzy z nich obalił 
i strzaskał drzewo. Auto wywróciło się i wpadło do przydrożnego 
rowu 4-chmetrowej głębokości, ulegając poważnemu uszkodzeniu. 
Z rowu roziegły się jęki. Rannym pośpieszyli z pomocą pasażero- 
wie pierwszego samochodu, którzy udzielili im pierwszej pomocy. 

Podczas katastrofy doznali poważnych obrażeń dyrektor ga- 
zowni miejskiej p. Kowalew i wice-prezydent miasta p. Czyż. 
Pp. Ledniccy przewieźli ofiary katastrofy do pobliskiego majątku Po- 
widaki, gdzie specjalnie sprowadzony lekarz udzielił im doraźnej 
pomocy. 

Wice-prezydenta Czyża, który najciężej ucierpiał w katastrofie, 
przywieziono w dniu wczorajszym do Wilna i ulokowano w klinice 
uniwersyteckiej. (©) 

Fala samobójstw w Wilnie 
i na prowincji. 

Dwa samobójstwa kupców. Śmierć pod kołami pociągu. 
Desperacki krok zredukowanej urzędniczki. 

W. ciągu ubiegłej doby w Wilnie i na 
prowincji zanotowano szereg samobójstw i 
zamachów samobójczych. 

Przy tragicznych okolicznościach pozba- 
wił się życia 35-letni kupiec Matys Brojdo 
zamieszkały w Wilnie przy ulicy Zamkowej 
Nr. 18. Samobójca z rana wyprawił swoją 
żonę wraz z dwojgiem dzieci 4-letnim chło- 
pezykiem i 13-letnią dziewczynką na let- 

nisko do swych krewnych w Czarnym Bo- 
rze, a gdy w godzinach poobiednich wyszły 
również do miasta i urzędniczki zamieszkałe 
u B. w charakterze sublokatorek  Brojdo 
przymocował linę do rury wodociągowej, 
i powiesił się. O godz. 10 wieczorem powró- 
ciła żona samobójcy i zajrzawszy do kuchni 
zauważyła wiszące zwłoki swego męża. 

Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowe- 
go stwierdził zgon. 

Samobójca zozostawił list, w którym pi- 
sze, że odbiera sobie życie wobec ciężkich 
warunków materjalnych. 

Drugi wypadek wstrząsającego samohój- 

stwa miał miejsce wpobliżu stacji kolejowej 
Czarny Bór, gdzie rzucił się pod koła po- 
ciągu Nr. 228 zdążającego z Lidy do Wilna 
21-letni terminator szewski ze wsi Dusinięta 
Władysław Salnikow. Koła pociągu przecię- 
ły ciało nieszezęśliwego na dwie części. 
Zwłoki zabezpieczono. Powód samobójstwa 
narazie nieznany. 

Wezoraj. w godzinach: popołudniowych 
usiłowała również popełnić samobójstwo 
przez przecięcie arteryj na obu rękach 25- 
letnia Janina Moiterowa (ulica Dominikań- 
ska Nr. 11) — b. urzędniczka magistratu. 
Zawezwane pogtowie ratunkowe przewiozło 
ją do szpitala żydowskiego. Powód despera- 
ckiego kroku — ciężkie warunki materjalne. 

W m-ku Rakowie wywarło wielkie wra- 
żenie samobójstwo 67-letniego kupca Tewela 
Mora, którego znaleziono wiszącego na stry- 
chu swego domu. Powód samobójstwa — 
rozstrój nerwowy. 

Pozatem na prowineji zanotowano jesz- 
cze szereg zamachów samobójczych. (e). 

Ofiara nieostrożnego obchodzenia się z bronią. 
W dniu wezorajszym do szpitala św. Ja- 

kóba w Wilnie przywieziono z majątku Du- 
kszty (pow. święciański) nauczyciela szkoły 
powszechnej w Pożeliszkach Miehała Dyr- 
mata z ciężką raną postrzałową w okolicy 
prawej szezęki. 

Pożar w koszarach 
Dziś w nocy o godz. 23 i pół miasto zo- 

stało zaalarmowane znaczną łuną na pół- 
nocnej stronie nieba. 

ь Oto jak się okazalo, zapalila się szopa z 
sianem w koszarach I Brygady obok stajen 
5 p. p. Leg. Pożar powstał o 23 min. 15 i zo- 
stał szybko złokalizowany przez same woj- 

Przeprowadzonę dochodzenie ustaliło, że 
Dyrmat postrzelony został przez swego zna- 
jomego Tomasza Zana, który nieostrożnie 
manipulując rewolwerem spowodował wy- 
strzał. (e). 

Pierwszej Brygady. 
sko przedewszystkiem, a następnie przy po- 
mocy straży, która po 15—20 min. po wy- 
buchu pożaru przybyła na miejsce. W chwi 
li gdy to piszemy akcja ratunkowa trwa. 
Przyczyna pożaru oraz straty jeszcze nie 
określone. 

  

  

RONIKA 
Dziś: Heleny ces. 

Jutro: Bolesława. 

  

Wschód słońca —g. 4 m, 23 

Zachód » —g. [8m.57 

Spest Sabonis Zakładu Meteoroiogi! U. $. B 

w Wilnie z dnia 17/VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia + 17” C. 

g najwyższa: -- 219 C. 

° najniższa: -- 10° С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja baroms spadek. 

Uwagi: pochmurno, przelotne opady. 

OSOBISTA 
— Prezes Okręgowej Izby Kontroli Pań- 

stwa w Wilnie p. Jan Pietraszewski powró- 
cił z urlopu i objął urzędowanie. 

— Dyrektor Lasów Państwowych w Wil- 
nie p. E. Szemioth w dniu 14 b. m. wyje- 
chał na generalną lustrację lasów dyrekcji, 
dokonywaną przez naczelnego dyrektora la- 
sów państwowych p. Adama Loreta, z od- 
działem inspektorów i radców ministerjal- 

  

nych, 

MIEJSKA. 
— Początek końca robót kanalizacyjno- 

wodociągowych. dak wiadomo, magistrat 

postanowił nieodwołalnie przerwać 22 b. m. 
roboty kanalizacyjno-wodociągowe. Stosow- 
nie do tego, wszystkie zaczęte już roboty 

»SUGUS“ nieiow miętowy 

  

się do wszystkich pp. nauczycieli z apelem 

nadsyłania swoich uwag i opinij, które pod 

powyższym tytułem zamieszczać będziemy. 

Opinja nauczycielstwa jako tą sprawą bez- 

pośrednio zainteresowanego powinna być 

przedewszystkiem ujawniona i nie wątpimy, 

że odnośne władze zechcą ją poważnie wziąć 

pod uwagę. 

  

orzeźwia. 25 

wykończą się w tempie przyśpieszonem, a 

jednocześnie ma być wznowiona prośba u 

władz centralnych o pożyczkę w wysokości 

150 tys. zł. na zatrudnienie bezrobotnych. 

— Zawieszenie regulacji brzegów Wilji. 

