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К МЕМЕ. 
Berlin, w sierpniu. 

W wigilję plebiscytu 9-go sierpnia 
kanclerz Rzeszy Briining wyjechał do 
Rzymu, a głowa rządu pruskiego 
Braun — na letnisko. Niejeden mógł 
z tego wywnioskować, że obaj państ 
wowi działacze przekładali ostrożność 
nad męstwo... Jednakże groźba ple- 
biscytu pomyślnie minęła a Briining 
i Braun wrócili do Berlina. Jeśli wsza- 
kże, prasa rządowa stanowczo zapew - 
nia obecnie, że nigdy nie wierzyła w 
zwycięstwo plebiscytu, że wierzyła w 
rozum wyborców i t. p., jest to, że tak 
powiemy, retrospektywne retuszowa- 
nie wydarzeń. Wystarczy przejrzeć nu 
mery .Berliner Tageblatt' z okresu, 

poprzedzającego 9-ty sierpnia, a prze- 
konamy się, że w kołach partyj rzą- 
dowych liczono się i to nawet bardzo 
z możliwością zwycięstwa plebiscytu, 

i nawet prasa rządowa już przedwcze- 
śnie uważała za rzecz niezbędną zła- 
godzić wrażenie spodziewanego zwy- 

cięstwa opozycji. 
Istotnie, obliczenie było logiczne i 

proste. 14 września 1930 r. partje pra- 
wicowe podczas wyborów w Prusach 
otrzymały 9,3 miljonów głosów, a ko- 
muniści 3,1 milj., t. j. ogółem mogła 
opozycja liczyć na 12,4 milj. głosów. 
Dila( odniesienia zwycięstwa musiała 
mieć 13.5 milj. głosów, a więc nasu- 
wało się pytanie, czy zjednoczona na- 
rodowo-komunistyczna opozycja uzys 
ka brakujące jej do większości 1.1 
milj. głosów. Na to pytanie pozytyw- 
na odpowiedź wydawała się możliwą, 
bowiem w ciągu ubiegłego roku stan 
ekonomiczny znacznie się pogorszył, a 

więc. niezadowolenie w państwie 
wzrosło. Tymczasem, wbrew. owym 

   
  

      

   

  

obliczeniom, opozycja nietyłko, że nie 
odzyskała brakujących jej 1,1 milj. 
głosów, lecz nawet straciła gdzieś 3,7 
milj. głosów swych zwolenników przy 
wyborach 14 września 1930 r. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że w obo- 

zie partyj demokratycznych otrąbują 

zwycięstwo i triumfują: uratowano 

porządek prawny, pokój i ustrój re- 
publikański. Dzięki zwycięstwu Brau- 
na zostało wzmocnione położenie rzą- 

' du Briininga. Wielkie niebezpieczeń- 
stwo triumfu radykalizmu w Niem- 
czech minęło. Chroniczne niebezpie- 
czeństwo wszakże pozostało. Nie nale- 
żałoby o tem .zapominać podczas szu- 
mnych uroczystości republikańskich. 
A przedewszystkiem w swem upojeniu 
z powodu triumfu idei pokoju nad i- 
dęą rewanżu, idei porządku prawnego 
nad ideą dyktatury i terroru, idei re- 
publikańskiej nad ideą restauracji 
monarchji nie należy z wyników ple- 
biscytu robić wniosków przesadnych. 

Socjalistyczny „Vorwarts“  pisal 
po plebiscycie: „16 miljonów wybor- 
ców wyraziło swe zaufanie gabineto- 
wi Brauna“. Nie jest to zgodne z pra- 
wdą. 9,7 miljonów wyborców wyraziło 
swą nieufność. 16 miljonów wyborców 
milczało. Co oznaczało owe milczenie? 
Aprobatę czy też tylko wstrzymanie 
się od głosowania? Prasa prawicowa 
dość chytrze usiłuje zapewnić, że w 
istocie partje plebiscytowe zwycięży- 
ly... Motywuje ona to w ten sposób: 
30 proc. wyborców zwykle nie głosu- 
je, a więc, faktycznie głosuje tylko 
70 proc. a z tych 70 proc. głosujących 
37,4 proc. wyraziło swą nieufność ga- 
binetowi Brauna t. j. większość... Jest 
to, oczywiście, o tyle niesłuszne, jak 
twierdzenie „Vorwarts“, że 16 mil- 
jonów niegłosu jących wyraziło swe za- 
ufanie gabinetowi Briininga... Nie u- 
lega wątpliwości, że wielu opozycyjnie 
usposobionych wyborców nie głosowa 

ło tylko dlatego, że raziła ich niena- 

turalna koalicja hitlerowców z komu- 

nistami. Wystarczy wskazać np. na 

tę okoliczność, że dwaj wybitni profe- 

sorowie prawa karnego Kahl i hra- 
bia Dohpa, obaj politycznie należący 
do partyj prawicowych, wypowiedzie- 
li się w prasie przeciwko plebiscytowi, 
uważając, że wspólny triumf prawicy 
i komunistów nie da jasności polity- 
cznej i podkładu do działalności po- 

zytywnej. 

Z drugiej strony perspektywa zwy- 
cięstwa Hitlera odepchnęła wielu ko- 
munistów od uczestnietwa w plebis- 
cycie. Jeśli w Poczdamie poszedł pier- 
wszy głosować b. kronprine, jeśli Dr. 
Goebbels oznajmił w wigilję plebis- 
cytu na wiecu „Wykorzystamy komu- 
nistów. Nie mamy powodów przeszka- 
dzać im, jeżeli chcą popełnić samobój- 
stwo'—świadomość klasowa wielu ro- 
botników komunistycznych powstrzy- 
mała ich od udzielenia swojemi głosa- 

   

  

mi pomocy Hitlerowi dla zdobycia 
władzy. Napróżno prasa komunistycz- 

na kłamała o „czerwonym* plebiscy- 
cie. Wystarczyło każdemu robotniko- 
wi zbliżyć się do drzwi lokalu wybor- 
czego, by się przekonać, kto głosuje i 
jest za plebiscytem. 

Autor niniejszego obserwował przez 
pewien ćzas lokale wyborcze: szły ma- 
łe staruszki w czarnych  ubiorach, 

szli otyli „obywatele* z bardziej je- 
szcze otyłemi żonami, szli akademicy 
z pociętemi od szermierki gębami 

Robotników nie widział... Takie są 
przyczyny klęski plebiscytu: robotnicy 
komunistyczni przekładali isocjal-de- 
mokratę Brauna nad Hitlera, a uczu- 
cie odpowiedzialności u części zwolen- 
ników partyj prawicowych wzięło gó- 
rę nad partyjną demagogją. Nie zapo- 
mnijmy również i o tem, że część wy- 
borców jest w takim stanie prostracji, 
że już wogóle na wszystko machnęła 
ręką. Akurat za ostatnie dni fala sa- 
mobójstw dosięgła szczytu... Ataki ra- 
dykalizmu politycznego zostały od- 
parte. Lecz kontynuuje on swą pracę 
podziemną. Świadczy o tem zabójstwo 
oficerów policji na placu Biilowa i ta- 
jemniczy zamach na pociąg w Luchen 
walde, skierowany, widocznie prze- 
ciwko Briiningowi... Jak długo będzie 
w Niemczech 5 miłjonów  bezrobot- 
nych — nie jest do pomyślenia sta- 
bilizacja polityczna. Wynik plebiscytu 
oznacza więc tylko „pieredyszkę“. 

   

  

  

    

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

Delegacja polska na Xil 
Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Dowiadujemy się, że skład de- 

legacji polskiej na 12 zgromadzenie 
Ligi Narodów jest następujący: 
pierwszy delegat— min. spr. zagran. 
Zaleski, drugi delegat — przedsta- 
wiciel polski przy Lidze Narodów 
p. Sokal, trzeci delegat — senator 
Targowski, ponadto w skład dele- 
gacji wchodzą gen. Kasprzycki, dr. 
Chodźko, poseł polski w Bernie p. 
Modzelewski, dyrektor sekretarjatu 
ministra p. Szumlakowski, naczelnik 
wydziału ustrojów  miedzynarodo- 
wych Raczyński, oraz p. Szelągow- 
ska, przewodnicząca wydziału spr. 
zagran. Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet. 

Przygotowania 
do preliminarza na rok 1932/33. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W Min. Skarbu rozpoczęły się 
prace nad przygotowaniem prelimi- 
narza budżetowego na rok 1932/33. 
Min. Skarbu rozesłało do wszyst- 
kich Ministerstw kwestjonarjusze a 
departament budżetowy w Min. 
Skarbu rozpoczął prace nad uło- 
żeniem preliminarza, opierając się 
na doświadczeniach budżetowych 
ostatnich miesięcy. 

Nowy dziennik w Warszawie. 
„Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W najbliższych dniach w War- 
szawie zacznie wychodzić codzien- 
ne pismo poranne, organ prasowy 
Stronnictwa Ludowego. Redaktorem 
naczelnym ma zostać b. marsz. Sej- 
mu p. Maciej Rataj. 

liość bezrobotnych 
zmniejsza się. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Liczba bezrobotnych na terenie całej Pol- 

ski wyniosła w dniu 15 bm. 253.943 osoby, 
co w porównaniu ze stanem poprzedniego 
tygodnia wykazuje dalszy spadek bezrobocia 
o 1.944 osoby. 

Krwawa utarczka 
z przemytnikami. 

ŁÓDŹ, 18. 8. (Pat). — Wczoraj straż gra- 
niezna w powiecie wieluńskim stoczyła wal- 
kę z przemytnikami tytoniu, którzy w ostat- 
nich tygodniach znacznie wzmogli swą dzia- 
łalność przemytniezą. W wałee został ciężko 
ranny herszt jednej z band przemytniczych 
niejaki Stanisław Czyżewski. Przewieziono 
go pod eskortą do szpitała. — Za pozostały- 
mi członkami szajki trwa pościg. 

Skazanie szajki kasiarzy. 
PRZEMYŚL 17.8. Pat. — Wczoraj sąd 

okręgowy karny w Przemyślu ogłosił wyrok 
w sprawie szajki kasiarzy którzy w nocy 31 
grudnia 1930 r. dokonali zuchwałego włama- 
nia do budynku pocztowego w Radymnie. 
Łupem kasiarzy padło wówczas około 40 tys. 

gotówką oraz listy wartościowe i znaczki 
pocztowe. Sąd skazał jednego z oskarżonych 
na 5 lat ciężkiego więzienia, jednego na 4, 
jednego na 2 lata, pozostałych trzech na ka- 
ry od 6 misięcy do jednego roku ciężkiego 
więzienia. 
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Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 
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Hotel Bristoi, Zakopane. 
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Państwowe 
Seminarium Nauczycielskie 

w Trokach 
podaje do wiadomości publicznej, że 

są miejsca wakujące na I-szy kurs. 
Podania należy kierować do kancelarji Seminarjum 

do dnia 26-go sierpnia r. b. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Telefon 315. 
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Ks. Mikolaj rumuński w Warszawie. 
WARSZAWA 17.8. Pat. — W dniu 

19 b. m. przybywa do Warszawy ks. 
Mikołaj rumuński, brat króla Karo- 
la II. Pobyt jego w stolicy potrwa pa- 
rę dni. Książę Mikołaj przybywa do 
Polski głównie w celu zapoznania się 
z lotnictwem polskiem. 

Książę Mikołaj, drugi syn króla Ferdy- 
nanda i królowej Marji, z domu sasko-ko- 

  

bursko-gotaj: j, urodził się 5 sierpnia 1903 
roku. Po wojnie odbywał studja w Anglji, 
poczem odbył stage wojenny w marynarce 
angielskiej. Po abdykacji następcy tronu ks. 
Karola książę Mikołaj powołany został w 
skład regencji, która pełniła swe funkcje 
przez trzy lata. Ks Mikołaj jest dzisiaj 
w armji rumuńskiej t I 
dywizji i generalnym inspektorem wszystkich 
sił zbrojnych i na tych stanowiskach zysku- 
je sobie coraz większe uznanie. 

  

            

Przyjazd min. Marinkowitza został odroczony. 
Powodem nagła śmierć brata. 

BIAŁOGRÓD 17.8. Pat. — Z po- 
wodu nagłej śmierci na udar serca w 
Vichy swego .brata minister Marinko- 
wiez postanowił na kilka tygodni od- 
roczyć swą podróż do Polski, zwłasz- 
cza, że pogrzeb wypada właśnie w 

dniach pierwotnie wyznaczonych na 
pobyt w Polsce. Jugosłowiański wice- 
minister spraw zagranicznych Foticz 
wyraził wobec posła polskiego w Bia- 

łogrodzie żal w imieniu rządu jugo- 
słowiańskiego ż tego powdu, że żałoba 
jaka okryła min. Marinkowicza, nie 
pozwala mu urzeczywistnić w przewi- 
dzianym terminie oddawna omawia- 
nej wizyty w Warszawie, zapewnia- 
jąc jednocześnie, że wizyta prawdopo- 
dobnie będzie mogła się odbyć natych- 
miast po sesji genewskiej Ligi Naro- 
dów. 

Ustawa o funduszu drogowym będzie zmieniona 
Uwzględnienie postulatów Związku Właścicieli Autobusów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w południe przedstawi- 
cielom Związku Właścicieli Auto- 
busów zakomunikowane zostały tezy 
międzyministerjalnej komisji w spra- 
wie zmiany w ustawie o funduszu 
drogowym. Odpowiedź opiera się na 
zasadzie koncesji przepisów samo- 
chodowych i wypowiada się za zła- 
godzdniem systemu opłat, opartym 
zarówno na wadze jak i na eksplo- 
atacji materjałów pędnych. Komisja” 
przychyliła się zasadniczo do postu- 
latów związku i uznała konieczność 
nowelizacji ustawy o funduszu dro- 
gowym. 

Do czasu wprowadzenia nowego 
zarządzenia obowiązywać będzie u- 
stawa z dnia 3 lutego b. r. o Pań- 
stwowym Funduszu Drogowym. Co 
do wykonania tej ustawy komisja 
wypowiedziała się: |) za pozosta- 
wieniem opłat od samochodów oso- 

bowych prywatnych w dotychczaso- 
wej wysokości, 2) za zmniejszeniem 
o 20 proc. i niestosowaniem  pro- 
gresji od wagi samochodów cięža- 
rowych prywatnych oraz samocho- 
dów zarobkowych, 3) za pobiera- 
niem opłat od rzeczywiście sprzeda- 
nych biletów autobusowych, stosow- 
nie do art. 18 ustawy o Państwo* 
wym Funduszu Drogowym. Zaleglo- 
ści płatnicze za okres od | kwietnia 
b. r. winny być uiszczone do | stycz- 
nia 1932 r. W szczególności opłata 
od wagi samochodów prywatnych 
nie ulegnie zmianie. Do czasu wy- 
dania zmienionego rozporządzenia 
wykonawczego będą nadal pobiera- 
ne zaliczki miesięczne, które dla a- 
utobusów, taksówek i samochodów 
ciężarowych, w opłatach od wagi i 
biletów, mają wynosić conajmniej 
1/45 rocznego wymiaru. 