Wczoraj w magistracie odbyło się posiedze- 

nie, poświęcone sprawie regulacji Wilji. W 

toku obrad wyjaśniło się, że kwestja regu- 

lacji wód i ich biegu podlega kompetencji 

władz administracyjnych, do władz miej- 

skich zaś należy jedynie regulacja i ochro- 

na brzegów rzeki. 

Po tem wyjaśnieniu omawiano konkret- 

ne plany obramowania brzegów rzeki ka- 

mieniem, gdy jednak jeden z uczestników 

posiedzenia oświadczył, że samo tylko spo- 

rządzenie planów regulacji brzegów będzie 

kosztowało 9.000 zł., posiedzenie doszło do 
wniosku, że jest to suma zbyt wielka, aby w 

dobie ciężkiego stanu finansowego można 

ją było lekko wydawać, to też kwestja re- 

gulacji została uznana za nieaktualną i od- 

roczona na czas nieokreślony. (m). 

— Dług instytucyj wojskowych magist- 
ratowi wileńskiemu już obliczony. Jak wia- 
domo podczas ostatniego pobytu premjera 
Al. Prystora w Wilnie, zgłosił się do niego 
wiseprezydent miasta inż. Cżyż z prośbą o 
wydanie zarządzenia dla instytucyj wojsko- 
wych w celu przyśpieszenia uiszczenia się z 
długów, zaciągniętych przez nie wobec ma- 
gistratu za świadczenia różnej natury. 

Premjer przyrzekł swą pomoc, a w wy- 
niku tego do Wilna przybyła specjalna ko- 

   

Pudełko 
groszy 

misja ministerstwa Spraw Wojskowych i 
przystąpiła do badania i ustalenia wysoko- 
ści tych długów. 

Obecnie dociekania zostały zakończone. 
W. wyniku dokładnych obliczeń okazało się 
że instytucje wojskowe zadłużyły się magi- 
stratowi na sumę 350.000 zł. Ponieważ jed- 
nak ze względu na ciężki stan gospodarczy 
trudno byłoby odrazu wypłacić tyłe pienię- 
dzy, magistrat zgodził się rozłożyć cały dług 
na 8 rat, z których pierwsza będzie wpłaco- 
na w pierwszych dniach września. (m). 

3 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Uwadze pragnących studjować zagra- 
nicą. Warszawskie Akademickie Biuro In- 
formacyjne Stud. Stud. Zagranicą w War- 
szawie przy ulicy Mirowskiej Nr. 3—17, 
tel. 736-17 komunikuje: że wydaje wszyst- . 
kim słuchaczom uczelni wyższych krajowych 
i zagraniczych dowody Międzynarodowej 
Konferencji Studentów (C. I. E.) posiada- 
czom których przysługuje prawo korzysta- 
nie z bezpłatnych i ulgowych wiz, ulg kole- 
jowych, ulgowych opłat w restauracjach, ho- 
telach, domach akademickich tak krajowych 
jak i zagranicznych. Jednocześnie podaje do 
wiadomości ogółu pragnących studjować za- 
granicą, że załatwia zapisy na wszystkie u- 
czelnie zagraniczne wyższe i średnie udziela 
zainteresowanym ścisłych informacyj doty- 
czących poziomu nauk, systemu nauczania 
na uczelniach oraz kosztów utrzymania we 
wszystkich miastach uniwersyteckich, rezer- 
wuje miejsca w pensjonatach, podaje adre- 
sy wolnych pokojów wszystkim wyjeżdża- 
jącym na studja. 

Informacje pisemne udzielane są po załą 
czeniu 1 zł. w znaczkach pocztowych na po- 
krycie kosztów informacyjnych. 

Uwaga. Wobec licznego napływu prośb z 
Wilna i okolicy o przeprowadzanie zapisów 
na uczelnie zagraniczne w celu udogodnienia 
zaintersowanym biuro nasze wysyła delega- 
ta 26 i 27 b. m. do Wilna, który będzie na 
miejscu udzielał informacyj i przyjmował 
zapisy na obrane uczelnie i do C. 1. E. 

O miejscu urzędowania nastąpi oddziel- 
ne zawiadomienie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zapisy do szkół powszechnych. Dn. 

27, 28 i 29 b. m. będą się odbywały zapisy 
do polskich szkół powszechnych na terenie 
Wilna, zaś 26, 27, 28 i 30 b. m. zapisy do 
żydowskich szkół powszechnych. 

Rok szkolny rozpocznie się dnia 1 wrze- 
snia. 

W pierwczych dniach września odprawio 
ne będzie dla szkół powszechnych nabożeń- 
stwa za byłego ministra oświaty ś. p: Sławo- 
mira Czerwińskiego. (m) 

— Przesunięcia personelu nauczycielskie 
go. Redukcja kilkudziesięciu nauczycieli po- 
ciągnie za sobą liczne przesunięcia nauczy- 
cieli na terenie szkolnictwa powszechnego. 
Wielu nauczycieli zostanie przeniesionych z 
jednych szkół do drugich celem dokomple- 
towania sił, przewidzianych w programie 

szkolnym. 
W związku z tem przewiduje się również 

częściowe przydzielenie dzieci jednego rejo- 
nu do szkół z innego rejonu. (m). 

WOJSKOWA. 

— Posiedzenie dodatkowej komisji pobo- 
rowej. 19 b. m. przy uł. Bazyljańskiej 2 
odbędzie się dodatkowe posiedzenie komisji 

poborowej. 
Na komisję powinni sławić się wszyscy, 

którzy dotychczas z jakichbądź przyczyn nie 
uregulowali swego stosunku do służby woj- 
skowej. 

Unikający dopełnienia tego obowiązku 
będą pociągnięci do odpowiedzialności. (m). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Ze Związku Lokatorów. Jak wiadomo 
obowiązująca obecnie Ustawa o Ochronie 

lokatorów, dzięki której szerokie rzesze lu- 
dności miejskiej mają zabezpieczony dach 
nad głową, zabezpiecza w równej, jeśli nie 
w większej mierze interesy właścicieli do- 
mów, którzy na podstawie tejże ustawy u- 
zyskują sądownie eksmisję przeciwko swym 
lokatorom, często za błahe spóźnienie się z 
opłaceniem komornego. 

Ale właściciele domów w dążeniu do po- 
zbywania się swych lokatorów nie ograni- 
czyli się do drogi sądowej i wynaleźli nowy 
łatwiejszy sposób eksmitowania lokatorów. 

Na podstawie obowiązujących przepisów 
budowlanych, w wypadkach gdy stan loka- 
lu zagraża bezpieczeństwu władze budowla- 
ne (u nas Sekcja Techniczna Magistratu) 
powołaną jest do nakazywania remontu i w 
związku z nim do eksmitowania lokatorów 
z lokali, mających być remontowanemi. “| 

Otóż właściciele domów starają się wy- 
korzystać te przepisy w celu rugowania lo- 
katorów przez uzyskiwanie nakazów na re- 
mont i eksmisję, chociażby narazie czasową, 
która później siłą faktu zmieni się na sta- 
łą, a lokatorzy w ten sposób okazują się 
wyrzuconymi na bruk. 

Sprawa ta jest przedmiotem trosk zarzą- 
du Związku Lokatorów, którego delegacja 
odbyła ostatnio konferencję z szefem Sek- 
cji Technicznej, wiceprezydentem Czyżem. 
Pan wiceprezydent zainteresował się tą spra 
wą, zapewnił delegację, że właściciele domów 
nie będą przez sekcję techniczną faworvzo- 
wani i zalecił w przyszłości w każdym kon- 
kretnym wypadku interwenjować, (i 

RÓŻNE. 
— Komunikat Wil. Tow. Ogrodniczego. W 

związku z przeprowadzanym konkursem u- 
piększania osiedli, okien i balkonów, Wiłeń- 
skie Tow. Ogrodnicze komunikuje, że pier- 
wsza lustracja dokonana zostanie przez 
członków Komisji w dniu 16 b. m. w godzi- 
nach od 10 do 14. 

   

        

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! | 

  

    

    

TEATR ' MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutn, Dziś o godz. 

8.15 wieczorem przemiła komedja Connersa 
„Roxy* która zdobyła sobie w Wilnie re- 
kordowe powodzenie dzięki dowcipnej tre- 
Ści, pomysłowej reżyserji, oraz koncertowej 
grze całej obsady, w osobach Detkowskiej, 
Niwińskiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Det- 
kowskiego, Mileckiego, Pichelskiego oraz 
dyr. Zelwerowicza. Licznie zebrana publicz- 
ność oklaskuje codziennie tę przemiłą no- 
wość, przedstawiającą wzruszającą historję 
współczesnego kopciuszka. 

W przygotowaniu  kapitalna  komedja 
Maughama „Mam prawo odejść* w reżyse- 

rji i z udziałem dyr. Zelwerowicza. Sztuką tą 
teatr wileński zamknie sezon. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Soko- 
łowskiej, Dziś o godzinie 8.45, barwna, peł 
na humoru rewja p. t. „Ja pana też* z go- 
ścinnym udziałem znakomitej artystki teat- 
rów stołecznych, ulubienicy publiczności — 
Janiny Sokołowskiej. 

Program składa się z dowcipnych ske- 
czów, szeregu melodyjnych piosenek, efek- 
townych produkcyj tanecznych, wreszcie nie 
zwykle oryginalnie pomyślanej konferencier 
ki. Udział biorą: Janina Kozłowska, Janina 
Sokołowska, Ewelina Wierzyńska, Ludwik 
Sempoliński, Jerzy Sulima, Henryk Wierzyń 
ski oraz Lucjan Żurowski. 

Stronę taneczną reprezentuje znakomita 
SO Lidja Winogradzka wraz z zespo- 
em. 

— Wieliki koneert symfoniczny. We śro 
dę 19 sierpnia b. r. o godzinie 8.30 w Par- 
ku Sportowym im. gen. Żeligowskiego (wej- 
ście z ulicy Syrokomli) odbędzie się wielki 
koncert symfoniczny pod dyrekcją słynnego 
dyrygenta Bronisława Szulca. W  progra- 

mie Wagner, Noskowski, Rimskij Korsakow 
i Beethoven. 

  

M 
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RADIO _ 
WTOREK, dnia 18 sierpnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty). 
13.10: Kom. meteor. 15.40: Progr. dzienny. 
15.45: Słowo wstępne do dramatu muzycz- 
nego R. Wegnera „Trystan i Izolda*. 16.00: 
Transm. I aktu dramatu muz. Trystan i Izo- 
Ida“ R. Wagnera. 17.20: Kom. żeglarski. 
17 Odczyt p. t. „Wszechświat Rinsteina*. 
17.50: Monolog wesoły Leona Wołłejki 18.10 
Progr. na Środę i rozm. 18.20: Omówienie 
II akt. „Trystan i Izolda“. 15.50: Kom. 20.30: 
Omówienie III akt. dr. m. R. Wagnera „Trys 
tan i Izolda*. 20.45: Transm. z Bayreuth 
III akt. „Trystan i Izolda*. 22.00: Feljeton 
komunikaty i muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 19 sierpnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańska 
(płyty). 18.10: Kom. meteor. 15.15: Progr. 
dzienny. 16.00: Progr. dla najmłodszych. 
16.15: Opowiadanie dla młodzieży. 16.30: 
Koncert dla młodzieży z płyt. 16.45: Komu- 
nikaty. 17.10: Utwory Haydna z płyt. 18.00: 
Koncert popul. 19.00: Kom. Zw. Młodz. Pol. 
19.15: „Muzyka, a oddech* — odczyt. 19.35: 
Progr. ma czwartek. 19.40: Skrzynka i giełda 
rolnicza. 19.55: Kom. 20.15: Koncert chóru 
Warsa. 20.45: Kwadr. liter. 21.00: Koncert 
kameralny. 22.00: Feljeton. 22.15: i 
muzyka taneczna. 

      

KINA I FILMY 

„DZIESIĘĆ MINUT STRACHU*. 

(„Hollywood“) 

Tytuł jest ni przypiął ni przyłatał, jak 
zwykle dowcip pp. z biur filmowych w War- 
szawie, gdzie tytuły i napisy zagranicznych 
filmów są tłumaczone i najczęściej znieksz- 
tałcone bez krzty sensu czy jakiegokolwiek 
dobrego smaku. Tytuł tego filmu w orygi- 
nale brzmi „Oliver Hardy i Stan Laurel w 
domu zbrodni jak głosi plakat (który szczę 
śliwie jakoś dochodzi do nas w oryginale). 
Przecież to i odpowiada treści i sensacyjnie 
brzmi. Potrafi przyciągnąć i tę publiczność 
która tylko na sensację leci i tę która wie 
kim są Hardy i Laurel. 

„ Jakiž bajeczny koncert humoru dają ci 
dwaj fenomenalni wesołkowie! Cóż za sy- 
tuacje! Nawet zblazowany recenzent śmiać 
musi tak, że go dosłownie boki bolą. Zesta- 
wienie dwóch głuptasów z poważnemi mina 
mi i zamiarami, a jednocześnie niezmiernie 
pociesznym całym „exterieur'em i makabr. 
środow. w którem w pogoni za domniema- 
nym spadkiem nagle się znaleźli — zesta- 
wienie opracowane w scenarjuszu i wyreży- 
serowane po mistrzowsku — może obudzić 
spazmatyczny śmiech nawet w hipochondry- 
ku. Efekty są dobrane i wykonane ze sta- 
rannością prawdziwie artystyczną, jest to, 
bodaj że najlepsza z widzianych przezem- 

nie dotychczas komedyj z niezrównanymi 
„Flipem i Flapem* wystarczy to stwierdze- 
nie dla każdego, kto choć jedną z nich wi- 
dział bez wdawania się w długie analizy 
ostatniej. (sk) 

„ZŁOTA MŁODZIEŻ*. 