Zjazd dyrektorów teatrów polskich. 
Zatarg ze Związkiem Artystów zostanie zlikwidowany. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w Warszawie toczyły 
się obrady zjazdu dyrektorów te- 
atralnych. Obrady te poświęcone są 
zatargowi pomiędzy dyrektorami a 
Związkiem Artystów scen polskich, 
który groził zamknięciem szeregu 
teatrów w Polsce. Wczorajsze obrady 
zjazdu dyrektorów zmierzają do 
znalezienia kompromisu pomiędzy 
stanowiskiem dyrektorów teatralnych 

i stanowiskiem związków artystów - 
w sprawie kontraktów na rok przy- 
szły. 

Należy przypuszczać, że zatarg 
zostanie zlikwidowaay i w dn. dzi- 
siejszym zostanie podpisana gene- 

ralna konwencja między dyrektora- 
mi wszystkich teatrów w Polsce, a 
Związkiem Artystów Scen Polskich. 

Polska przykładem dla innych państw. 
Opinja pisma amerykańskiego. 

NOWY YORK, 18-VIII. (Pat). W 
niedzielem wydaniu „Chicago Tri- 
bune* ogłosiła artykuł, w którym 
omawia silną pozycję gospodarczą 
Polski, wykazaną w szczególności w 

Zalecenia komitetu 

czasie ostatniego kryzysu finansowe 
go Niemiec, stawiając jednocześnie 
Rzeczpospolitę Polską jako przykład 
innym państwom. 

do badania potrzeb 
kredytowych Rzeszy. 

BAZYLEA 17.8. Pat. — Komitet 
do badania potrzeb kredytowych Rze- 
szy Niemieckiej przyjął raport delega- 
ta angielskiego Laytona. 

Raport zaleca sprolongowanie na 
okres 6 miesięczny kredytów krótko- 
terminowych pod warunkiem, że ban- 
ki emisyjne Francji, Anglji i Stanów 
Zjednoczonych oraz ' Bank Wypłat 
Międzynarodowych, które już zgodzi- 
ły się na prolongatę kredytu 100 mil- 
jonów dolarów dla Banku Rzeszy, po- 

nownie go sprolongują również na 0- 
kres 6 miesięcy. 

Pozatem raport przychylnie wypo- 
wiada się w sprawie otwarcia nowych 
kredytów dla Rzeszy pod pewnemi 
warunkami. W sprawie wycofywania 
z Niemiec kapitału zagranicznego nie 
zdołano osiągnąć całkowitego porozu- 
mienia. Pozostaje również otwartą 
sprawa prolongaty zagranicznych wie- 
rzytelności w Niemczech w walucie 
niemieckiej. 

10-lecie wstąpienia na tron 
króla Jugosławii, Aleksandra I. 

Dnia 16 bm. minęło 10 lat od wstą- 
pienia na ton jugosłowiańskiego króla 
Aleksandra I. Król Aleksander uro- 
dził się na Cetinju 4 grudnia 1888 r. 
Wnuk króla czarnogórskigo, Mikoła- 
ja, król Aleksander najwcześniejsze 
dzieciństwo spędził na dworze swego 
dziada, gdzie też czas jakiś przebywał 
jego ojciec, książę Piotr, po walkach 
w szeregach francuskich w 1870 r. 

W 12-ym roku życia wstępuje mło- 
dy książę do kolegjum w Genewie. 

Podczas wojny światowej Aleksan- 
der I już jako regent był naczelnym 
dowódcą armji serbskiej. Historja 
wielkich zwycięstw i wielkich cierpień 
armji serbskiej jest jednocześnie ki- 
storją króla Aleksandra I, gdyż regent 
nie opuszczał swego wojska ani przez 
chwiłę. Szczególnie hartem ducha od- 
znaczył się Aleksander I podczas słyn- 
nego i związanego z tyloma cierpie- 
niami odwrotu armji serbskiej. 

Bez wytchnienia, bez odpoczynku, 
wśród nieustannych potyczek, ścigani 
przez nieprzyjaciela stałe następują- 
cego im na pięty, żołnierze i ludność 

posuwali się naprzód: ci, których wiek 
albo choroby zmogły, padałi wyczer- 
pani wzdłuż męczeńskiej drogi i gi- 
nęli z zimna. Szli tak skalistemi, krę- 

temi wąwozami, poprzez rzeki za- 
marznięte, chwilami śniegiem zasypy- 
wani... 

Celem ostatecznym była Albanja. 
Po dokonaniu cudów odwagi i wy- 
trwałości, wojsko,  zdziesiątkowane 
przechodzi przez Podgoricę i wydo- 
staje się na drogę do Skadu. Tu znów 
lodowaty wiatr od Adrjatyku prześla- 
duje nieszczęśliwców. Francuskie i 
włoskie statki przyjmowały niedobit- 

ków. Przedewszystkiem wysłano sta- 
tek po Aleksandra I. Znajdował się on 
wtedy w Ljesu, małeńkiej albańskiej 
przystani, dokąd został przeniesiony 
po ciężkiej operacji. Natychmiast po 
przybyciu tam generał Mondesir sta- 
nął przed jego łóżkiem: 

— Przybywam Waszą Wysokość 

  

zabrać na okręt — czas nagli. 
— Ja tu zostanę — odpowiada 

Aleksander — dopóki mój ostatni 
żołnierz nie wsiądzie na statek. 

I dopiero, gdy reszta serbskiego 
wojska znalazła się w bezpiecznem 
miejscu, zezwolił na przeniesienie się 
na statek. 

Gdy wojna zakończyła się 'zwy- 
cięstwem i zjednoczeniem narodu, za- 
częły się dla Aleksandra I nowe obo- 
wiązki: pracy konstruktywnej, której 
owocem jest dzisiejsze stanowisko w 
świecie Zjednoczonego Królestwa S. 
H. S. 

Niedawno król Aleksander oświad- 
czył dziennikarzom zagranicznym: 
„Jugosławja — a ja mogę mówić w 
jej imieniu, — żywi gorące pragnie- 
nie: pokoju i postępu. Chcemy pokoju 
ze wszystkimi naszymi sąsiadami i 
pragniemy, by z dniem każdym po- 
prawiały się nasze stosunki międzyna- 
rodowe. Co się tyczy postępu w życiu 
wewnętrznem, pragniemy go zarów- 
no, jak pokoju nazewnątrz — i wszy* 
stkie nasze wysiłki zmierzają ku te- 
mu...“ 

Tym dwóm hasłom król Aleksan- 
der I służy całą siłą swego aytorytetu 
i prawdziwym talentem rządzenia. 

W Polsce, związanej licznemi węz- 
łami współpracy politycznej i kultu- 
ralnej z zaprzyjaźnioną Jugosławją, 
uroczysty dzień dziesięciolecia wstą- 
pienia na tron króla Aleksandra I wy* 
wołał najżywszy oddźwięk. 

 GEWWEEDZAZ i S] 

Sprawa Banku Miedzynar. 
Kredytu Rolnego. 

RZYM 17.8. Pat. — W Międzyna- 
rodowym Instytucie Rolnym odbyło 
się posiedzenie, w którem wzięli udział 
delegaź( 20, pańktw, przedstawiciele 
Lgi Narodów i Międzynarodowego 
Biura Pracy. Omawiana była sprawa 
utworzenia Banku Międzynarodowego 
Kredytu Rolnego Krótkoterminowego. 
Podpisany został protokół, wyrażają- 
cy uznanie dla podjętej iniejatywy o- 
raz trzy dokumenty, które będą pod- 
stawą prac przyszłej konferencji w li- 
stopadzie, 

Lojalność Hindusów. 
AHMEDABAD, 18. 8. (Pat). — W wy- 

wiadzie z przedstawiecielami biura Reutera 
Gandhi kategorycznie zaprzieczył pogłosce, 

jakoby kongres panindyjski czynił przygoto- 
wania do wznowienia akcji nieposłuszeń- 
stwa cywilnego. Gandhi zaznaczył, że w ca- 

łym kraju wydane zostały instrukcje šeiste- 
go przestrzegania paktu zawartego w Delhi 
i niepozwałania sobie na akty nieposłuszeń- 
stwa względem rządu bez zasięgnięcia opinji 

kongresu. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LITEWSKO-NIEMIECKIE ROKOWANIA. 

. „Rokowania litewsko - niemieckie w Ber- 
linie o małym ruchu granicznym trwają. 
Podczas rokowań wyłoniły się trudności z 
powodu tendencji ograniczenia ilości towa- 

rów, które można wwąjfż bez cła. Istnieje 
jednak n ja, że rokowania zakończą się 
pomyślnie na warunkach, które Litwa bę- 
dzie mogła przyjąć. я 

WYRZUCENIE SZKOŁY LITEWSKIEJ 
Z WŁASNEGO LOKALU. 

Jak podają pisma litewskie, w kraju 
kłajpedzkim dokonano nowego zamachu na 
szkołę litewską. W. końcu ub. miesiąca, a 
więc podczas wakacyj, miejscowi Niemcy si- 
łą otworzyli drzwi, zamkniętej podówczas 
szkoły litewskiej w Szyłokarczmie, wyno- 
sząc z niej cały inwentarz szkolny. Szafy, 
które były zamknięte, również otworzono, 
zaś wszystkie książki i materjał pomocy 
szkolnej rozrzucono. 

W wyniku dochodzenia policyjnego uja- 
wniło się, iż inicjatorem tego aktu wanda- 
lizmu był kierownik niemieckiej szkoły rol- 
niczej, mieszczącej się w tym samym domu 
dr. Lankisz, który, jak obiegają pogłoski, 
zamierzał lokal szkoły litewskiej zabrać dla 
szkoły swojej. Tymczasem lokal szkoły li- 
tewskiej był za drogie pieniądze wynajęty 
przez t-wo szkolne w Szyłokarczmie od Dy- 
rektorjum i termin tego kontraktu kończy 
się dopiero 1 października. Dyrektorjum kra 
ju, widząc zapewne, iż zajście to jest istot- 
nie niesłychane, po upływie tygodnia po- 
leciło dr. Lankiszowi, by wyniesiony inwen 
tarz szkolny ponownie umieścić w lokalu 
szkoły, co też i uczyniono. Tymczasem wa- 
kacje* się zakończyły, a wskutek tego, iż 
w zdewastowanym lokalu niepodobna było 
rozpocząć normalnego nauczania, termin 
zakończenia feryj letnich dla dzieci odroczo- 
no do 10 b. m. 

Pisma litewskie, opisując powyższe zaj- 
ście, dają wyraz swemu oburzeniu, wska- 
zując, iż w 1 kłajpedzkim jest tylko kił 
ka litewskich 5ł, a i te muszą się utrzy- 
mywać na własny koszt, zaś władze kłaj: 
pedzkie nietylko je nie wspierają, lecz na- 
wet prześladują. 

ZAMKNIĘCIE ORGANIZACYJ. 
Naczelnik powiatu birżar 

jako nieczynne, szereg organiz. 
czbie przeważnie oddziały organizacyj chrz. 
demokratów, ludowców, socjal-demokratów, 
„Żelaznego Wilka* i in. 
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|OPPREETTTY". FEETZEWTYZN 

Roczne koedukacyjne | 

KURSY | 
HANDLOWE | 

W WILNIE 

UL. DĄBROWSKIEGO 5. | 
\ 

| 
Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

EEST, 

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

dla W. S. 

    

  

  

  

Dalsza zniżka dolara. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na wczorajszej giełdzie zaznaczył się dał- 
szy spadek dolara gotówkowego. Bank Pol- 
ski obniżył kurs do 8,97:/,, W ten sposób 
banknoty dolarowe doszły niemal do pozio- 
mu przed okresem spekulacji dolarowej w 
Niemczech. 

Obniżenie stopy lombardowej. 
BERLIN, 18-VIII. (Pat). Biuro 

Wolffa donosi, że Bank Rszeszy 
uchwalił obniżenie stopy lombardo- 
wej, począwszy od dn. 19 b. m. z 
15 na 12 proc. 
 IKSZESAKESIEZYSOWA TOTO TS TBT | 

Giełda warszawska z dn. 18.VIII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary . . . . « . . 8,97'/,—8,991/,—8,951/, 
Holandjaj. . . - . . 360,6 —360,90— 359,10 
LOG psi RZE 43,38—43,49— 4,27 
Nowy York . . . - . „ 8,925—8,945 — 8,905 
Nowy York kabel . . . 8,929—8,949—8,9: 9 
2 TOT ROWSECE o 36,00—35,09—34,91 
PODA ima) oc » « 26,34'/, — 26,51—26,38 
Szwajcarja . . . . - 113,90—17',33—173,47 
Wiedeń. . : „. + 125,50—125,81—125 19 
Włochy . « » « <-« =» 40,72 — 46,84>—46,60 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. . . . . . .. 88,00 
6% dolarowa 70,60 
7% Stabilizacyjna . . . 70,00—68,00—70:25 
845 L. Z. B. G. K.1 B.R,, obi.8.G.K. . 94,00 
JO REMES. 62 6040100 . . «83.25 
8% obl. budowlane В. G.K. . . . . . 93,00 
8% o0bl. Polsk. B Kom. III em. « . . . 93.00 
70/, ziemskie doiarowe .. . . . . . 12,50 
4'/,% L. Z. ziemskie . . . . . 49,00—48,75 
4'/,% warszawskie . . . . - -« . . - 48,00 
8% Warszawskie „ . . 68,50—68,75—68,00 
8% Częstochowy . . . . . 60,50—60,25 

   5% Częstochowy . . . « PG UŻŁSB 
8% Zodzi rz ESSE 4 2. +. 6525 
10% Radomia” ‚ . « « « * +: « « » « 10,15 

AKCJE 

Bant“Polaki/ 142 4415 113. 0 
Li(pop + EL Ws. 0% 1320 

  

Pepierajcie przemysł krajowy 
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ZJAZD LEGJONOWY. 
(Wrażenia i refleksje), 

II. 

Jedzie się do tego Tarnowa dwie 
godziny na wschód od Krakowa, о- 
sobliwym krajem. Po lewej (północ) 
ma się płaszczyznę, prawie jednostaj 
ną, po prawej zaś ciągną sięw nie- 
przerwanem pasmie, to bliżej, to da- 
lej od nas, to zielone, to błękitne w 

oddaleniu wzgórza, jakby niedale- 
kich Karpat forpoczty. Wpobliżu już, 
celu podróży przecina nam drogę wą- 
ską wstęgą uregulowany wartki Du- 
najec, zaś ostatecznym zwiastunem 
zbliżającego się momentu opuszcze- 
nia wagonu — wielki kompleks fa- 
bryczny po lewej. Imponujące gma- 
chy, wspaniałe, majestatyczne chłod- 
nie z olbrzymiemi kłębami pary, ko- 

, niespotykanej wy- losalne rezerwuary. 
sokości kominy — to drugi Chorzów 
albo raczej -— pierwsze  Mošci- 
ce, w ciągu paru zaledwie, pomajo- 
wych lat postawiona fabryka związ- 
ków azotowych, jedna z chlub naszej 
nauki i naszej techniki. 

  

    

Wreszcie — Tarnów. 
Spore, jako się rzekło, miasto 

ciągnące się od okazałego dworca 
kolejowego, wzdłuż linji tramwajo- 
wej, którą jako prawdziwą niespo- 
dziankę powitałem. Trzydzieści ty- 
sięcy mieszkańców liczy sobie ten 
gród; dwadzieścia najwyżej liczył 
przed wojną a już wtedy miał tram- 
waje elektryczne. To nieźle. 

Wędruję gapiąc się na domy, na 
oszołomionych trochę, niezwykłem 
świętem tarnowian, aż na drugi ko- 
niec miasta, gdzie mi wyznaczono 
kwaterę w szkołe powszechnej im. 
św. Jadwigi, obok wcale zgrabnego 
dworca autobusowego. Stąd po wzglę 
dnem oskrobaniu i obmyciu śladów 
podróży — na boisko ,„Sokola“. 