(„Helios“) 

I tutaj tytuł i banalny i bez sensu. „Pró 
ba ogniowa', czy „Ogniowa próba honoru* 
— bardziej sensacyjnie, taki by mniej wię- 
cej powinien być tytuł tego filmu, co odpo- 
wiadałoby najzupełniej istocie, głównemu 
punktowi treści. Tematem jej są przeżycia 
pewnego młodzieńca, który krocząc niekonie 
cznie drogą cnoty, wkroczył za kratki, ale 
w pewnym krytycznym momencie uszedł 
„ręki sprawiedliwości*. Pod wpływem bar- 
dziej sprzyjających warunków, między inne- 
mi miłości do pięknej i bardzo wdzięcznej 
koleżanki (Kathryn Cravford) młodzieniec 
ten (James Murray) wkracza na „drogę cno- 
tył W. momencie tym wytropił go jednak 
detektyw, który z właściwą wielu  filmo- 
wym detektywom amerykańskim szlachet- 
nością nie pragnie go aresztować, lecz pod- 
daje tylko iście ogniowej, choć mocno ryzy 
kownej i niezbyt pedagogicznej próbie jego 
uczciwość i postanowienie rozpoczęcia nowe 
go życia. Resztę sobie łatwo dośpiewać, ja- 
ko że film jest amerykaski. Happy end etc. 
o co nam już nie chodzi, a udowodnienie 
po raz niewiadomo który, nonsensowności ty 
tułu w stosunku do treści, braku pomysło- 
wości wymienionych w poprzedniej recen- 
zji panów, którzy mogliby albo tłumaczyć 
odpowiednio nawet przeważnie dosłownie, 
tytuły oryginalne, to z większym smakiem 

i zgoła przy tem... kasowo. 
Film zrobiony jest poprawnie z trafną 

obsadą aktorską i niezłem, takiem że wyko- 
naniem. Ładne ma zdjęcia, szczególnie z 
regat wioślarskich. W fabule trochę niekon- 
sekwencyj i t. p. naiwności, właściwych 99 
proc. filmów z tamtej strony oceanu. 

Nad program dobre groteski — гу- 
sunkowo-dźwiękowe; widzieliśmy jednak 
grubo lepsze Van Beuren,a i Iwerks,a. Wi 
szczególności ubolewamy wielce nad bra- 
kiem tego ostatniego, oddawna już nieobec- 
nego na ekranach wileńskich. (sk). 

Lai a TOOPWOE 

Co studjują kobiety 
w Niemczech. 

W Niemczech studjowało w roku 1930 
na wyższych uczelniach 18.453 kobiet (w 
Polsce w tym camym czasie 12.600), co sta- 
nowiło 15 proc. ogółu studjujących. 35 proc. 
kobiet studjowało filozofję, 24 proc. medy- 
cynę, 12 proc. prawo i ekonomję, 18 proc. 
przyrodę, 10 proc. pedagogikę, a 1 proc. te- 
ologję. Kobiety garną się w Niemczech do 
medycyny. Liczba lekarek wzrosła tam w 
20-leciu 1909—1929 z 82 do 2562. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Najwybitniej- 
шЕНч sze gwiazdy ekranu europejskiego 

Dźwiękowe Kino 

CGUJINC 
  

w wspan. 
poemacie 

K_U_R J E R MI BE RNRNSKI 

SPORT. 
ZARZĄD WIL. O. Z. P. N. PODAŁ SIĘ DO 

DYMISJI. 

Jak się dowiadujemy, naskutek wewnę- 
trznego zatargu Zarząd Wil. O. Z. P. N. po- 
dał się do dymisji. Wyznaczono tymczaso- 
wą komisję, na czele z pułk. Wendą. (m). 

WALKA O DRUGIE MIEJSCE W MISTRZO- 
STWACH WILNA. 

W, ub. sobotę stoczyły między sobą za- 
ciętą walkę dwie żydowskie drużyny piłkar- 

skie, rywalizujące o 2-gie miejsce w tabeli 
mistrzostw wileńskiego okręgu. 

Jak można było przypuszczać mecz ten 
zakończył się zwycięstwem technicznie lep- 
szej drużyny, jaką była bezsprzecznie „Ma- 
kabi*, wykazująca ostatnio bardzo dobrą 
formę. Tem niemniej atmosfera meczu była 

bardzo gorąca. Po gwizdku sędziego p. Ko- 
stanowskiego, prowadzącego te zawody, 
przejmuje inicjatywę „Makabi*, która przy- 
puszcza szereg ataków na bramkę Żaksu, 
lecz bez końcowego skutku. Na 25 minucie 
następuje niespodziewany atak  Żaksu za- 
kończony bramką, którą uzyskał z dalekie- 
go precyzyjnego strzału lewy łącznik. Wszel- 
kie zakusy ataku czarnych w kierunku uzy- 
skania punktu wyrównawczego spełzają na 
niczem. Dopiero w drugiej połowie nastę- 
puje przytłaczająca przewaga „Makabi“, atak 
której uzyskuje 3 bramki, kończąc mecz na 
swoją korzyść z wynikiem 3:1. (m). 

TABELA NIE ULEGŁA ZMIANIE. 

Po tym meczu tabela mistrzostwa nie u- 
legła zasadniczo zmianie. 1 pułk bezapela- 
cyjnie uplasował się na I miejscu, II miej- 
sce również z wielką przewagą punktów 
przypadło w udziale „„Makabi*. Dalsze miej- 
sea pozostają jak poprzednio. (m). 

RAID MOTOCYKLOWY POLSKIEGO 
LITERATA 

Jan Niwiński, znany autor nowel lotni- 
czych, członek Polskiego Touring-Klubu, w 
tych dniach udaje się na swym motocyklu 
AJS na samotny raid po krajach Europy. 

P. Niwiński zamierza ubiegać się o. zdo- 
bycie nagrody turystycznej, ufundowanej 
przez Polski Touring-Klub, która przypadnie 
motocykliście, zdobywającemu w r. b. naj- 
większą liczbę kilometrów, przebytych w 
raidzie turystycznym. 

Raid trwać będzie cały miesiąc. W cią- 
gu tego czasu motocyklista nasz będzie u- 
siłował przebyć możliwie największą liczbę 
kilometrów. 

SPODZIEWANY PRZYJAZD DELEGACYJ 
STRZELECKICH 27 NARODÓW. 

Oficjalne zgłoszenia delegacyj i reprezen- 
tacyj poszczególnych państw na międzynaro- 

dowe zawody strzeleckie, myśliwskie i łucz- 
ne o mistrzostwo świata we Lwowie (23 b. 
m. — 6 września b. r.) ciągle napływają. 

Lil Dagover i Iwan Petrowicz 
Kobieta, która cię nigdy nie zapomni 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

  

ul. Wielka 47, tel. 15-41 NAST, PROGRAM: Zaginiony sterowiec. WKRÓTCE: Walc miłości i Niebezpieczny romans 

ee [ne ży DJĄBEŁ OCEANU kc dźwięk. Śmierć lub kobieta?   „AELIOS" 
Wileńska 83, tel. 9-28 

Eino Kolejowa 

0GNIS KO 
tebek dworca kolejow.) 

BŽWIEKOWE KINO | Dziś! Po raz 
pierwszy w Wilniel 
Wersja dźwiękowal „МН 

Mickiew. 22, tel. 15-28 król ekranu   
Obwieszczenie. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IY rewiru, 
zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego Nr. 6, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 18 sierpnia 1931 r. 
ed godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy Rossa Nr. 5, w 

odbędzie się sprzedaż z przetargu 
należących do Abrama Ka- 

wenokiego, składających się z lokomobili firmy „Lan- 

firmie „Pacific“, 
pubłicznego ruchomości, 

ca“, oszacowanych na sumę zł. 1000. 

914/V1—6372 

  

M. NIKIFOROWSKI. 

Komornik A. Maciejowski. 

  

W rol. główn.: „Bohat. Ra uel Torreg słynny amant Nils Asther i Charles Bickford. — Piękne krajobrazy. 
filmu „Białe cienie" q ) —:— NAD PROGRAM: Komedja i atrakcje dźwiękowe. —:— Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

"tatu Wz Ad. Miekiewicza—PAN TADEUSZ 
Wspaniały dramat historyczny w 10 akt. w opracowaniu Andrzeja Struga. W rol. gł.: St. Knake-Zawadzki, 

Marjusz Maszyński, Helena Sulima, Zofja Zajączkowska, J. Marr. — 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ejpp. — NASTĘPNY PROGRAM: W szponach handłarzy kobiet 

CZŁOWIEK ŚMIECHU 
Kri ekranų COnrad Veidt i Mary Philbin. NAD_PROGRAM: Tygodnik dźwięk. Paramowntu. 

Kino czynne codziennie. 

w-g słynnej 
powieści 

Wikt. Hugo 

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

Sa 170 ha ziemi 
  

NAJKORZYSTNIEJ 

6322 

kupuje się towary gwarantowanej dobroci u 
GŁOWINSKIEGO. Polecamy towary na kostju- 
mu i suknie, jedwabie sztuczne, sukniowe, pal- 
towe i jedwabie surowe, perkale w pięknych 
deseniach, materjały mundurkowe. 

Uwaga — WILEŃSKA 27. 

70 ha z. ornej i 70 ha 
młody las). 5 klm. od st. 
Zalesie. O warunkach do- 
wiedzieć się: Wilno, Krzy- 
we Koło 295—] w godzi- 
nach 3—5 po poł. 6366 

Z kwity lombardowe 
(Biskupia 12) Nr. 86498 

i 94275 unieważnia się. 

  

    

4) 

„LODY“. 
(Pierwsze dni rządów sowieckich). 

Gdy weszli do Świetlicy, „prod- 
kom“ położył teczkę na stole i, nie 
zdejmując czapki, objaśnił cel swego 
przyjazdu. Miał zrobić spis majętno- 
ści į co „zbyteczne* zarekwirować. 

— Proszę bardzo — odpowiedział 
Łauryn — róbcie co trzeba, a zbytków 
—jak wam wiadomo — przecież nie 
mam. 

Swistun, jako najbliższy sąsiad 
Swirgiela, zajrzał tylko do szafy 
szafy, ochotnicy zaś — aż sapali z 
gorliwości. Przewrócili pościel, prze- 
trząsnęli ubranie, stukali kolbami o 
piec, rozrzucili zawartość skrzyni, 
wieźli na piec, a najgorliwszy szukał 
już siekiery — by podnieść deski od 
podłogi. Swistun jednakowoż zabronił 
tego. Przeszli do komory, a jeden z 
najmłodszym Swirgulem udali się na 
strych. Komora nic nie dała, jedynie 
dwa dzbany, napełnione miodem, 
zdradziły „kontr-rewolucję“. Nie po- 
mogla tu prošba gospodarza, a nawet 
i wstawiennictwo „,prodkoma“. Ochot- 
nik, co wykrył „zdradę stanu' mocno 
obstawał przy zdaniu iż podobne 
przysmaki, w tak dużej ilości, niedo- 
puszczalna rzecz w  „Resefeserze*. 
Swistun nie nastawał, bojąc się utra- 
ty swego prestiżu a tem bardziej, iż 
obliczył — jaką część dostanie z tego 
„naród. Z góry wypełzły buty, szy- 
nel, a w ręku ich właściciela — trzy 
wianuszki suszonych jabłek i olbrzy- 
mi zwój nici. 

— Melduję, towarzyszu prezesie, 

PRAGREFANAWAAD 7. PESO DI T I I I OAS A NIEKO OKE 

Wydawnietwo „Kurjez Wileński" S-ka z ogr. odp. ъ 

to się okazało ponad komplet. Ot i 
nada się najlepiej naszej walecznej 
gwardji. 

Z izbą skończyli i przeszli do spi- 
chrza. Prezes „prodkomu* zaglądnął 
do zasieków i coś rachował. 

— No cóż, towarzyszu gospoda- 
rzu trzeba dla narodu ustąpić — 15 
pudów żyta, 20 pudów owsa i 10 pud. 
jęczmienia. Mniej nie można, boję się 
bym nagany i tak nie dostał. 

Spróbował Łauryn przeczyć, lecz 
lżej byłoby płynąć przeciw wodzie. 
Poszli do chlewów, gdzie ponad nor- 
mę, zapisano dwie krowy i wieprza. 
Stodoły ominięto, gdyż dobito zgody 
na dwa wozy siana i trzy słomy — 
na potrzeby „ispołkomu'. 

— Krów narazie nie weźmiemy— 
będą na obrachunku, własność naro- 
du, a wieprze to teraz — zadecydował 
Swistun. 

Łauryn otarł łzę... Hodował, kar- 
mił, troszczył się... Masz teraz! Zjedz 
A wieprz piękny — pudów dziewięć... 
Powrócili do izby — by wszystko za- 
pisać i podpisać. Łauryn chwycił się 
ostatniego środka ratunku. Dał znak 
synowi, poszeptał coś z żoną i popro- 
sił gości na posiłek. 

— Dziękuję — odmówił Swistun 
doś ćhardo — nie mogę przyjąć, to nie 
carska Rosja, „„chabarów', w „Rese- 
feserze* nie biorą. 

— Alże na Boga, jakie „chabary“. 
Ot — jedynie po starej znajomości, 
po sąsiedzku proszę na przekąskę. 
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Swistun wahał się, lecz podtrzy- 
many milczeniem swych kolegów, zgo 
dził się przysiąść na chwilkę. Chwilka 
minęła, a gdy na stole ukazała się 
kiełbasa — obsadzona  jajecznicą i 
rumianemi „skwarkami', żółta kapu- 
sta obficie polana śmietaną, a z kie- 
szeni Łauryna flaszka samogonu — 
chwilka rozciągnęła się na dobrych 
parę godzin. Opróżniona patelnia i 
trzy próżne butelki — przemówiły na- 
reszcie i miejsce zniszczonych przy- 
smaków zajęła rejestracja. 