Tu już jest Pan Prezydent, już 
msza się rozpoczęła. Za baldachimem 
Pierwszego Obywatela Rzeczypospo- 
litej — ustawione w ordynku tysią- 
ce uczestników Zjazdu z grupą do- 
stojników państwowych, ministrami, 
generałami, posłami na czele. Przed 
„Panem Prezydentem, nieco opodal 
ołtarz, obok mównica, dalej trybu- 

ny, na nich m. in. prasa (bardzo po- 
<dle umieszczona, bez kawałka jakie- 
gokolwiek oparcia do pisania). 

Słońce pražy serdecznie. jakby z 
nadmierną nieco gorliwością, chciało 
wynagrodzić nam zeszłoroczną  plu- 
chę w Radomiu. Mszę odprawia ks. 
sdziekan Zapała z DOK. Kraków. 
"Tłumy zamierają w skupieniu i sło- 
necznym żarze, falując z głębokim 
szumem i szmerem na głosy dzwon- 
ka. 

  

Koniec. Na mównieę wchodzi sta- 
ry żołnierz legjonowy, ks. kapelan 
Olesiński z Łodzi. Zaczął od słów z 
Ewangelji i wywiódł szeroko, swoje- 
mi gorącemi słowami o obecnej wol- 
nej Rzeczypospolitej, wiecznie ży- 
wych a podłych niewolnikach, któ- 
rych niestety i dziś w Niej nie brak, 
brużdżących przeciwko dobru wolnej 
Ojczyzny, o szczęściu posiadania wol 
ności i Wodza wielkiego i potrzebie 
podporządkowania się Jego rozka- 
zom w służbie tej Ojczyzny. 

Akademja: Rozniosły ją już po ca- 
łej Rzeczypospolitej szczegółowo „„Ра- 
ty“ i „Iskry*. Z mowy prezesa Zwią- 
zku pułk. Sławka dowiedziały się 
szerokie rzesze Jej obywateli o tem, 

jak się to działo w Pierwszej Bryga- 
dzie czasu jej chwilowego sprzymie- 
rzeństwa z dwoma wrogami przeciw 
trzeciemu, najpilniejszemu wtedy. 
Jako oficerowie ze szczupłych swoich 
gaż na robotę niepodległościową ło- 
«żyli, porównie sobie zostawiając, puł- 

  

  

kownik nie pułkownik, porucznik nie 
porucznik, każdy z tej jednej setki 
koron austrjackich kłopoty swoje о- 
pędzając, resztę na tajne rezerwy tej 
przyszłej armji polskiej przeznaczał. 
Już dawno za drutami Szczypiorna, 
Benjaminowa, czy Hawelbergu  sie- 
dzieli polscy oficerowie w niewoli 
pruskiej a za ich krwawo zdobyte 
grosze, wpodziemiach kuły się mie- 
cze do walki o wolność. Jakież to re- 
welacje dla wielu! Słuchajcie, pano- 
wie endecy, coście o tej austrjacko- 
ści (mniejsza o to, że nieszczerze) na 
szej tyle rozpowiadali. Dobrze się 
dzieje, że w taką rocznicę coraz się 
jakaś piękna karta całemu polskie- 
mu światu odsłoni. 

Słuchały na szerokiem boisku ze- 
brane tłumy tej mowy, patrząc w 
piękną, prawdziwie rycerską, jak 
sztandar bojowy poszarpaną twarz 
mówcy. Coś z Chodkiewicza czy Czar 
nieckiego jest w tem szlachetnem o- 
bliczu. i 

Płk. Sławek mówił o przeszłości. 
Teraźniejszość odmalowat  wicemin. 
Starzyński. Do tysięcy przybyłej na 
Zjazd wiary, od mnóstwa jej war- 
sztatów pracy na krótko dla wspól- 
nego koleżeńskiego wytchnienia o0- 
derwanej, mówił o tem, jak przy waż 
nym warsztacie państwowym tam w 
rządzie ich koledzy i towarzysze bro- 
ni pracują. Zdawał im sprawę z tego 
co jest i czego się spodziewamy, w mo- 
cnych, pełnych wiary, najgłębsz. prze- 
konania słowach, że przecież ku coraz 
lepszej, coraz wspanialszej przyszło- 
ści dążymy i musimy dążyć, choć je- 
szcze wiele ofiar przyjdzie nam w 
tem dążeniu położyć. 

A oto inna rycerska twarz. Twarz 
którą jak z kamienia wykutą pamię- 
tam w niejednym tęgim ogniu. To ge- 
nerał Orlicz-Dreszer mówi w zastę- 
pstwie tak kochanego przez wszyst- 
kich legunów, generała Rydza-Śmi- 
głego, oraz swojem. Chociaż to już 
rozeszło się w wielu tysiącach dzien- 
ników po kraju, nie sposób jednak 
choć zakończenia tych słów nie po-* 
wtórzyć: 

„Chcę Wam powiedzieć, że z nie- 
dalekich pól bitew idzie do nas wiel- 
ki nakaz dla żołnierzy polskich wy- 
łączny, na długi może czas dla Pań- 
stwa jedyny: przed nami Polska, le- 
gjoniści naprzód!!! 

Na niedalekiem stąd pobojowisku 
Łowczówka śmiertelnie przez wroga 
ugódzony, te same niemal wyrzekł 
wyrzekł lat temu siedemnaście, sier- 
„żant Pierwszej Brygady Kazimierz 
Kamiński-Luboń — słowa: „Niech 
żyje Polska, Legjoniści naprzód'*! 

Rezolucje, depesze, a wśród nich 
„jedna szczeqólnie wzruszająca: Le- 
.gjonu Puławskiego. Dlaczego ta wła- 
śnie? Przecież były i inne. Przysłał 
i ukochany przez wiarę legjonową ks. 
biskup Bandurski, swoje, jak zawsze, 
szczerozłote słowa, przysłali genera- 
łowie Rydz-Śmigły i Sosnkowski wy- 
razy pełne żalu, że przybyć nie mo- 
gli sami, pp: ministrowie i tyle in- 
nych przyleciało na Zjazd gorących 
słów i życzeń... 

  

S. Z. Klaczyński. 
WODZE TAN NU RASA D ROSE 

300 klm. bez oczu. 

MEDJOLAN, 18. 8. (Pat). — Przybyli tu 
dwaj byli kombatanci-ślepcy, którzy posta- 
nowili obejść piechotą Włochy, przebywając 
przestrzeń z górą 3 tysięce klm. Ślepi są 
prowadzeni przez pudla rasy syberyjskiej, 
specjalnie wyćwiczonego. Będzie to pierwszy 
rekord tego rodzaju. Dotąd ślepcy przeszli 
około 300 klm., mniej więcej 1/10 część drogi 

W TATRACH. 
(Garść wrażeń). 

L 

Któż z nas mieszkańców nizin nie 
marzył lub nie marzy o ujrzeniu pra- 
wdziwych „niebotycznych* gór. Ileż 
to często marzeń dziecinnych z tem 
się wiąże, ile pragnień i westchnień. 
Aż oto przypadek lub inny łos szczę- 
śliwy ziszczą twoje marzenia: wznio- 
są się przed tobą łańcuchy groźnych 
skał, wspinasz się na nie, możesz je 
pie: wzrokiem pełnym zachwytu. 

Taki to los szczęśliwy zawiódł 
mnie wśród góry, a chociaż nie były 
to ani groźne Alpy, ani też niebosiężne 
Himalaje, tylko skromne Tatry —- tem 
większy jednak miały urok, bo to na- 
sze — polskie. 

    

  

Był piękny, słoneczny poranek. 
gdy po długiej podróży z północy na 
samo południe Polski, przed klejące- 
mi się jeszcze od śnu oczami rożto- 
czył się eudny widok pasma górskie- 
go. Wrażenie po przemęczeniu Wwzro- 
ku monotonją krajobrazu równiny 

mazowieckiej było silne. Upojony 
wzrok chwytał coraz nowe obrazy. 
wpijał się w nie i starał jak najdłużej 
w sobie zachować... 

A tymczasem ciężko sapiący po- 
ciąg pnie się dalej w górę, wpada w 
wąwozy, ociera się o skały, pozwalając 
chwytać coraz nowe obrazy, doznawać 

coraz nowych wrażeń. Tu zbocze góry 
gęsto porośnięte świerkami, tam obna 
żona ze wszelkiej roślinności skała 
wznosi się nad innemi groźna, wynio- 
sła — tu znowu zwinny strumyk gór- 
ski z zawrotną szybkością toczy swe 
wody coraz dalej, dalej, aż zaniósłszy 

je do jakiejś większej rzeki spokojniej 
już płynąc będzie odpoczywać po za- 
wrotnym swym biegu. 

Lekkie, smukłe w swym stylu 
domki „zakopiańskie*, porozrzucane 
tu i owdzie, jak zabawki dziecinne, 

świadczą, że niedaleki już cel podró- 
ży — Zakopane. 

Jakoż wkrótce srodze przemęczo- 
ny. pociąg wpada do pięknie położo- 
nego nad Czarnym Dunajcem Poroni- 
na i po kilkunastu minutach staje w 
Zakopanem. Dalej nie powiezie, gdyby 
nawet ktoś i chciał — dość ma wspi- 
nania się po górach... Ale zamiaru ta- 
kiego nikt nie zdradza, bo wszyscy 
szybko opuszczają wagony, tłumnie 
zalegając peron dworca. : 

Jeżeliś przyjechał do Zakopanego 
nie na kurację, lecz na wywczasy, 
pierwszem twojem pragnieniem—po- 
wędrować gdzieś w góry, wdrapać się 
na szczyt (niższy czy wyższy zależnie 
od sił i odwagi) i z wysokości spoj- 
rzeč... na ziemię. Będziesz, coprawda, 
i wtedy takim jakim jesteś — ani o 
centymetr wyższym — ale czyż nie 
lubimy tak czasem spoglądać na in- 
nych „z góry”?! Mając tę skłonność 
proszę uprzejmie pofatygować się na 
szczyt Giewontu, Mięguszowieckich 
czy Mnicha — tam swojej ,,pasji'* mo- 
żna dowoli dogodzić. Wprawdzie z 
tych wysokości można spaść i kark 
skręcić — ale czyż i na nizinie inaczej 
bywa? 

Człowiek jestem jak każdy inny 
z jego wadami i skłonnościan 
już w pierwszym dniu po przyjeździe 
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Dalszy ciąg kryzysu angielskiego. 
LONDYN. 18.VIII. (Pat. У We Środę o godzinie 11-ej rano zbierze się 

rząd. Dzień czwartkowy uważany jest za krytyczny, gdyż we czwartek 
Mac Donald i niektórzy członkowie rządu odbędą konierencję z egze kutywą Partji Pracy i radą generalną kongresu Trade Unionów. Również 
we czwartek przywódcy liberałów będą poiniormowani o planach rządu. Od stanowiska, zajętego w tej sprawie przez liberałów, zależy w znacz- 
nym stopniu dalszy rozwój wypadków. 

Komunizm w Azji. 
SZANGHAJ. .18.VIII. (Pat). Energiczna działalność władz koncesji 

międzynarodowej doprowadziła do wykrycia organizacji komunistycznej, 
zakrojonej na olbrzymią skalę. Obejmowała ona niemal całą Azję. W ręce władz wpadły dokumenty, świadczące o rozległej działalności organizacji 
i ogromnych sumach, któremi operowała. Prawdopodobnie nastąpi szereg aresztowań w Japonji, Indochinach i t. d. 

Drugi dzień rozpraw przeciwko Woldemarasowi 
RYGA 17.8. Pat. — Z Kowna do- 

noszą, że w czasie wtorkowej rozpra- 
wy Woldemaras domagał się umorze- 
nia swej sprawy z powodu pogwałce- 
nia w toku dochodzenia wstępnego 
przepisów prawnych. Sąd wojenny 
wniosek ten odrzucił. 

Zachowanie się Woldemarasa jest 
bardzo agresywne. Pomiędzy nim a 
przewodniczącym sądu dochodzi bar- 

dzo często do scysyj. Woldemaras o- 
peruje bogatym materjałem. 

Na wczorajszem posiedzeniu sądu 
ujawniono istnienie nowego planu za- 
machowego, wobec czego nocą dóko- 

nano aresztowań szeregu osób. Gmach 
sądu jest w dalszym ciągu otoczony 
policją. Do wnętrza nie dopuszcza się 
nikogo. 

  

Młodociany morderca. 
LWÓW, 18. 8. (Pat). — „Gazeta Poran- 

na* donosi z Sambora, iż 14-letni uczeń, syn 
starszego przodownika Chłodnego, zamordo- 
wał 8-letnią dziewczynkę Kudisównę. 

Gdy onegdaj dziewczynka nie powróciła 
do domu, zaniepokojeni rodzice rozpoczęli 
poszukiwania i dowiedzieli się, że córka ich 
bawiła się z Chłodnym. Na zapytanie, co się 
z dziewczynką stało, Chłodny odpowiedział 
że w czasie burzy łódka przewróciła się i 

Kudisówna wpadła do wody. Żaalarmowane 
władze zarządziły natychmiast  spuszczenie 
wody ze stawu, zwłok jednak nie odnalezio- 
no. Dopiere następnego dnia znaleziono w 
krzakach trupa Kudisówny z trzema ranami 
na głowie, zadanemi tępem narzędziem. 
Chłodny przyznał się do popełnienia zbrod- 
ni. Młodocianego mordercę zatrzymano na- 
razie w więzieniu. 

Zuchwały napad na bank. 
BERLIN, 18. 8. (Pat). — We wtorek o 

godz. 12 w południe dokonano niezwykle 
zuehwałego napadu na filję Banku Rzeszy. 
Dwóch bandytów podjechało przed dom, w 
którym mieści się filja, na rowerach i po 
nałożeniu masek wdarło się do pomieszczeń 
biurowych. Każdy z napastników uzbrojony 
był w dwa rewolwery, z których napastnicy 
dali szereg strzałów. Następnie bandyci za- 

brali z kasy 22 tys. marek, i ostrzeliwując 
się wybiegli na ulicę. Jeden z kasjerów Ban- 
ku został ciężko ranny w brzuch. Przechod- 
nie usiłowali przeszkodzić ucieczce bandy- 
tów, musieli jednak zaniechać pościgu z po- 
wodu gęstego ostrzeliwania się przez nich. 
Na ulicy został ciężko ranny pewien szofer. 
Odniosło również rany bawiące się na ulicy 
dziecko. — Bandyci zdołali zbiec. 

WAREZU UTP S TK I ISA OIS 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Przesilenie w przemyśle 

rękawiczniczym. 
Ostatnio zakłady rękawicznicze w 

Wilnie otrzymały zamówienie z An- 
glji na 150.000 zł., z Danji na 50.000 
zł., z Estonji na 40.000 zł. i z innych 
krajów na 10.000 zł, — ogółem na 
sumę 250.000 zł. 

Część zamówienia Anglji została 
już wykonana i wysłana. Wykonanie 
zaś reszty spotyka się z wielkiemi tru- 
dnościami, w pierwszym rzędzie z 
brakiem gotówki. Tej okoliczności na- 
leży też przypisywać fakt, że wileń- 
skie zakłady rkawicznicze, których 
wyroby spotykają się na rynku świa- 
towym z wielkiem uznaniem i popy- 
tem, nie mają zamówień z Ameryki 
i dają się zwalczać swym konkuren- 
tom — Czechosłowacji i Włochom, 
które dysponując płynną gotówką, 
mają znacznie lepsze warunki  pro- 
dukcji. 