— Więc mamy na obrachunku— 
zwrócił się „prodkom* do towarzy: 
szących — byczka siwego, czarne pro- 
się, 4 pudy żyta i 6 pudów owsa? 

— Zdaje się tak — na ile pamię- 
tam — odrzekł przezornie Łauryn. 

— Tak, tak — powtórzyli goście. 
Za kwadrans, Swistun opuszczał 

Grabieżnik. W jego nogach kwiczało 
prosię, na drugie sanie załadowano 
zboże, a byczek narazie pozostawał 
na przechowaniu. Pozostały i nici, 
jedynie miód i jabłka tak przylgnęły 
do szynela — że niesposób je było 
oderwać. 

Wszystko zdawało się w porząd- 
ku. Jedynie gdy nazajutrz powrócił 
Łauryn z oporządzania gospodarki, 
zauważył zirytowaną żonę, która z 
wściekłością wyrzucała, przewracała, 
oglądała drobiazgowo zawartość 
skrzyni posagowej. 

— A żeby im ręce pokręciło — 
klęła kobiecina — tak  pilnowałam, 
tak patrzyłam i na nie! Trzy ztotne 
dziesiątki i pięć katarzynek tak i po- 
jechały! Żeby na was djabeł w piekle 
jeździł i główniami przypiekał. Pod- 
skocz Łaurynku do ich  „kołkomu* 
może oddadzą — poproś, a to i sądem 
zastrasz! 

— No — to i gadanie! Znalazła 

  

  

Druk. „„Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańsk: 

Ostatnio zapowiedziała swój przpjazd 
delegacja Niemiec. Jest to już zkolei 19-te 
państwo, którego barwy reprezentowane bę- 
dą we Lwowie. k 

Dotychczas oficjalnie zgłosiły się nastę 
pujące państwa: Austrja, Argentyna, Danja, 
Hiszpanja, Estonja, Stany Zjednoczone, Fin 
landja, Francja, Węgry, Włochy, Norwegja, 
Peru, Rumunja, Szwecja, Szwajcarja, Cze- 
chosłowacja i Jugosławja, wreszcie Niemcy 
i, naturalnie, Polska. 

Oczekiwane są jeszcze zgłoszenia dalsze. 

KUSOCIŃSKI BIJE REKORD POLSKI NA 
2000 METRÓW. 

Podczas przerwy meczu ligowego War- 
szawianka — ŁKS, Kusociński zaatakował 
rekord polski na dystansie 2000 mtr. Próba 
zakończyła się powodzeniem. Kusociński o 

siągnął wspaniały czas 5:32,4 bijąc dotych- 
czasowy rekord 0 14 sekund. 

Dalsze miejsca zajęli: Ociepka i Pruszko- 
wski. (Pat.). 

STAN ZAWODÓW. O MISTRZOSTWO LIGI. 

Sensacyjna klęska Wisły w spotkaniu z 
Ruchem może spowodować bardzo poważne 
następstwa dla drużyny krakowskiej. Chwi- 
lowo jednak Wisła mimo wszystko znajduje 
się jeszcze ciągle na czele tabeli, dzięki lep- 
szemu stosunkowi bramek. Znajdująca się 
na drugiem miejscu Pogoń ma obecnie naj- 
większe szanse wysunięcia się na czoło. 

Na dalszych miejscach poprawiły swoje 
pozycje: Ł. K. S. i Polonia. 

gier pkt. st. br. 

1) Wisła 14 18 38:20 
2) Pogoń 13 18 28:21 
3) Warta 1 16 29119 
4) Garbarnia 12 15 23:10 
5) Legja 12 14 30:20 
6) Ruch 14 14 21-21 
7) ŁKS 14 12 27218 
8) Polonja 12 11 21:26 
9) Cracovia 12 11 20:27 

10) Warszawianka 14 „pd, 30:39 
11) Czarni 13 2 18:32 
12) Lechja 14 8 19:43 

(Pai). 

CIĘŽKA PORAŽKA POLSKICH PLYWAKOW 
W CZECHOSŁOWACJI. 

W niedzielę na stadjonie pływackim w 

Pradze rozegrano drugi i ostatni dzień za- 
wodów pływackich międzypaństwowych Pol- 
ska — Czechosłowacja. 

Ostateczny wynik zawodów brzmi — 
63:39 na korzyść Czechosłowacji. W wyni- 
ku zawodnicy nasi ponieśli tedy klęskę do- 
tkliwą wyrażoną znaczną różnicą punktów 
na naszą niekorzyść, podczas gdy w roku 
ubiegłym w meczu z Czechami odnieśliśmy 
zwycięstwo, 

Wyniki techniczne drugiego i ostatniego 

Zawiadomienie. 
Obecwy UAd Budówiasy NP JIL Lada 

że w dniu 24 sierpnia 1931 roku o godz. 10-ej odbę- 
BIEGA GRANE ZE ACE W ESgraniczony na zermóśiE 
pomieszczenia piekarni w Grodnie—Łosośna kub. ok. 
6400 m* i remont dachu w bud. Nr. 26 kosz. Sowiń- 
skiego w Białymstoku pow. ok. 283 m, oraz na po- 
miary terenów wojsk. w Grodnie, Wilnie, Lidzie, Mo- 

Augustowie. Białymstoku, Wołkowysku i łodecznie, 
Pohulance. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce Zbroj- 
nej” i „Przeglądzie Technicznym" w Warszawie. 

Okręgowy Urząd Bud. Nr. lil. 
913/V1—6373 L. dz. 5470/Bud. 

  

dnia zawodów są następujące. 

100 m. stylem dowolnym pań: 1 Svitako- 
va (Cz.) 1:18,4 sek. — rekord czeski, 2) Mo- 
rawska (Pol) 1:21,9 sek. — rekord polski, 
3) Kratochwilówna (Pol.) 1:22,2 sek, również 
lepiej od rekordu: 

200 m. stylem klasycznym pań: 1) Jarku- 
liszówna (Pol.) 3:26,2 sek. —rekord polski, 
2) Hanzlova (Cz.) 3:28, 8 sek., 3) Tautrova 
(Cz.) 3.39 sek. 

100 m. st. dowolnym panowie: 1) Bochen- 
ski (Pol.) 1:02,7 sek., 2) Szteiner (Cz.) 1:03,4 
sek., 3) Rodo (Cz.) 1:08,6 sek., 4) Szrajbman 
(Pol.) 

200 m. stylem klasycznym panowie: 1) 
Vilheim (Cz.) 3:02,2 sek. 2) Abeles (Cz). 
3:05,8 sek. 3) Szrajbman (Pol.) 3:13 sek., 
4) Jurkowski. 

Skoki panów z trampoliny: 1) Balasz (Cz.) 
189.40 pkt., 2) Maerz (Pol.) 122.12 p., 3)Zia- 
ja 110.52 p. 

Skoki wieżowe pań: 1) Klausówna 36.41 
pkt, 2) Krongoderova (Cz.) 34.225 3) Mar- 
klova 34.1, 4) Kowalewska (P.) 30.45 pkt. 