Brak gotówki sprawia, że w Wil- 
nie produkuje rękawiczki tylko 47 
przedsiębiorstw, reszta jest nieczynna. 
Zatrudniają one 500 pracowników, 
podczas kiedy przed wojną, a nawet 
przed niezbyt dawnym czasem ręka- 
wiczki wyrabiało zgórą 1000 osób. 

Mimo wszystko jednak rękawicz- 
nicy wileńscy mają nadzieję, że jakoś' 
przetrwają i nawet wywalczą dla sie- 
bie rynek amerykański. (n:) 

Perspektywy na rynku pszenicy. 
* Obszar uprawy pszenicy w Polsce wzrósł 

dość poważnie, a urodzaj zapowiada się na- 

postanowiłem wybrać się 
góry. 

Najpierw więc Morskie Oko. Do- 
jazd bardzo wygodny autobusami, 

które odchodzą z Zakopanego oczy- 
„,Wiście kiedy chcą, t. zn. jak mają do- 
stateczną ilość pasażerów, (w obowią- 
zującym rozkładzie cokolwiek inaczej 
„stoi“), albo też dorożkami, co trwa 
o wiele dłużej, bo to 31 klm. od Za- 
kopanego. Wsiadam do autobusu na- 
pełnionego już wycieczkowiczami —i 
jazda. Pogoda sprzyja... słoneczko. 
rzadko przesłaniane chmurami, rzuca 
swe ciepłe promienie na matkę Zie- 
mię radując tych, co o nie na dzień 
ten Boga prosili. Autobus — pomimo 
przepełnienia — ze znaczną szybkoś- 
cią przemyka przez Zakopane, wpada 
do Jaszczurówki, a potem po nienaj- 
gorszej szosie mknie prawie stałe w 
górę ku Morskiemu Oku. Wiatr gwi- 
żdże koło uszu, obrazy skał i zboczy 
gęsto porośniętych świerkiem i gdzie 
niegdzie jodłą przemykają przed za- 
chwyconemi oczami. Czasem szybki 
strumyk lub szumiący wodospad, albo 
też naga prostopadła ściana olbrzy- 
miej skały na dłużej wzrok ku sobie 
przykują, budząc w myśli trwożne re- 
fleksje, coby z mizernego ciała ludz- 
kiego zostało, gdyby się tak (na psa 
urok!) po takiej skale stoczyło... Szyb- 
ko mknące auto wjeżdża jednak pręd- 
ko za zbocze górskie — podziwiane 
przed chwilą krajobraz czy skała gi- 
ną z przed oczu ustępując miejsca 
świeżym i nowym widokom. 

Tak dojeżdżamy do mostu prze- 
rzuconego nad Białką tuż przy wodo- 
spadzie im. Mickiewicza. Korzystając 
z kilkuminutowego postoju wszyscy 
opuszczają autobus, by już spokojniej 
i pilniej przyjrzeć się wodospadowi i 
potokowi; który płynie tu z zawrotną 

gdzieś w 

der pomyślnie. Będziemy więc rozporządza- 
li nadwyżkami wywozowemi większemi niż 

w roku ubiegłym. Pszenice nasze, zwłaszcza 
o ile idzie o pszenice białe „osiągają na ryn- 
kach zagranicznych dość korzystne ceny, o 
ile są nabywane dla produkowania specjal- 
nych gatunków pieczywa. Popyt na naszą 
pszenicę jest jednak ograniczony i dlatego 
też te względnie korzystne ceny można о- 
siągnąć jedynie przy powolnej i równomier- 
nej sprzedaży. Liczyć się przytem trzeba z 
konkurencją niemiecką, gdyż Niemcy mają 
eksportować część swej pszenicy. Przewidy 
wać zatem należy, że ceny pszenicy będą 
się utrzymywały na rynkach światowych na 
poziómie niewiele wyższym od cen żyta i 
że ceny żyta naogół będą decydowały o ce- 
nach pszenicy na naszym rynku wewnętrz- 
nym. 

Konkurencja żyta rosyjskiego 

dla polskiego eksportu. 

Podejmowane'z naszej strony próby do- 
prowadzenia do porozumienia z drugim po 
Niemczech naszym konkurentem w dziedzi 
nie handlu żytem, a mianowicie z Rosją 
Sowiecką, nie dały niestety, dotychczas po- 
zytywnych wyników. Na dostępnych dla nas 
rynkach zbytu spotkamy się zatem w nad- 
chodzącym roku gospodarczym z konkuren 
cją rosyjską. Biorąc pod uwagę, że Rosja 
ze względów finansowych będzie musiała 
dążyć do jaknajszybszej sprzedaży swego 
zboża, przewidywać należy dalszy spadek cen 
żyta na rynku światowym, a co za tem i- 
dzie-i na zależnym od niego do pewnego 
stopnia naszym rynku wewnętrznym. Sy- 
tuacja ulegnie poprawie w drugiej połowie 
rolniczego roku gospodarczego, podobnie 
jak to miało miejsce w roku ubiegłym, z 
tą jednak różnicą, że gdy w roku zeszłym 
zwyżka cen rozpoczęła się w końcu marca, 
to w roku bieżącym zwyżka ta nastąpi praw 
dopodobnie o parę miesięcy wcześniej. 

szybkością w stromem skalnem łoży- 
sku. 

Na moście staje jeden z współto- 
warzyszy podróży i ustawiwszy aparat 
zabiera się do fotografowania. Pod- 
chodzę — „Pan pozwoli... Jotwicz je- 
stem z miasta, w którem też są góry: 
Zamkowa, Trzykrzyska, Bekieszowa, 
Boufałłowa... Największy łańcuch gór 
ski ciągnie się obecnie na ulicy co to 
Zygmuntowską zowią. Uprzejmie pro- 
szę przyjechać i zwiedzić. Dopiero za 
rok? Niema obawy, jeszcze będzie, bo 
my go rozkopać „pośpieim'. 

Przy tej miłej pogawędce, uzupeł- 
nionej jeszcze paru uwagami o Tat- 
rach, Białce i wodospadzie czas po- 
stoju szybko mija i na rozpaczliwe 
wołania syreny autobusowej musimy 
powracać do swego powozu. Po na- 
wiązaniu tej pierwszej znajomości już 
mam z kim dzielić się wrażeniami, co 
oczywiście parę razy nie omieszkałem 
uczynić, a że Morskie Oko było nie- 
daleko, więc wkrótce i u celu podróży 
stajemy. 

Na skale, tuż nad Morskiem Okiem 
wznosi się okazały budynek — to 
Schronisko Tow. Tatrzańskiego, obfi 
cie zaopatrzone w jadło i napoje, a 
kogo noc tu zaskoczy ten i przespać 
się może — o ile dość słone ceny snu 
mu z powiek nie spędzą... 

Po stromych schodkach ułożonych 
z głazów skalnych schodzimy do sa- 
mego stawu: Wygodna łódź czeka na 
amatorów jazdy na przeciwległy 
brzeg, skąd już drogą w górę można 
przedostać się do Czarnćgo Stawu. 
Kilka osób wsiada, zachwycając się 
tymczasem Morskiem Okiem, które 
ma wodę koloru zielonkawo-błękitna- 
wego aczkolwiek w miejscach płyt- 
szych jest całkiem przeźroczysta, tak 
że doskonale widać co się w niej dzie- 

` 

Odezwa inwalidów polskich 
do inwalidów świata. 

W związku z opuszczeniem przez 
delegację polską kongresu CIAMAGU 
który odbył się ostatnio w Pradze, in 
walidzi polscy wydali odezwę do in- 
walidów świata. Odezwa ta została 
podpisana przez członków delegacji 
polskiej na kongres praski w osobach 
prezesa Związku Inwalidów Wojen- 
nych R: P., pos. Karkoszki, prezesa 
Związku Ociemniałych Żołnierzy R. 
P., pos. Wagnera, dr. Kikiewicza i p. 
Stacheckiego. 

W odezwie oświetlony jest prze- 
bieg narad kongresu i wyjaśnione 
stanowisko delegacji polskiej. W to- 
ku obrad wysunięto rezolucję, stwier 
dzającą konieczność udzielenia przez 
mocarstwa pomocy finansowej Niem 
com, dla umożliwienia im przetrwa- 
nia ciężkiej sytuacji gospodarczej. 
Delegacja oświadczyła, że głosować 
może za rezolucją jedynie w tym wy- 
padku, jeżeli równocześnie uchwalo- 
na zostanie rezolucja, propagująca i- 
deę pokoju powszechnego. opartego 
na nienaruszalności traktatów. Wobec 
nieuchwalenia tej rezolucji, delega- 
cja polska: postanowiła | demonstra- 
cyjnie opuścić obrady. 

Nasza notatka z dnia 16 b. m. o sier- 
pniowym primaaprilisie „Słowa* wprawiła 
redakcję tego pisma w zły humor. Rzeczy- 
wiście, sensacja” nie była zbyt udatna: mia- 
ły być „groby krėlewskie“, a okazała się 
kupa gruzów, a wśród nich kości ludzkie i 
zwierzęce. Mimo to, nie warto tej historyjki 
brać zbyt tragicznie. Ludzie za swoje 10 
groszy uśmieli się bądź z własnej naiwności, 
bądź z pomysłowości „Słowa”*. 

Być może, byli wśród kupujących doda- 
tek tacy, którzy się irytowali i wymyślali. 
Zapewne jednak było ich niewiełu, a nape- 
wno już nie było nikogo, ktoby się tak zło- 
ścił i żołądkował soczyście, jak autor wczo- 
rajszej ku nam skierowanej w „Słowie* re- 
pliki, on że, jak należy przypuszczać, autor 
dodatku nadzwyczajnego. Współczując nie 
doli biednego, „napastowanego** kolegi, po- 
błażliwie traktujemy niewytworny wylew je- 
go żółci. 

Katastrofa z marszałkiem 
sejmu łotewskiego. 

RYGA, 18-VIII. (Pat). We wto- 
rek w godzinach południowych 
marszałek sejmu łotewskiego dr. Pa- 
weł Kalninsz uległ wypadkowi auto- 
mobilowemu, z którego wyszedł jed- 
nakże bez szwanku. 

Niemiecki „mur celny". 
BERLIN 18.8. Pat. — W Dzienni- 

ku Ustaw Rzeszy ogłoszone zostało 
rozporządzenie ministra , gospodarki 
Rzeszy, w myśl którego, począwszy od 
18 b. m. import zagranicznych pro- 
duktów azotowych do Niemiec dozwo 
lony będzie tylko na podstawie spec- 
jalnych zezwoleń. Komunikat ofiejal- 
ny powołuje się na rzekomo zagrażają 
ce niebezpieczeństwo konkurencji za- 
granicznej dla produkcji azotowej w 
Niemczech. Jak wiadomo, stawki cel- 
ne na import produktów azotowych 
do Niemiec zostały ostatnio w dniu 15 
lipca r. b. podniesione. „„Vorwirts* 0- 
stro krytykuje powyższe rozporządze- 
nie podkreślając że równa się ono w 
praktyce zakazowi importu produk- 
tów azotowych do Niemiec. Inspirato- 
rem niemieckiej polityki azotowej — 
stwierdza dziennik — jest obecny do- 
radca rządu Rzeszy w sprawach ban- 
kowości przedstawiciel I. G. Farbenin- 
dustrie Schmidts, który niemiecką po- 
litykę handlową oddał w służbę inte- 
resom kartelu niemieckiego przemysłu 
chemicznego. 

je. Kilka okazałych pstrągów powoli 
przepływa koło łodzi nie nie robiąc 
sobie z harmiderku, jaki czyni na 
brzegu kilka przedstawicielek płci 
pięknej, skłonnej jak wiadomo do 
bardziej hałaśliwego okazywania swe- 
go zachwytu. 

Łódź odbija i powoli odpływa. 
Rozglądam się dokoła... W szerokiej 
kotlinie olbrzymiej skały ukoronowa- 
nej łańcuchem wysokich  szezytów, 
spływające z góry wody utworzyły na 
wysokości 1393 mtr. jezioro, ściąga- 
jące dziś tysiące turystów, żądnych 
ujrzenia tego cudu przyrody. Na stra- 
ży jego wznoszą się trzy potężne 
szczyty Mięguszowieckie, Żabie, Niż- 
nie i Wyżnie Rysy, Żabi Koń, Cubry- 
na i śpieczasty w samotności nieco sto- 
jący Mnich. Najwyższe z pośród nich 
Wyžnie Rysy czyli wprost Rysy zwa- 
ne, bo mają 2503 mtr., aczkolwiek pa- 
trząc ze stawu najwyższym się wydaje 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki (2437 
mtr.) — gdyż jako bliżej wznoszący 
się czyni złudzenie optyczne. Zbocza 
skał strome i nagie, gdzie niegdzie po- 
rośnięte są tylko świerkiem i koso- 
drzewiną, która zdaleka wygląda jak 
zielony mech. W licznych szczelinach 

leży „„jeszcze* śnieg, chociaż to prawie 
koniec lata i słońce praży niemiłosier- 
nie — ale tam w dolinie. Tu na tej 
wysokości nie jest za gorąco, a nawet 
gdy słońce skryje się za chmurki, od- 

czuwamy dotkliwy chłód. W każdym 
bądź razie w cieniu temperatura nie 
przekracza kilku stopni ponad zero. 
Jeżeli zaś uprzytomnimy sobie, że do 

takich szczelin zakrytych przez wy- 
sokie skały słońce nigdy nie zagląda, 
istnienie nawet tu wiecznego śniegu 
jest całkiem zrozumiałe. 

Niebo nadal jest mało zachmurzo- 
ne, to też tylko niektóre szczyty od 

Nr. 189 (2131) 

Z DNIA NA DZIEN. 

KOCHANA FRANUSIA : 

Wyczytawszy ja był w Kurjerku list 
twój do Kaziuczka. Jaż ty, Kaziuczka swego 
i nie zagabaj, i nie nastawuj się na niego! 

Wiadomoż, siedzi na daczy w Krzywym : 
Borku nie nie robionca to jej i dobrze! Ą 
to „zielonieńka trawka”, a to „koniczynka“, 
a to „rumianek“, a to „lipka“. Juž ty mnie 
nie gadaj. Ja wiem že ty chcis 
byś na ta zielonieńka 

przyjechawszy. 
Patrzaj kochana, żebyś żebry twoi całe 

zostali sień. Ty wiesz co ja morno w ciebie 
wkochawszyś jestem! I byłby dawno z tobą 
jeszcze przed Kaziuczkiem pożeniwszy sień 
żeby nie to że bezrobotny. 

Ci wiesz? Taka życia! Nawet i na służ. 
bowego niema! 

  

aszbyś, że- 

trawka  Kaziuczek 

  

Ale to nic. Spotkawszy ja był w niedzie- 
la pod „Zielona lipa* Józiuka organistego, 
to ten powiada, co wraz pieniendzów ben- 
dzie jak lodu. Niech tylko kryzysa przejdzie! 
Powiada wiadomoż, kartoszki i chleb roz- 
dawać bendo. To i jakości bendzie. Teraz 
tobie powiem co w mieście słychać! 