Sztafeta 4 X 100 m. st. dow. panie: 1) 
Polska (Szczerbówna, Szmidtówna, Morawska 
i Kratochwila) 5:45,5 sek., rekord polski. 
2) Czechosłowacja 5:39,6 sek., rekord czeski. 

Sztafeta 4 X 200, m. st. dowolnym pa- 
nowie: 1) Czechy (Polakov, Rodo, Szteiner i 
Getreuer) 1.22 sek, 2) Polska (Matysiak, 
Karliczek, Kot, Bocheński) 1:28,7 sek. rekord 
polski, 

W meczu piłki wodnej Polska—Czecho- 
słowacja zwyciężyli Czesi w stosunku 8:0 
(5:0). Bramki uzysk.: Szteiner — 1, Schmuck 
4, Epstein i Koutek po jednej. Przez cały 
czas meczu — przewaga Czechów. Sędziował 
inż. Hauptman. 

W drugim dniu zawodów pogoda dopi- 
sała. Publiczności bardzo wiele. 

Pomimo ciężkiej porażki naszej w meczu 
pływackim z Czechami, zawodnicy nasi wra- 
cają z poważnym dorobkiem licznych no 
wych rekordów Polski. Jest to dorobek po- 
ważny i świadczy o postępach, dokonywa- 
nych przez naszych zawodników. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym kla- 
sa zawodników czeskich podniosła się bardzo 
znacznie. 

POREORCTT ZE AEPRZCZONOYOOOTWEZOAOWH, 

МА WILENSKIM BRUKU 
CZERWONY SZTANDAR. 

W| noey z soboty na niedzielę na rogu 
uliey Straszuna wywieszony został czerwony 
transparent z napisami antypaństwowemi. 
Dwie osoby, w związku z tem zatrzymano. 

(e). 
ZATRZYMANIE NIEBEZPIECZNYCH 

RZEZIMIESZKÓW. 
Onegdaj w nocy, jeden z wywiadoweów 

wydziału śledczego, zatrzymał na uliey Por- 
towej dwóch niebezpiecznych włamywaczy 
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Gryszkiewieza i Czepłukowskiego, którzy ш- 
dawali się na wyprawę złodziejską, bowiem 
znaleziono przy nich narzędzia złodziejskie. 

Niebezpiecznych włamywaczy osadzone 
w areszeie centralnym. (e). 

ŚMIERĆ WILEŃSKIEGO MATUZALA. 

Przed dwoma dniami zmarł w Wilnie 
niejaki Załman Sokołowski zamieszkały za 
życia przy zaułku Mikołajewskim. Zmarły 
uważany był za najstarszego Żyda w Wilnie 
bowiem liczył 110 lat. (e). 

ZAMACH SAMOBOJCZY. 

Wi dniu 14 b. m. Olszewska Genowefa 
(Antokolska 54) wypiła esencji octowej. Le- 
karz pogotowia odwiózł desperatkę do szpi 
tala Sawicz w stanie niezagrażającym ży- 
ciu. 

KRADZIEŻE 

— W mocy z dnia 15 na 16 b. m. Alek- 
sandrowej Aleksandrze (Beliny 21) skradzio- 
no z mieszkania podczes jej nieobecności 
maszynę do szycia firmy „Singer“ oraz gar- 
derobę męską i damską, łącznej wartości 
1611 zł. 

— Wi dniu 14 b. m. Pawłowiczowi AR- 
toniemu zam. we wsi Łajce, pow. wil.-trock 
skradziono z wozu na ul. Kwaszelnej wa- 
lizkę z zawartością OCE bielizny i bu- 
cików łącznej wartośći 300 zł. 

— W dniu 14 b. m. z niezamkniętego mie 
szkania (Mysia 5) Stankiewiczowi Andrzejo- 
wi skradziono garderobę i bieliznę wartości 
151 zł. Sprawca kradzieży Stankiewicz Jó- 
zef, po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

— W dniu 15 b. m. Zakrzewski Karol, 
zam. w N.-Wilejce zameldował, że w dniu 
14 b. m. w piwiarni przy ulicy Beliny nr. 6 
skradziono mu z kieszeni marynarki 92 zł. 
gotówką. Sprawczynię kradzieży Jeleńską 
Helenę, bez stałego miejsca zamieszkania, 
ze skradzionemi pieniędzmi zatrzymano. 

Premjewanie koni remon- 
towych. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych i Mi- 
nisterstwo Rolnictwa przeznaczyły 15 tys. zł. 
na premjowanie najlepszych koni remonto- 
wych, wystawionych na tegorocznych Tar- 
gach Wschodnich we Lwowie. Oprócz nagród 
pieniężnych, poszczególne okazy otrzymają 
świadectwa na medale srebrne i bronzowe. 
Premje przyznawne będą okazom z poszcze 
gólnych kategoryj koni osobno według przy- 
należności ich do danych typów remontu, 
czy „to "jako koni wierzchowych, 
czy też jako nadających się do 
użytku w artylerji ciężkiej, lekkiej lub 
konnej. Ilość i wysokość poszczególnych na- 
gród ustali specjalny komitet sędziów. Sztu- 
ki odznaczone już raz nagrodą pieniężną na 
którymkolwiek z 5ciu poprzednich ogólno- 
krajowych targów remontowych we Lwowie 
po raz wtóry o nagrody pieniężne kompeto- 
wać nie mogą. 

    

   

  

w Wilnie 

Holendernia Nr. 12). 

Państwowa Szkoła Techniczna 

GOTÓWKĘ 
na "Jo "Jo 

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

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6368 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńską 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 567. 6072 

  

  

Akuszerka 

UWAGA! 
OBUWIE, pantofle dam- 
skie i męskie, różne ma- 
tetjały wełpiane i kam- 
garnowe, damskie i mę- 
skie, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i tryko- 
taże, letnie palta damskie 
i męskie, garnitury, różne 
futra i skórki futrzane, 
dywany perskie, różne 
meble stołowe i salono- 
Va. elektolis kie. 
ognio-trwałe, serwis an- 
gielski, maszyny do szycia 
i pisania, pianina i for- 
tepiany.  młyneli śtutowćj 
nik, turbiny, samochody, 
motocykle, brylanty, ze- 
garki i wiele różnych po- 
zostałych z licytacji fan 
tów sprzedaje LOMBARD 
Biskupia 12. 6370 

Poszukuję 

0-ch pokoi 
z niekrępującem wej- 
ściem. Oferty nadsy- 
łać do Kurjera Wil. 
pod Nr. 1587. _ 6365 

  

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

warsztaty, 

D 0 do sprze- 
dania, 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nz. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 

  

drewniany 

Na Wydział Elektryczny 
z 3-chletnim kursem nauczania, przyjmowani są 

kandydaci z 6-cioklasowem gimn. wykształceniem. 

Informacyj udziela Sekretarjat Szkoły (Wilno. ulica 

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

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

6371 

  
  

  

  

  

Norblina i Frageta. 
P-ma „Wygoda* W. Pohalanka 16 m. 38 

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

W. Z. P. Nr. 69.       
  

kogo prosić, a do sądu gdzie teraz 
pójdziesz, kiedy sami sądzą. Postaw 
krzyżyk i milcz. 

IV. 

„Ispolkom“ pracował całą parą. 
Pisał, odpisywał, zapisywał, przypi- 
sywał, nadpisywał, odsyłał, otrzymy- 
wał, kładł do szafy, albo do pieca. 
Praca wrzała. Nie najgorzej starał się 
i znany nam „oddział waleczny”, 
który tyle odkrył „kontr-rewolucyj* 
—że dziwił się człowiek—jak to wła- 
dza może się utrzymać wobec tylu 
„zdrad* i „spiskowców. Gmach gmi- 
ny literalnie był zawalony rozmaite- 
mi zbiorami archeologicznemi, a kto 
tu trafiał — mógł pomyśleć, że prze- 
bywa w muzeum. Najgłówniejszy po- 
kój — kancelarja, gdzie zasiadał sam 

„ispołkom* Todor, był obstawiony 
najokazalej. W środku tylnej ściany 
—stał masywny stół dębowy — upię- 
kszony zachlapaną atramentnicą mar- 
murową, upstrzony kleksami, zawalo- 
ny papierami. Na miejscu — gdzie ra- 
czył zasiadać prezes — wznosiło się 
niby tron carski — olbrzymie krzesło 
z poręczami, obite czerwonym plu- 
szem. Po bokach — również pluszowe 
fotele — jeden zielony, drugi kawo- 
wy. U ściany otomana — również plu- 
szowa, szafirowa, u okien kilka krze- 
seł zwyczajnych — giętych. W jednym 
kącie przytuliła się umywalnia z bia- 
łego marmuru, naturalnie bez wody. 
a z jej małży wyglądały — zatłusz- 
czony papier, niedopałki i skorynki 
chleba. W innym zaś — kilka zardze- 
wiałych, nadłamanych, niezdatnych 
do użytku karabinów, w trzecim na- 
tomiast — pokaźnych rozmiarów ko- 
ciół, dziwaczne rurki, kadzie — cały 
arsenał samogonki — zdumiony poco 
go zabrano z łaźni i przywieziono do 

   (    

urzędu? W czwartym kącie — piec, 
a przy nim wierny towarzysz-stróż 
gminy Tomasz — od. lat dziecinnych 
obsługujący kancelarję i osoby w niej 
urzędujące. 

Drugi pokój — rezydencja „ргой- 
koma“ — przedstawiał mniej prze- 
pychu, lecz więcej pożyteczności; bo 
oto w kącie stoi poważnie kilka wo: 
rów mąki i cukru przy nich kilka skór 
wyrobionych, a pod sofą — cały sze- 
reg słoików i garnuszków. Wszystko 
czeka na „naród i termin podziału, 
a tymczasem ratuje się ucieczką w za- 
ciszne ustronia — zasilając spiżaren- 
ki sprawujących władzę i osób z ni- 
mi spokrewnionych. : 

W ubikacji dla „leskomu“ i „ziem- 
komu“ umeblowanie trochę gorsze a 
i rzeczy „wagi państwowej” mniej 
tutaj. ; 

Półciemna „zborna“ — оБгбсопа 
na sklad mebli i rozmaitego drobiaz- 
gu. Sam „ispołkom* już na trzeci 

dzień po wyborach opuścił rodzimą 
Obdartuchę i przeniósł się do gminy 
—na połowę gdzie dawniej zamieszki: 
wał pan pisarz. Krzywonos w głębo- 
kiem milczeniu przeniósł się do po- 
koiku bocznego, rodzinę wyprawił do 
krewnych, a swoje dawne apartamen- 
ty — dwa pokoje, przedpokój i kuch- 
nię — oddał do dyspozycji swego 
przełożonego i jego dzieciom — wiel- 
ce hałaśliwych, krzykliwych, a w do- 
datku niepomiernie brudnych i za- 
szmalcowanych. Na środku wielkiego 
pokoju stanął stół okrągły, pokryty 
aksamitną malinową serwetą — UDIĘ- 

kszony wytworną lampą z abażurem 
mocno  posklejanym i pookręcanym 
drutem. W głównym kącie — piani- 
no, z oderwaną pokrywką, a na niem 
jakieś pudełko, kłębki nici i lodowni- 

ca. U ściany — z prawa— olbrzymia, 

Udzielam 

lekcyj 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

pod Nr. 6334. 

EEST ZEZEEZERA 

kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

  

NOWOOTWORZONA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 

Na raty—5 zł. tygednione| Akuszerka włącznie. Zgloszenia | miEpo: masis. serv. jaja, Wyżymaczki sera Natia LAENOTOWA proszę kierować do | i inne „chłodne zakąski. i oz Adm. „Kurjera. Wil" | napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

po cenach najtańszych   
rzeźbiona szafa — skarbnica naczy- 
nia i smakołyków „kontr-rewolucyj- 
nych“. Z jednej strony — kilka skór 
owczych, a z drugiej — zwoje owoców 
suszonych. Przy wejściu — skrzynia 
dewniana, zabrudzona, ustawiona na 
kawałkach cegły. Wprost wejścia — 
komoda, zasłana gazetami, uwieńczo- 
na gramofonem, kilkoma dzbanami i 
bochnem chleba. Nad nią — zegar 
stołowy, odpoczywający, ze złama- 
nem wahadłem. W kącie tylnym — na 
lewo — łóżko sprężynowe, obładowa- 
ne stosem poduszek z powłóczkami-— 
koloru ziemistego, pokrytym zgrzebną 
derką. Na lewo ód wejścia — piec, słu- 
żący do warzenia strawy, przy nim 
kozetka, elegancki stołek, a na nim 
samowar i patelnia. U kozetki — ce- 
berek na pomyje i naczyńko dyskret- 
ne. Nieświadomemu życia naszych 0- 
kolic — mogło się zdać, iż trafił w 
jakąś  przedpotopową jaskinię — 
gdzie razem — w najlepsze — mieś- 
ciły się: sypialnia, salon, pokój sto- 
łowy, spiżarnia, kuchnia, a poniekąd 
i ustęp. Co się działo w pokoju dru- 
gim, skąd zawsze dolatywał pisk i 

kwik latorośli Motyla — w liczbie 
pięciu — ciężko i opisać. Od czasu do 
czasu dolatywały odgłosy: bicia szkła 
przeraźliwy wrzask, klapsy i gruby 
sopran Dachny —wojującej z gro- 
madą. Kuchnia, jak sierota, z rozwa- 
loną płytą, porozrzucanemi fajerka- 

mi — już i zapomniała o, dawnych do- 
brych czasach, służąc jedynie za przy- 

tułek dla miotły Tomasza i kadzi z ka- 
pustą. Życie — przestraszone — tutaj 
zamarło. 

(D. c. n.) 

ks 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