Na Jerk raz ja poszedszy był, a tu ryk 
ale jaki? Jenteligientny z muzykon. A tu 
ci na ulicy ludzi rozdziawiwszy sien stojon, 
a ja pytam jednego: pan, a tu co? 

A on powiada: konska zabawa. 
Konska? To porządny człek niema i na 

służbowego, a tam u samego Żorżego konie 
sień bawion. 

Durny ty, powiada oh, to nie konie 
bawion sień, ale te co na koniach nagrody 
pobrawszy byli, ot w czem rzecz! 

Poszedł ja na drugi dzień do Antuka na 
Śnipiszki, a tu mosta i niema, tylko wielki 
dym. A ludzi jak na Kaziuku! Ot pomyślał 
ja sobie czemu mojej Franusi niema. Tu 
na Jerku bawion sień, tu po Wilji dymy 
puskajo! Żyć nie umierać w tem mieście, a 
u ciebie w Krzywym Borku co! Dwa drzew- 
ki trzy trawki i po wszystkiem 

Patrzaj, nie zagabaj ty Kaziuczka i sama 
przyjeżdżaj. Choć ja i bezrobotny, a na kie. 
liszek zaprowadza! 

Twój przyj 
  

aciel i jego 

Wineuk. 

Ks. Walji we Francji. 
LONDYN, 18-VIII. (Pat). Książę 

Walji odleciał swym samolotem w dniu 18 b. m. rano do Francji, gdzie spędzi jakiś czas wpobliżu Biarritz. 

Stały wzrost liczby 
bezrobotnych. 

LONDYN, 18-VIII. (Pat). Liczba 
bezrobotnych w Anglji w dn. 10b.m. 
wynosiła 2.714.359 osób, t. j. o 1009 
osób więcej, niż w dniu 27 lipca. 

Samochód z Watykanu. 
RZYM, 18. 8. (Pat). — Po raz pierwszy 

granica włocko-szwajcarska została przekro- 
czona przez samochód, oznaczony tabliczką dyplomatyczną czerwoną *S. C. V.“, to jest Stato Citta del Vaticano. W. samochodzie tym znajdował się kardynał sekretarz stanu Eugenjusz Pacelli wraz z siostrą i bratanka- mi Piusa XL Po spędzeniu połowy dnia nad brzegami jeziora Lugano kardynał Pacelli 
powrócił do Medjolanu i odjechał wieczorem 
do Rzymu. 

Ofiary przejechań 
automobilowych. 

PARYŻ, 18. 8. (Pat). Wobee wzmožo- 
nego ruchu samochodowego w ciągu ubieg- 
łych 2 dni świątecznych z powodu wypad- 
ków samochodowych Śmierć poniosło 40 
osób, a 180 zostało rannych. 

Po Polsce Anglja zabiera się 
do oszczędności. 

LONDYN, 18. 8. (Pat). — Komitet osz- 
czędnościowy odbył z rana dwugodzinne 
posiedzenie. Po południu odbędzie się dru- 
gie posiedzenie, które prawdopodobnie prze- 
ciągnie się do nocy. Komitet ma opracować 

  

propozycje, które będą jutro przedłożone 
rządowi. 

Zeppelin nad Francją. 
PARYŻ, 18. 8. (Pat). — „Graf Zeppelin“ przeleciał o godzinie 14 min. 50 nad Amiens. 

czasu do czasu pogrążają się w chmu- 
rach, które ścielą się wówczas po gó- 
rach jak gęsty dym z rozpalonego 
wpobliżu ogniska. Cisza dokoła tak 
wielka, że gdyby nie głosy współto- 
warzyszy i plusk wioseł wyraźnie mo- 
żnaby słyszeć „bicie serca własnego”. 
Ani jednego ptaka, ani jednego dźwię- 
ku jakiejś istoty żyjącej. I ta to właś- 
nie cisza sprawia, że wśród tych po- 
tężnych skał człowiek czuje się jak 
drobny, mizerny robaczek. Gdzież 
twoje poczucie wyższości nad wszyst- 
kiem innem i siła, człowieku, który 
ujarzmiłeś niebo i ziemię?! : 

Te filozoficzne rozmyślania przery- 
wa pytanie jednej z pań dotyczące głę- 
bokości jeziora. .,Pięćdziesiąt metrów 
pośrodku informuje przewoźnik. „Ą 
szerokość?* — Dziewięćset metrów”, 
Ogólne zdumienie, gdyż szerokość je- 
ziora zdaje się nie przekraczać 100— 
150 mtr. Znowu więc złudzenie opty- 
czne: olbrzymie skalne ściany wzno- 
szące się ze wszystkich stron nad je- 
ziorem zdają się być tuż — stąd i złu. 
dzenie co do rozległości jeziora. 

— Eh co to za jezioro — pięćdzie- 
siąt metrów głębokie i niecały  kilo- 
metr szerokie... — odzywa się męski głos z boku. — Takie np. jezioro Tro- 
ckie na Wileńszczyźnie ma 200 metr. 
głębokości i kilkanaście kilometrów 
szerokości, a pośrodku wyspa z rui- 
nami starożytnego zamku... Albo je- zioro Narocz... — Jest na co patrzeć! 

Brawo! to rozumiem — regjonalny 
patrjotyzm — pewnie wilnianin... Py- 
tam — a jakże, to p. Rozenblum z 
Wilna stara się zaciekawić naszych 
miłośników podróży wileńskiemi oso- 
bliwościami. 

Jotwicz. 

PAB I ao S    
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Święto 85 p. p. 
Dnia 15 b. m. 85 p. p. w N. Wilej- 

"ee uroczyście obchodził 15 rocznicę 
swego istnienia. 

Święto rozpoczęło się od uroczyste- 
go nabożeństwa na placu ćwiczeń, od- 
prawionego przez kapelana garnizonu 
w N. Wilejce, ks. Nowaka. Na nabo- 
żeństwie byli obecni premjer Al. Pry- 
stor, dowódca 19-ej dywizji piechoty, 

BRAZKI Z KRAJU 
w N.-Wilejce. 

Po nabożeństwie premjer Al. Pry- 
stor w otoczeniu dowódców pułków i 
przedstawicieli władz przyjął defiladę 
poczem wziął udzia. w uroczystym о- 
biedzie żołnierskim. Podczas obiadu 
wygłoszono kilka przemówień. Pier: 
wszy przemawiał p. premjer jako szef 
rządu i jako były oficer 85 p. p. Po 
premjerze zabierali głos dowódca puł- 

  

Premjer p. Al. Prystor w otoczeniu oficerów 85 «p. p. 

pułk, Godziejewski, dowódca 85 p. p. 
pułk. Lewieki, dowódca 13 pułku u- 
łanów pułk. Plisowski, starosta wi- 
leńsko-trocki p. Radwański oraz przed 
stawiciele władz administracyjnych i 
samorządowych. Podczas nabożeństwa 
na placu stały uszeregowane bataljony 
pułku. 

ku pułk. Lewicki i inni, pod koniec 
zaś obiadu adjutant pułku kap. Mi- 
zikowski odczytał szereg depesz gra- 
tulacyjnych, a między niemi od gen. 
Dąb - Biernackiego, gen. Litwinowi- 
cza i wojewody Beczkowicza. 

Obiad żołnierski zakończył uro- 
czysty jubileusz pułku. (m). 

Nocna wizyta zamaskowanego zbója. 
Napad rabunkowy w majątku Boruny. 

W majątku Boruny (pow. oszmiański) 

dokonano ubiegłej nocy zbrojnego napadu 

rabunkowego na mieszkankę tegoż majątku 

Katarzynę Sadowską. 

O godzinie wpół do pierwszej w nocy, 

kiedy Katarzyna Sadowska. pogrążona już 

była w głębokim śnie, do mieszkania przy 

pomocy wyjęcia szyby przedostał się 

UZBROJONY i ZAMASKOWANY BANDYTA. 

Napastnik poinformowany widocznie, że 

Sadowska nosi swoje pieniądze w specjal- 

mych woreczkach na szyji, z któremi nie 

wozstaje się nawet kładąc się do snu, ostroż- 

mie zbliżył się do łóżka Śpiącej kobiety. 

Jednakowoż Sadowska w ostatniej chwili 

obudziła się i ku swemu wielkiemu przera- 

żeniu zauważyła przy łóżku jakąś sylwetkę. 

Zanim z ust jej wydarł się okrzyk strachu 

% przerażenia 

BANDYTA RZUCIŁ SIĘ NA BEZBRONNĄ 

KOBIETĘ I ZACZĄŁ JĄ DUSIĆ. 

Za parę chwil Sadowska straciła przy- 

domność. Bandyta czując, że ciało ofiary 

obezwładniało, wypuścił szyję Sadowskiej z 

żelaznego uścisku swych dłoni, poczem zra- 

bhował woreczki, w których znajdowało się 

440 DOLARÓW AMER., KILKADZIESIĄT 

ZŁOTYCH i WEKSLE NA 2700 ZŁOTYCH. 

Dokonawszy rabunku, bandyta zbiegł 

tą samą drogą którą przyszedł. 

Nieco później Katarzyna Sadowska od- 

zyskała przytomność i podniosła alarm, na 

który zbiegli się sąsiedzi. 

O napadzie powiadomiono policję, któ- 

ra wdrożyła dochodzenie. 

Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili, 

policja zatrzymała jednego 

OSOBNIKA PODEJRZANEGO O DOKONA- 

NIE TEGO NAPADU. 

Jest to niejaki Jan Gielago, człowiek 

znany już policji śledczej. Przed kilku dnia 

mi ten sam Gielago zrabował mieszkance 

pobliskiej wsi — Emilji Szoniewicz 40 zł. 

Gielago osadzono w areszcie. Dalsze do- 

chodzenie w toku. (e) 

zagadkowy zamach na samochód 
p. Karola Wagnera? 

Polieja śledcza prowadzi obeenie ener- 
giczne dochodzenie celem wyświetlenia na- 
stępującej sprawy. 

Przedwczoraj wieczorem mniej więcej 0- 
koło godziny 10 jakaś furmanka udająca 
się w stronę Wielkich Solecznik, najechała 
ma moście wpobliżu folwarku Anuliszki na 
jakąś zaporę. Ponieważ koń stanął nagle 

jak wryty pośrodku mostu i nie mógł ru- 
szyć się z miejsca, zaintrygowany woźnica 
wysiadł z wozu i zbliżywszy się do konia 
zauważył, że wpoprzek mostu został prze- 
ciągnięty drut kolczasty, przymocowany do 
poręczy. Drut umieszczony był na wysokoś- 
ti 65 centymetrów nad powierzchnią mostu 

Aresztowanie herszta 

W trakcie usuwania przeszkody, która 
koniowi nie wyrządziła zresztą żadnej szko- 
dy, nadjechał samochodem właściciel mająt 
ku Wielkie Soleczniki p. Karol Wagner. 

Dowiedziawszy się o przeszkodzie p. Wa- 
gner wyraził przekonanie, że nieznani na- 
razie sprawcy, którzy preciągnęli drut, u- 
siłowali dokonać zamachu na jego osobę, i 
musieli widocznie wiedzieć o tem, iż on ma 
w tym czasie przejeżdżać przez most. W. 
wypadku gdyby samochód wjechał na prze 
szkodę mogłaby nastąpić katastrofa. 

Zeznania p. Wagnera zaprotokółowano i 
w sprawie tego rzekomego zamachu wszczęto 
energiczne dochodzenie. ©- 

bandy przemytniczej 
w pociągu Białystok — Wilno. 

Niedawno władze K. O. P. zlikwidowały 
ma pograniczu niebezpieczną szajkę przemyt 
miezą, na czele której stał mieszkaniec wsi 
Sodejcie (pow. wileńsko-trockiego) Antoni 
Stołaruk. 

Podczas utarczki zatrzymano wszystkich 
członków szajki przemytniczej za wyjąt- 
kiem Stolaruka, któremu udało się zbiec. 

W. dniu wczorajszym zbiegłego S. aresz- 
towano w jednym z przedziałów pociągu 
zdążającego z Białegostoku do Wilna. 

Aresztowanego herszta przemytników 

poddano badaniom, podczas których zeznał 
on co następuje: 

Po zlikwidowaniu szajki udało mu się 
niepostrzeżenie przejść granicę z Polski do 
Prus Wschodnich. 

Jednakowoż po kilkudniowym tam poby- 
cie zatrzymała go graniczna straż niemiee- 
ka i przerzuciła na teren Polski. Stolaruk 
udał się wówczas pociągiem do Wilna, lecz 
w drodze został poznany przez jednego z 
policjantów i w konsekweneji — aresztowa- 
ny. 

Osadzono go w więzieniu. (e). 

' Katastrofa samochodowa koło Dukszt. 
Onegdaj koło Dukszt wydarzyła się ka- 

tastrofa samochodowa. 
Szosą w stronę Dukszt jechał autem wła- 

ścieciel majątku Alkarówka p. Wincenty 

Kierowca autobusu chciał wyminąć auto 
lecz to mu się nie udało i autobus wpadł 

na samochód. Tylna część samochodu zosta- 
ła pawożnie uszkodzona. P. Kruszewska i 

Kruszewski ze swoją żoną. Nagle z tylu na- kierowca samochodu Aleksander Gałyszko 
jechał mknący z wielką szybkością autobus. doznali obrażeń cielesnych. (c). 

оао ь 

MICKUNY 
+ Z prae Koła Młodzieży w Kiwiszkach. 

Ile może zdziałać umiejętna i ofiarna pra- 
<a inteligentnej jednostki na wsi — najlep- 
szą ilustracją jest Koło Młodzieży w Ki- 
wiszkach. Z inicjatywy tut. mieszkańca, obe 
cnie studenta wydz. rolnego na U. S. B. p. 
Stefana Katieszczenko powstałe w 1928 r. 
Koło Młodzieży, pomimo najrozmaitszych 
przeszkód — świetnie się rozwinęło, wy- 
kazując duży dorobek w pracy. Tak, Koło 
może się szczycić świetnem postawieniem 
drużyny sportowej. Na zlocie federacji Zw. 
Mł. W. w Warszawie zdobyła 2 gie miej- 
sce w sztafecie 9X1000 m. i puhar w nagro- 
dzie. Na dożynkach w Spale członek K. M. 
w Kiwiszkach wchodzi do drużyny, która 
zdobywa wszystkie nagrody za strzelanie, 
zajmując w indywidualnej klasyfikacji 2-gie 
miejsce. Pozatem na wszelkich bliższych za- 
wodach Koło zajmuje pierwsze miejsca. 

Do większego dorobku Koło może zali- 
czyć także udział i nagrody zdobyte w kon- 
kursach rolniczych. Daje się zauważyć wy- 
bitny dodatni wpływ Koła na gospodarkę 
starszego społeczeństwa wsi. 

Koło posiada świetlicę, utrzymywaną 
własnemi siłami, gdzie ma gry rozmaite, bi- 
bljotekę, radjo — dar p. Prystorowej. Świet- 

lica stała się ośrodkiem kulturalnej rozryw- 
ki, grupując nawet młodzież niezrzeszoną 

i starszych. 

Do pięknych tradycyj Koła należy zali- 
czyć wystawianie straży honorowej w stro- 
jach ludowych rokrocznie na Zaduszki przy 
grobie Syrokomli na Rosie. W ten sposób 
czci Koło swego patrona. 

Koło cieszy się życzliwą opieką p. pre- 
mjerowej Prystorowej. Duszą organizacji 
jest p. Katieszczenko — długoletni prezes 
Koła. Wice-prezesem jest p. Burbo Michał. 

+ Zawody sportowe na dożynkach w Ki- 
wiszkach. Wi ub. niedzielę, dnia 16 b. m. 
odbyły się w Kiwiszkach uroczystości dożyn 
kowe, w ramach których miały miejsce tak- 

że zawody sportowe. Pierwsze miejsce w 
trójboju zajął (poza. konkursem) gość z wi- 
leńskiego Strzelca p. Naczulski Maksymil- 
jan, zdobywając dyplom honorowy. Poszcze 
gólne wyniki przedstawiają się następująco: 

Skok wdal: 1) Naczulski Maksymiljan — 

5.62, 2 Katieszczenko Gurij — 5.26. : 
Kula: 1) Katieszczenko Gurij 10.31 i 2) 

Naczulski M. 9.35. 
Bieg na 100 m. Naczulski 12,2, Katiesz- 

czenko Bazyli 12,5. 
Za trójbój w ramach konkursu nagrodę 

w postaci detefonu zdobywa Katieszczenko 
Gurij. Ч 

KURIERK 

Głos nauczyciela. 
Redukcja etatów czy redukcja 

pensyj ? 

Kolega Soroko apeluje do koleżeń- 
stwa, by się zrzekli 10 proc. poborów 
na rzecz zredukowanych. Czyn bez- 
wątpienia szlachetny, lecz niezmier- 
nie drażliwy i głos w tej sprawie po- 
trzebny jest wszystkich zainteresowa- 
nych, jak już o tem słusznie zazna- 
czyła redakcja „„Kurjera Wil. w n-rze 
wczorajszym. 

W ślad za kol. Soroką dał pierwszy 
głos kol. J. K., wczoraj zaś kol. W. 
Kotowicz. 

Kol. J. K. odniósł się do apelu z 
zastrzeżeniami i powiada: ,„Jednak ta 
ofiarność nauczycielstwa powinna z 
lekkiem sercem ominąć nauczycielki- 
mężatki, a pójść w kierunku niedopu- 
szczenia do redukcji sił najmłodszych 
O nauczycielkach-mężatkach napiszę 
obszernie na innem miejscu i posta- 
wiłbym kropkę, gdyby kol. J. K. nie 
„zagabnął* koleżeństwa starszego, 
które nazwał „jakiś weteran*, albo 
„tehnący zrutynizowaną praktyką” i 
t. d. Nie pokazujmy sami palcem, ko- 
go lepiej redukować, bo biada naszej 
organizacji, jeśli się wzajemnie kłócić 
będziemy. Brońmy się viribus unitis 
przed redukcją, a nie wyszukujmy na 
siebie zarzutów. 

Chodzi teraz, skoro mamy się wy- 

powiadać wszyscy i szczerze o mój 
osobisty pogląd na apel, rzucony od- 
ruchowo przez kol. Sorokę. 

Nauczycielstwo chce stworzyć fun- 
dusz dla zredukowanych, tak jak Spo- 
łeczeństwo stworzyło niegdyś fundusz 
dyspozycyjny dla Marszałka Piłsud- 
skiego, gdyż Sejm fundusz ten skreś- 
lit. Jesteśmy więc narodem ofiarnym, 
a w pierwszym rzędzie nauczycielst- 
wo. 

Może będę potępiony, lecz wyznam 
z szczerością, że do apelu kol. S. przy- 
łączyć się nie mogę, gdyż uważam, że 
projekt ten nie jest głęboko przemy- 
ślany. Primo: nauczycielstwo jest 0- 
becnie tak już sytuowane, że za mało 
ma, aby żyć, a za dużo aby umrzeć. 
Secundo: co będzie, jeśli gdzieś, po- 
wiedzmy w styczniu ulegnie redukcji 
jeszcze dajmy na to 200 osób? Czy 
dalsze uszczuplenie 0 10 proc. pobo- 
rów? Tertio: przez to zwiększymy li- 
czbę chorych na gruźlicę i musimy 
budować wówczas drugie, a może i 

trzecie sanatorjum, czego ani Rząd, 
ani Społeczeństwo nam nie uczyni. 
Musimy znów sami. 

Trzeba też wiedzieć, że żadną u- 
chwałą nikogo nie zobowiąžemy, 
gdyż obecnie automatycznych potrą- 
ceń czynić nie wolno. Pracującemu 
np. małżeństwu potrąciłoby się w ten 
sposób 20 proc., co stanowi plus mi- 
nus 50 zł. miesięcznie. Pamiętajcie 
więc koledzy, że to może kruszyć pod- 
walinę organizacji. Wiem, że gdy w 
Ognisku chcemy podnieść składki o 
5 czy 10 groszy — podnosi się popro- 
stu krzyk i nikt się na to godzić nie 
chce. A tu o 25 zł. chodzi, przytem 
to nie jest ofiara jednorazowa. Wąt- 
pliwe jest także, czy nawet w razie 
naszej ofiary — Ministerstwo będzie 
mogło zatrudnić te osoby. Bo ofiary 
te są kruche i nie dadzą się podciąg- 
nąć pod jakąś powiedzmy — ustawę, 
czy coś w tym rodzaju. A nuż, ktoś, 
po miesiącu się uprze, powodowany 
jakimś nieprzewidzianym wypadkiem 
wymagającym pieniędzy — cóż wów- 
czas, wytoczyć mu sprawę sądową, 
czy dyscyplinarną ? 

Dobrzeby było, gdyby w tej tak 
ważnej sprawie zabrała zdecydowany 
głos Komisja Związku, któraby wszech 
stronnie tę rzecz przedyskutowała, za- 
sięgając opinji władz szkolnych, bo a 
nuż będą w tem formalne przeszkody? 

Mówimy, że pomożemy 200 oso- 
bom zredukowanym. A któż pomoże 
tym, którzy na wiosnę r. b. seminarja 
ukończyli? A może zachodzi nawet 
potrzeba zamknięcia na okres kryzy- 
su tych seminarjów? Bo czyż są wi- 
doki, że na drugi rok siły te zatrudni- 
my? Słowem, to są rzeczy do szerszej 
dyskusji przeznaczone. 

Oto moje surowe rzuty, na apel 
kol. S. Na zakończenie zaznaczyć chcę 
tylko, że nowy rok szkolny rozpocz- 
niemy podwójną żałobą: po zgonie 
ś. p. min. Czerwińskiego i redukcji w 
szkolnietwie, gdzie jednem pociągnię- 
ciem pióra zadano cios młodej lato- 
rośli szkolnej. 

J. Hopko. 
IS ITT EROR 

Pozatem odbył się bieg naprzełaj na 2000 
m. Pierwszy przychodzi do mety Katiesz- 
czenko Bazyli w czasie 6 m. 34,2 s., zdo- 
bywając w nagrodzie zegar sportowy, dru- 

gi — Szadziun Mikołaj, w nagrodzie — por- 
tfel i trzeci wychowanek Zakładu w Wie- 
lucianach „Kurlenia Bazyli, zdobywając dy- 
plom. 

Pozatem delegacja Koła Młodzieży z Pa- 
skowszczyzny, g. solecznickiej za najlepszą 
sprawność organizacyjną otrzymuje  dete- 
fon. 

Zaznaczyć należy, że wszystkie nagrody 
zostały ufundowane przez p. premjerową 
Prystorową: 

  

Widz. 

  

KRAŚNE 
-+ Poświęcenie kościoła w  Kraśnem. 

Onegdaj w Kraśnem pow. mołodeczańskiego 
odbyło się poświęcenie nowowybudowanego 
kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza. 
Poświęcenia kościoła dokonał J. E. Ks. Bi- 
skup dr. Bandurski w asyście licznego du- 
chowieństwa i w obecności przedstawicieli 
władz administracyjnych, samorządowych, 
wojskowych i miejscowego społeczeństwa. 

Oitarz dla nowego kościoła ufundowali 
z własnych funduszów i własnemi siłami 
stacjonujący tu Kopiści. (m). 

„tiągowo-kanalizacyjnych. 

Posłowie i senatorowie B. B. W. R. 
wezmą udział w zjeździe gospodarczym w Oszmianie. 

Przygotowania do powiatowego 
zjazdu gospodarczego w Oszmianie, 
organizowanego z inicjatywy tamtej- 
szej Rady Miejskiej znajdują się w 
pełnym biegu. Zjazd ten obejmie 
wszystkie placówki samorządowe i 
gospodarcze w powiecie. 

W związku z temi przygotowania- 
mi wczoraj zgłosiła się do sekretarja- 
tu wojewódzkiegoBBWR delegacja m. 
Oszmiany w składzie p. burmistrza 
Zubiela i członka Rady Miejskiej p. 
sędziego Szymkiewicza. Delegację tę 
przyjęli urzędujący wiceprezes posel- 
skiej grupy regjonalnej p. poseł Bro- 
nisław Wędziagolski i kierownik se- 
kretarjatu wojewódzkiego p. poseł 

Handlowej w 
W wywiadzie z p. prezesem Izby 

Przemysłowo - Handlowej, |zamiesz- 
czonym na łamach naszego pisma 
przed kilku dniami była, między in- 

nemi mowa, o postawionej na porzą- 
dku dziennym obrad najbliższego po- 
siedzenia zarządu sprawie otwarcia 
Ekspozytury Izby w Białymstoku. 

Otóż w związku z tem przed złoże- 
niem urzędu Dyrektora Izby p. vice- 
min. Zawadzki bawił w Białymstoku, 

by na miejscu zorjentować się w sy- 
tuacji — przed powzięciem decydują- 
cej decyzji w tej żywotnej dla biało- 
stockiego okręgu przemysłowego spra- 
wie. 

W wyniku relacji p. Zawadzkiego 
Zarząd Izby postanowił, co następuje: 

Stojąc w dalszym ciągu na sta- 

Stanisław Dobosz. 
W wyniku odbytej konferencji u- 

stalono, iż organizowany zjazd odbę- 
dzie się w pierwszej połowie paździer- 
nika r. b. W mieniu BBWR pp. po- 
słowie Wędziagolski i Dobosz przy- 
rzekli delegacjj pomoc w pracach 
przygotowawczych zjazdu, zapowia- 
dając jednocześnie w nim swój liczny 
udział, posłów i senatorów BBWR 
ziemi Wileńskiej. 

Szczegółowy program obrad zjaz- 
du opracowany zostanie na najbliż- 
szem wspólnem posiedzeniu delegacji 
m. Oszmiany i reprezentantów grupy 
poselskiej BBWR. v. 

Sprawa ekspozytury Wil. Izby Przemysłowo- 
Białymstoku. 
nowisku konieczności powstania 
Ekspozytury w Białymstoku, zarząd 
Izby zdecydował do czasu utworze- 
nia tej ekspozytury polecić pełnie- 
nie pewnych jej czynności Związko- 
wi Wielkiego Przemysłu Białostoc- 
kiego. 

Jednocześnie Zarząd przekazał 
prezesowi i dyrektorowi Izby decyzję, 
jakie czynności mogą być już obecnie 
zlecone do wykonania. 

Jak z tego widać — przytoczona 
uchwała Zarządu Izby w znacznym 
stopniu posunęła naprzód sprawę o- 
twarcia swej ekspozytury w Białym- 
stoku, o co tamtejsze sfery przemy- 
słowo-handlowe nie bez podstaw jak 
widać od dłuższego czasu czynią za- 
biegi. v. 

  

KRONIKA 
Dziś: Bolesława. 

Jutro: Bernarda op. 
| Środa | 

Waskódsłośca —e 4 m.05 

Spost -zażenia Zakładu Motesrelogi! U. 8. B 
w Wilnie z dnia 18 VIII—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

+ 16 C. 

: + 21° С. 

5 najniższa: Ą- 12° С. 

Opad w milimetrach: 2,0 
Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom. stan stały, nast. spadek. 

Uwagi: półpochmurno, przelotne opady. 

MIEJSKA. 
"-—— Udźwiękowienie kina miejskiego od- 

гоехопе. Zamierzane udźwiękowienie kina 
miejskiego napotkało na niespodziewane 
przeszkody natury finansowej.  Obliczono, 
że zainstalowanie aparatury dźwiekowej zna 
cznie zaważy na zasobach kasy miejskiej, 
która obecnie ma mniej wpływów, niż po- 
przednio. Aby więc nie przeciążać fundu- 
szów' miasta, postanowiono odroczyć udźwię 
kowienie kina miejskiego na czas nieokre- 
ślony. (m) 

— Nowe zabiegi Magistratu o pożyczkę. 
Wczoraj w Magistracie zapadła uchwała o 
wznowienie starań u władz centralnych o 
pożyczkę dla Wilna w wysokości 150.000 zł. 
Pożyczka, o ile się ją otrzyma, zostanie cał- 
kowicie przeznaczona na prowadzenie robót 
kanalizacyjno-wodociągowych. Jak wiado- 
mo, roboty te z dniem 22 sierpnia, t. j. za 
kilka dni zostaną wstrzymane, wstkutek cze- 
go utraci pracę 167 robotników. Toteż Ma- 
gistrat będzie usilnie zabiegał o pożyczkę, 
jako jeden z motywów wysuwając koniecz- 
ność zatrudnienia bezrobotnych. (m) 

— Konferencja w sprawie robót wodo- 
Wczoraj odbyła 

się konferencja wojewody Beczkowicza z 
prezydentem miasta Folejewskim w sprawie 
robót kanalizacyjno - wodociągowych, akcji 
zatrudnienia bezrobotnych i otrzymania na 
ten cel kredytów. 

W wyniku narady zapadła uchwała wy- 
stosowania do władz memocjału, któryby do- 
bitnie wskazał na konieczność udzielenia 
Wilnu kredytów na roboty kanalizacyjno-wo 
dociągowe, gdyż jest to jedyny sposób od- 
ciążenia bezrobocia, które w Wilnie bardziej 

niż_w jakiem innem mieście, daje się odczu- 
wać. 

Memorjał jest już w opracowaniu, dziś 
zostanie ukończony i wojewoda razem z nim 
dziś wyjedzie do Warszawy. (m). 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Zgr. SS. Najśw. Rodziny z 

Nazaretu podaje do wiadomości, że egzami- 
na wstępne do kl I, II, ILI IV rozpoczną się 
dnia 1-go września o godz. 10. 

Od 10-go do 20-go kancelarja nieczynna. 
Od 20-5о b. m. kancelarja będzie czynna 
codzień od godz. 9 m. 30 do 12-ej. 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Czac- 

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

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

w Trokach podaje do wiadomości publicz- 
nej, że są miejsca na I-szy kurs. Podania na 
leży kierować do kancelarji Seminarjum do 
dnia 26 sierpnia r, b. 

— Zawieszenie reorganizacji szkół го!- 
niczych. Wydział powiatowy sejmiku wileń- 
sko-trockiego otrzymał z Ministerstwa Rol- 
nietwa zawiadomienie, iż zamierzana reor- 
ganizacja niższych szkół rolniczych uległa 
zawieszeniu. Według pierwotnego planu, za- 
jęcia w szkołach miały być podzielone na 
2 kursy zimowe po 5 miesięcy, latem zaś u- 
czniowie pod kierownictwem nauczycieli od- 
bywaliby zajęcia praktyczne. 

Obecnie, wobec negatywnego stanowiska 
ministerstwa względem tego projektu, zaję- 
cia będą odbywały się w szkołach rolniczych 
jak i poprzednio, 11 miesięcy bez przerwy. 
bez praktycznych prac letnich. (m). 

Z KOLEI. 
— Przygotowanie do prac w przedszko- 

lu kolejowem „Dom Dziecka". Chlubnie zna- 
ne na terenie miasta przedszkole kolejowe 
mieszczące się w gmachu Ogniska Kolejo- 
wego, wstępuje w 10-ty rok swego pracowite 
go istnienia. Utartym zwyczajem przed każ- 

Temperatura średnia 
   

  

dą roczną kampanją, czynione są w tej sym 
patycznej instytucji, gruntowne przygotowa 
nia. Wszystko się czyści i odświeża, .ozda- 
bia i przygotowuje aby uczynić lokal jak 
najmilszym dla przyj. milusińskich, którzy 
rok rocznie chętnie i gwarnie dążą do swej 
szkółki. Zajęcia jak zwykle rozpoczną się 
w pierwszych dniach września. Zapisy przyj 
mowane są w godzinach od 15-ej do 19-ej w 

kancelarji Ogniska Kolejowego, Kolejowa 19 

Z POLICJI. 
— Zamierzane zlikwidowanie urzędu śle- 

dezego. Urząd śledczy, dotychczas samodziel 
na instytucja, ma być zlikwidowany i wcie- 
lony do wydziału bezpieczeństwa urzędu 
wojewódzkiego. Część jego funkcyj przej- 
mie wydział śledczy. 

Zlikwidowanie urzędu śledczego jest po- 
dyktowane względami oszczędnościowemi. 

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

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

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

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Wyjaśnienie w sprawie ubezpieczeń 

chałupników. W związku z tem iż kwestja 
ubezpieczenia chałupników od choroby róż- 
nie była interpretowana i dawała pracodaw- 
com możność zachowywania się według 
swego uznania, Inspektorat Pracy w Wilnie 
otrzymał z Ministrestwa Pracy i Opieki Spo- 

(prócz 

łecznej okólnik, wyjaśniający, jakie kate- 
gorje chałupników obejmuje odpowiednia 
ustawa. 

Mianowicie, obejmuje ona następujące 
trzy kategorje: 

1) Osoby, które pracują na rachunek 
przedsiębiorcy w domu lub w  jakimbądź 
innym lokalu, lecz pod bezpośrednim nad- 
zorem i kierownictwem tego przedsiębiorcy; 

2) Osoby, których praca domowa dla 
przedsiębiorcy jest zajęciem uzupełniającem 
pracę w zakładzie i 

3) Osoby, które są robotnikami u chału- 
pników we właściwem tego słowa  znacze- 

niu. (m). 
— Zlikwidowanie strajku krawców. Strajk 

krawców chałupników, który trwał prawie 
miesiąc został wreszcie zlikwidowany i wczo 
raj krawcy przystąpili do pracy. 

Warunki, na jakich krawey przystąpili 
do pracy, niezbyt się różnią od tych jakie 
spowodowały strajk, stanowią jednak pewne 
ustępstwo ze strony pracodawców. Krawcy 
również obn i swe żądania, wskutek cze- 
go nastąpiła kompromisowa ugoda. (m). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Pod groźbą wyrzucenia na bruk. W 

związku z zamierzonem  zwinięciem przez 
Magistrat miejskich robót wodociągowo-ka- 
nalizacyjnych i z dokonanem już dwutygo- 
dniowem wypowiedzeniem pracy wszystkim 
robotnikom zatrudnionym na pow ych 
robolach, termin którego to wypowiedzenia 

uż w sobotę 22 b. m., podjał Ro- 
/ Związek Przem. Bud. Ziem. Półn.- 

Wsch. Sekcja Wodociągowo-Kanalizacyjna, 
wchodząca w skład Zjednoczenia Rob, Zw. 
Zaw. energiczne kroki w celu zapobieżenia 
reduk ji, pozbawiającej pracy blisko 170 ro- 

ów. 

zek zwrócił się z prośbą o poparcie 
do Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR. Se- 
kretarz wojewódzki p. poseł Dobosz. przy- 
rzekłszy! całkowite poparcie Bezparty jnego 
Bloku, udał się w dniu 17 bm. w powyższej 
sprawie razem z delegacją Rob. Zw. Przem. 
Bud. (Sekcja Wod.-Kan.) do p. Wojewody 
Wileńskiego. Pan Wojewoda Beczkowicz za- 
pewnił deputację, iż będzie ze swej strony in- 
lerwenjował i dnia następnego, to jest 18 bm. 
odbył w tej sprawie konferencję z prezyden- 
tem miasta p. Folejewskim. Ponadto z oka- 
zji swej podróży urzędowej do Warszawy 
jeszcze w bieżącym tygodniu p. Wojewoda 
podejmie u władz centralnych starania o 
uzyskanie odpowiednich kredytów na dalsze 
prowadzenie robót miejskich. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Zlikwidowanie zatargu w gminie žy- 

dowskiej. Przed kilku dniami między zarzą- 
dem synagogi głównej a gminą wyznaniową 
żydo a wybuchł zatarg na tle kompeten- 

cji ej z tych instytucyj. Zatarg trwał 
kilka dni i został zażegnany dopiero wczoraj. 

W wyniku ogólnego posiedzenia w miesz- 
kaniu dr. Wygodzkiego uchwalono, że z dn. 
22 sierpnia zarząd synagogi głównej likwiduje 
się i wchodzi, jako część składowa, do gmi- 
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Zdrowiu wice-prezydenta 
Czyża nie zagraża niebez- 

pieczeństwo. 

Jak się dowiadujemy, zdrowiu wi- 
ce-prezydenta Czyża nie zagraża nie- 
bezpieczeństwo. Zgodnie z wynikami 
badania lekarskiego w organizmie wi- 
ce-prezydenta nie zaszły żadne kom- 
plikacje, nie można ich się spodziewać 
i w przyszłości. 

Zdaniem lekarzy, po tygodniu wi- 
ce-prezydent będzie już mógł przystą- 
pić do pracy. (0). 

ZĄSP zgłasza gotowość 
do rekowań ze związkiem 
dyrektorów scen polskich. 

W piątek ubiegły ZASP zawiado- 
mił zarząd Związku dyrektorów © 
chęci przystąpienia do rozmów na te- 
mat warunków angażowania i stosun- 
ku poszczególnych teatrów do orga- 
nizacji aktorskiej. , 

Rozmowy te, toczące się w piątek 
i sobotę, wykazały skłonność ZASP-u 
do pewnych ustępstw, wobec czego— 
przed przystąpieniem do rokowań о- 
statecznych — prezes Związku dyrek - 
torów, p. Arnold Szyfman, zwołał na 

wtorek 18 b. m. rano do Warszawy 
nadzwyczajne walne zebranie Związ- 
ku, na które telegraficznie wezwał 

dyrektorów wszystkich teatrów pol- 
skich. 

Na zjazd ten z ramienia lwowskich 
Teatrów Miejskich udaje się dyr. St. 
Czapelski, który przybędzie do War- 
szawy wprost z Krakowa. 

  

ny wyznaniowej, z zachowaniem jednak cech 
autonomicznych. Podział obowiązków zo- 
stanie ustalony po wejściu b. zarządu syna- 
gogi głównej w skład gminy wyznaniowej. 

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

8 m. 15 wiecz. ukaże się czarująca, pełna 
swoistego humoru amerykańska komedja 
„Roxy“ Barry Connersa. Niezwykle intere- 
sująca nowość ta otrzymała w Wilnie sta- 
ranne opracowanie reżyserskie dyr. Zelwe- 
rowicza, oraz doskonałą obsadę aktorską, 
złożoną z pp. Detkowskiej, Niwińskiej, Sa- 
wickiej, Szurszewskiej, Detkowskiego, Mi- 
leckiego, Pichelskiego oraz dyr. Zelwerowi- 
cza, który kapitalną postać papy Harringto- 
na zaliczyć może do najlepszych swoich kre- 
acyj. „Roxy“ będzie ostatnim występem na 
terenie Wilna utalentowanej „artystki, Zofji 
Niwińskiej. 

Wi przygotowaniu „Mam prawo odejść,,, 
doskonała komedja Maughama, którą Te- 
atr Miejski zamierza zakończyć sezon. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Sokołow 
skiej. Ostatnie przedstawienie rewji „Ja pa- 
na też*, Dziś o godz. 8 m. 45 wieczorem od- 
będzie się ostatnie przedstawienie dowcip- 
nej i barwnej rewji p. t. „Ja pana też" w 
wykonaniu Janiny Kozłowskiej, Janiny So- 
kołowskiej, Eeweliny Wierzyńskiej,  Lidji 
Winogradzkiej, Ludwika Sempolińskiego, Je 
rzego Sulimy, Henryka Wierzyńskiego, Lu- 
cjana Żurowskiego oraz zespołu baletowego 
Doskonała rewja ta, ciesząca się w Wilnie 
zasłużonem powodzeniem, ustępuje miejscą 
od jutra następnej premjerze p. t. „To ea 
najlepsze”. Będzie to niezwykle barwny pro 
gram, złożony z najulubieńszych przebojów. 
oraz z najlepszych numerów z poprzednich 
programów. Następna rewja ukaże się po 
cenach zniżonych i wystawiana będzie tyl- 
ko do niedzieli włącznie. Dzisiejsza rewja' 
„Ja pana też* będzie ostatnim występem 
na terenie Wilna ulubieńca publiczności wi- 
leńskiej, Lucjana Żurowskiego. 

— Wielki Koncert Symfoniczny. We śro- 
dę 19 sierpnia r. b, o godz. 8.30 wieczorem, 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się Wiel- 
ki Koncert Symfoniczny pod dyrekcją słyn- 
nego dyrygenta Bronisława Szulca. W pro- 
gramie Wagner, Noskowski, Rymskij-Korsa- 
kow, Beethoven i inni. 

RABJO 
ŚRODA, dnia 19 sierpnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańska 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.15: Progr. 
dzienny. 16.00: Progr. dla najmłodszych. 
16.15: Opowiadanie dla młodzieży. 16.30: 
Koncert dła 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. na 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: Kom. i 
muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 20 sierpnia 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna z 

płyt. 13.10: Kom. meteor. 16.30: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Od- 
czyt „O Henryku Heinem*. 17.10: Utwory 
Ryszarda Strausa z płyt. 17.35: Odczyt „O 
prawdzie i fałszu w nauce*. 18.00: Koncert 
popołudniowy. 19.00: Skrzynka pocztowa 
Nr. 163. 19.20: „Polityka zagraniczna Lit- 
wy' — odczyt. 19.35: Program na piątek. 
19.40: Giełda rolnicza. 19.50: Komunikaty. 
20. Koncert. 21.30. Słuchowisko. 22.00: 
Feljeton i komunikaty. 22.30: Koncert (flet) 
muzyka taneczna. 22.30: „Jak powstaje film 
dźwiękowy?* 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
„MUZYKA A ODDECH*. 

Środa 19 sierpnia o godz. 19.15 (aud. 
lok). Muzyka to najpiękniejszy, najistotniej- 
szy przejaw życia duchowego. Oddech to is- 

tota życia fizycznego. Oddech jest lotny i 
lotną jest muzyka. Muzyka jest oddechem 
duszy. Oddech jest muzyką ciała. Zaiste dzi- 
wne związki kojarzą te dwa zjawiska. „Mu- 

zuka, a oddech* brzmi tytuł odczytu prof. 
dr. Tadeusza Szeligowskiego. 

SORROW ORO JZU 

Peplerajeie przemysł krajowy 
rc. AULA TINA SISOBSKRSSS 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 38 „Wiadomości Literackich* przy- 

nosi artykuł wstępny Boya-Żeleńskiego „Na- 
rzeczeni'* (sprawa małżeństw współczesnych) 
Sprawozdanie Klinglanda z książki Cendrar 
sa o burzliwem życiu Galmota, deputowane- 
go Gujany, całą kolumnę poświęconą po- 
bytowi Shawa w Rosji Sowieckiej, artykuł 
Sobieniewskiego, mowy Shawa w Leningra- 
dzie i Moskwie, całą kolumnę recenzyj z 
książek pióra Hulki-Laskowskiego, Czachow 
skiego, Giełżyński Napierskiego, Krzy- 
wickiej, artykuł Lesmana w sprawie prawa 
autorsk „ recenzje teatralne Słonimskiego, 
aktualności. 

   

         



SPORT. 
ZAWODY O MISTRZOSTWO OKRĘGU 

KORPUSU Nr. Ill w WIŁNIE. 

W dniach 21 i 22 sierpnia b. r. od go- 
dziny 7-ej odbędą się zawody o mistrzo- 
stwo Okręgu Korpusu Nr. III w pięcioboju 
oficerskim na Stadjonie Sport. Ośrodka. W. 
F. Wilno, ul. Pióromont. 

Na pięciobój składają się 
konkurencje: 

1) strzelanie z pistoletu, 
2) pływanie, 
3) szermierka na szable, 
4) bieg naprzełaj 2 klm., 
5) jazda konna w terenie. 
Wstęp na zawody bezpłatny. = 

Miedzynarodowy wyšcig 
, tatrzański. 

ZAKOPANE 17.8. Pat. — Tegoroczny mię- 
dzynarodowy wyścig tatrzański wypadł im- 
ponująco. Do zawodów zgłosili się najwy- 
bitniejsi kierowcy z całej Europy. Jedynie 
pogoda nie dopisała. Padający bez przerwy 
deszcz sprawił też, że czasy uzyskane były 
naogół gorsze od zeszłorocznych. Tem też 
należy tłumaczyć fakt że mimo poważniej- 
szych konkurencyj rekord ustalony w ubie- 
głym roku przez Hansa v. Stucka wynoszący 
5:23,795 nie został pobity. 

W dniu wyścigu do Zakopanego przyje- 
chało ponad 2000 samochodów i 400 moto- 
cykli. Zjazd gości obrzymi. Zakopane prze- 
pełnione. Ogółem startowało 21 motocykli, 3 
wozy turystyczne, 8 ścigowych samocho- 
dów oraz 12 sportowy Zeszłoroczny zwy- 
cięsca Hans v. Stuck w ostatniej chwili na- 
desłał depeszę, że z powodu choroby (zwi 
chnięcia ramienia) nie może przyjechać. 

Na zawodach P. Prezydenta  Rzeczypo- 
spolitej protektora zawodów, reprezentował 
p. woj Kwaśniewski. Pozatem obecni byli 
gen. Łuczyński, płk. Bolesławicz, płk. Ulrych 
płk, Głogowski, wiceprezydent m. Krakowa 
pos. Duch, dyrektor kancelarji sejmowej mjr. 
Dziadosz i inni. 

W kategorji motocykli najlepszy czas u- 
zyskał Schneeweiss (Austrja) па maszynie 
Rudge w czasie 6:03,250. Zawodnik ten mu- 
siał startować dwa razy, gdyż przy finiszu 
kiszka chronometrażu nie działała przy pier- 
wszym starcie. Schneeweiss musiał więc bieg 

powtórzyć. 

Drugi Helmut (Niemcy) na maszynie Do- 
uglas w czasie 6:15,310. 

3) Bathelt (Polska) na maszynie Chater 
Lea 6:15,590. 

4) Gębala (Polska) na Ariel 6:16,830. 
5) hr. Alvensleben (Polska) 6:25,790. 

Pech prześladował znanego motocyklistę 
polskiego Nagengasta, któremu motor odmó- 
wił posłuszeństwa na ostatnim wirażu, tak 
że Nagengast musiał dokończyć bieg piechotą 
uzyskując mimo to nienajgorszy czas 8:26,030 

W kategorji wozów turystycznych pier- 
wsze miejsce zajął Dzierliński (Polska) na 
Citroenie uzyskując czas 8:10,475. 

2) Bukowiecki (Polska) na „Fiat 525“ w 
czasie 8:25,800. 

następujące 

    

  

  

Dziś! Dźwiękowe Kino 

CEUING 
ml. Wielka 47, tel. 15-41 

  

w wspan. 
poemacie 

Przebój dźwiękowy! 
sze gwiazdy ekranu europejskiego 

NAST, PROGRAM: Zaginiony sterowiec. 

3) Sroubek (Czechosłowacja) na maszynie 
Praga 8:30,410. 

W kategorji wozów sportowych zwycię- 
żył Rudolf Caracciola (Niemcy) na Mercedes 
Benz, uzyskując najlepszy czas dnia — 
5:29,870, a przeciętną szybkość 81,850 klm. 

na godzinę. 
2)i Liefeld (Polska) na Austro-Daimle- 

rze — 5:59,060. 
3) Schmidt (Czechosłowacja) na Amilca- 

rze — 6:30,570. 

W kategorji wozów wyścigowych na pier- 
wszem miejscu znalazł się Hr. Arco-Zinne- 
berg (Niemcy) na Austro-Daimlerze w czasie 
5:51,630. 

2) Hołuj (Polska) na Bugatti — 5:51,670. 
3) Pohl (Czechosłowacja) na Bugatti (wóz 

ks. Lopkowitza) — w czasie 5:51,735. 
4) Hartman (Węgry) na Bugatti 5:53,935. 
W ogólnej klasyfikacji zwyciężył Carac- 

cioła (Niemcy). 
2) Hr. Arco-Zinneberg (Niemcy). 
3) Hołuj (Polska). 
4) Pohl (Czechosłowacja). 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SYSTEMATYCZNE OKRADANIE SKŁADU 

FIRMY B-ci CHOLEM. 

Wczoraj z rana subjekt sklepowy fir- 

my „Bracia Cholem* mieszczącej się w Wil- 

nie przy ul. Kwiatowej, zauważył w jednym 

ze składów firmy znaczny otwór w ścianie. 

Okazało się, że złodzieje korzystając z 

tego że sąsiadujący ze składem lokal jest 

pusty zrobili w ścianie otwór i tą drogą 
wynieśli wiele rozmaitych towarów. 

Zaehodzi podejrzenie, że otwór w šeia- 

nie zrobiony był parę tygodni iemu i kra- 

dzieży dokonywano systematycznie. O wy- 

padku zameldowano policji, która rozpoczę- 

ła dochodzenie. Strat spowodowanych kra- 
dzieżami narazie nie ustalono. Złodziei do- 
tychezas nie ujawniono. 

Dochodzenie trwa. s (6). 

PODRZUTKI. 

— Wi dniu 17 b. m. w bramie domu Nr. 
55 przy ul. Sołtaniskiej znaleziono podrzut- 

ka płci żeńskiej w wieku około 6 miesięcy. 
W tymże dniu w klatce schodowej domu 
Nr. 2 przy ul. Piłsudskiego znaleziono pod- 

rzutka płci męskiej w wieku około 2 ty- 
godni. Podrzutków umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
— W. dniu 17 b. m. Gryzmajło Francisz 

ce (Jerozolimska 3) skradziono z niezamknię 
tego mieszkania cholewki damskie oraz bie- 
liznę łącznej wartości 55 zł. Sprawca tej kra 
dzieży Minkus Aleksander bez stałego miej- 
sca zamieszkania, zbiegł. 

— W dniu 18 b. m. z niezamkniętego 
przedsionka domu Nr. 8 przy zaułku Por- 
towym na szkodę Taraszkiewiczowej Agaty 
skradziono artykułów spożywczych na 5 zł. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonała Barkow 
ska Anna (Majowa 71), którą zatrzymano. 

  

  

Najwybitniej- 

_ny oraz obrona mostu zapomocą za- 

MIRAN 

Lil Dagover i iwan Petrowicz 

KOUCREJ BR 8 I BE Ń S K 1 

„Dzień rezerwisty”. 
15 b. m, w Wilnie odbył się „Dzień 

rezerwisty', doroczne święto Federa- 
cji Związków Obrońców Ojczyzny. 

Uroczystości rozpoczęły się 14 b. 
m. zawodami sportowemi „wpław 
przez Wlino', w których wzięły u- 

  

dział wszystkie miejscowe kluby spor- 

towe i sportowcy niezespoleni. Dn. 15 

zaś po nabożeństwie w Bazylice, na 

placu katedralnym został poświęcony 

sztandar pułku wileńskich rezerwis- 

tów i byłych wojskowych. Pierwszy 

  

Obrona mostu Zielonego przed atakiem „nieprzyjacielskich* samolotów. 

gwóźdź do sztandaru wbił premjer 

Prystor w imieniu Marszałka Piłsud- 

skiego, który objął protektorat nad tą 
uroczystością. Następnie w imieniu 
Marszałkowej Piłsudskiej, matki chrze 

stnej sztandaru wbiła gwóźdź premje- 

rowa Prystorowa, potem p. woj. Becz- 

kowicz i inni. 
Po wręczeniu sztandaru pułkowi 

oddziały wojska przedefilowały na 

placu Orzeszkowej przed wojewodą 

Beczkowiczem, zastępcą komendan- 

ta garnizonu i władzami federacji. 
O godz. 1-ej po południu odbył się 

pokaz ataku lotniczego na most Zieło- 

Pracownie malarskie 
w przestworzach. 

W aeroklubie paryskim otwario w tych 

dniach jedyną w swoim rodzaju wystawę 

obrazów. Wiszystkie obrazy widziane są z 

samolotu, w samolocie szkicowane, a w kil- 

ku wypadkach nawet odrazu małowane    

Kobieta, która cie nigdy nie zapomni 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek o zodz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

WKRÓTCE: Walc miłości i Niebezpieczny romans 

  

      

Kiao Kolejowe | Dziś i dni następnych! 
Wielka epopea filmowa 

0 GN Į 8 KO nieśmiertelnego dzieła 

Wspaniały dramat historyc: 

fobak dworea kolejow.) Marjusz Maszyński, Helena Sulima, 

BŹWIĘKOWE KINO 

„НУЛ 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Po raz 
pierwszy w Wilniel 
Wersja dźwiękowa! 

16] ekranu 

Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej p 

CZŁOWIEK ŚMIECHU 
wzolsch sł. (oprad Veidt i Mary Philbin. ap_PRocRaM: Tygodnik dźwięk, Paramowntu. 

Kd. Mickiewizz-PAN TADEUSZ 
zny w 10 akt. w opracowaniu Andrzeja Struga. W rol. gi: St. Knake-Zawadzki, 

Zofja Zajączkowska, J. Marr. — 
p. — NASTĘPNY PROGRAM: W szponach handlarzy kobiet 

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. 

  

  

MASZYNY DO SZYCIA 
systemu SINGBRA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 4 

sole. JÓZEF ANKUDOWICZJJ||: 
WARSZAWA, NOWOGRÓDZKA Nr. 2. 

Nożne bębenkowe I gat. 270 zł, gabinetowe kryte 320 zł., 

duże krawieckie 330 zł. Tylko te są najtrwalsze i najodpo- 

wiedniejsze na prowincję. 

6347 

  

M. NIKIFOROWSKI. 

  

na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 

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

Uwaga: Firma chrześcijańską. Maszyn tańszych o słabszej konstr. oraz czółenek 

nie polecamy jako nieodpowiednie na prowincję. Żądać cenników i objaśnień. 

1I5-letnia gwarancja. Wysyłamy 

  

5) 

„LODY“. 
(Pierwsze dni rządów sowieckich). 

Ale zato nieraz robiło się wesoło 

w głównym pokoju, gdy wieczorem 
pozostawał w kancelarji jeden Krzy- 
wonos, a „kumy* zbierali się odpo- 
cząć i pogawędzić. W najlepsze kop- 
ciła lampa, chrypiał zmęczony gramo- 
fon, za Ścianą wrzeszezaly dzieciaki, 

a prezesi rżnęli w „oczko*. Kto nie 

trzymał kart, próbował zdolności ar- 

tystycznych przy pianinie, a w tych 

umiejętnych dźwiękach wyraźnie by- 

ło czuć — wycie wilka, kwiczenie'pro- 
siaka, turkot kół po  rozchełstanym 

moście, trzask karabinów i grzmot ar- 

mat. Ciężko było określić — jakiego 

kompozytora grano, a więcej muzy- 

kalny Krzywonos podobne  rapsodje 
nazwał „Życie Resefeseru“. Gdy zaś 
i te zabawy dokuczyły albo nie doszło 
do zgody przy rozwiązaniu ' jakiego 
pytania, wołano na Tomasza, który 
wnet stawał na rozkaz i z miejsca za- 
pytywał: „A ile butelek?* Otrzymaw- 
szy zaś zamówienie parł po przez bo- 
ry-lacy, dniem czy nocą, a nie powra- 
cał z próżnemi rękami. Jego bezden- 
ne zanadrze — mogło służyć za przy- 
kład dla sklepu wódek — tyle się za- 

wsze tam mieściło butelek. Wtedy po- 

gawędka towarzyska przybierała cha- 
rakter zgoła odmienny. Hałas się po- 

tęgował, pianino jęczało resztkami sił, 

lampa rzucała jakieś ponure, tajem- 

nicze światło na osowiałe twarze, któ- 

re — albo się setny raz całowały, albo 

w najlepsze łajały, a mniej oporni 

szukali oparcia na łóżku, na skrzyni, 

a nawet i pod stołem. Często-gęsto, 

osobliwie w dni świąteczne dzierżący 

władzę zabierali tu i swoje małżonki. 

Mężczyźni raczyli się kartami i męt- 

nym samogonem — do którego chętną 

była i płeć piękna — Dachna wywnę- 

trzała się przed koleżankami zawar- 

tością szafy i komody — osobliwie 
tego brzuchatego sprzętu. Czego tam 
nie było! Migały ważkie bransolety, 

ażurowe zauszniki i kunsztowne pier- 

ścionki. Pochwałom nie było końca, 
a — bez mała — każda, nakładając 
tę lub inną rzecz, oglądała się w źwier- 
ciadle — czy do twarzy? Odpowiedź 
zawsze była przychylną. Czasem któ- 
raś męczyła pianino, a najwięcej się 
podobał gramofon, bo i kłopotu koło 
niego mało — nakręcił, płytę nałożył 
i — cała sprawa. To też tym rodzajem 
muzyki zachwycano się najwięcej, a 
zaczarowana skrzynka była rodzajem 
zagadki dla słuchających. 

— No powiedž żesz — pytała 
Dachnę Swistunowa — kto tam w tej 
skrzynce gra, toż to ciekawe?! 

— Nie nadzwyczajnego — odpo- 
wiedziała dumnie Dachna — tu grunt 

4  Mmydawaieiwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogn. odp.     

ZAKŁAD 

Sztucznych Wód Mine- 
ralnych i Napojów 
— Chłodzących. — 

pod firmą: 

„E. Tromszczyński* 
w WILNIE 

pod kierownictwem współwaścicie- 
la prow. Wrześniowskiego 

poleca sztuczne wody mineralne 

(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) i na- 
poje chłodzące, przyrządzane wy- 

łącznie na cukrze. 
Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 60. 

  

membram. Patrzaj — oto rurka — z 
której wypompowano... 

— Et, nie zawracaj głowę—gdzie 
słychać by drzewo, albo żelazo śpie- 
wało, grało. Tu coś sprawa nieczysta. 

— A to co za maszyna — pytała 

Skuratowa, oglądając maszynę do lo- 

dów. 
— Czy to do szycia, czy do mię- 

sa?! 
— No i prostaczka z ciebie — toż 

do lodów. Bierzesz cukier, jajka, mle 
ko, lód, sól, potem kręcisz no i taka 
kasza chłodna i słodka. Uriadnikowa 
często robiła. Ot na Święto wam przy- 
prawię, a wtedy i was poproszę na 
pańskie smakołyki. 

Tymczasem kontr-rewolucja rosła. 
Już pełne zboża zasieki gminnego 
spichrza, wiszą od stropu do podłogi 
—trzy osmolone wieprze. Czas było 
dzielić, bo i „biednota'* pomrukiwała. 
Zgodnie z uchwałą plenum „ispołko- 
mu jednego świntucha miano rozdać 

wdowom po żołnierzach, drugiego ро- 
dzielić między urzędujących, a trze- 
ciego odesłać — za pokwitowaniem — 
do władzy powiatowej. Wobec zaś 
zbliżających się świąt — nazajutrz — 
najtęższy przedstawiciel plemienia 

świńskego powędrował do powatu, 
lecz przedstawił "się bez _ jed- 

nej tylnej szynki, a konwojent wy- 
tłumaczył się napadem wilków!... 

Następnie ogłoszono dzień uszczę: 
Śliwienia wdów. Sporo ich się nazbie- 

rało, niemało było takich, u których 

mężowie w najlepszem zdrowiu g0- 

spodarowali w domu, lecz pokrewień- 

stwo i powinowactwo z władzą apro- 

wizacyjną — zrobiło je na ten dzień 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jąńska 
KOPE Ż 

  

słony gazowej. Pokaz zgromadził tłu- 
my publiczności . 

O godz. 6-ej wiecz. wzdłuż ul. Mie- 
kiewicza od mostu Zwierzynieckiego 
do Katedry odbyły się zawody „Marsz 
w maskach przeciwgazowych'', w któ- 
rym wzięły udział 23 drużyny wojsko- 
we i 3 oddziały przysposobienia woj- 

skowego. 
Po zawodach do godz. 12-ej w no- 

cy w ogrodzie Bernardyńskim i na pla 
cu Łukiskim odbywały się zabawy lu 
dowe z tańcami, urozmaicone produk - 
cjami miejscowych sił artystycz- 
nych. (m). 

  

Humor. 
Dobry początek. 

Szef przyjmując nowego chłopca: 
— Słuchaj, mój synu, potrzeba mi chłop- 

ca sprytnego i uważnego, który na wszystko 
potrafi mieć oko. Zrozumiałeś? 

  Tak jest, proszę pana — czy mogę 
odrazu poprawić panu krawat, bo jest prze- 

krzywiony? т 

  

KURJER WILEŃSKI 
Spólka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA ATROLAYONNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

   Gb L 

Nr. 189 (2131) 

Co to miało znaczyć? 
Komunikat Starostwa Grodzkiego. 

Szezegółowe dochodzenie, przeprowadzo- 
ne w związku z umiesczonemi w „Expressie 
Wileńskim* notatkami pod tytułem: „Pio- 
run w separatee restauracyjnej* (Nr. 220 
z dnia 10 sierpnia b. r.) oraz „Adamie, po- 
szukują cie“, „Urzędowo Wilno tropi na- 
gusa“ (Nr. 224 z dnia 14 sierpnia b. r.), wy- 
kazało, iż fakty podane we wspomnianych 
notatkach w żadnej restauracji w Wilnie 

  

miejsca nie miały i treść notatek jest eał- 

kowieie zmyślona. Wobec powyższego Staro- 

stwo Grodzkie Wileńskie całą sprawę skie- 

rowało do p. Prokuratora Sądu Okręgowego 

w Wilnie z wnioskiem o pociągnięcie redak- 

tora odpowiedzialnego „Expressu Wileńskie- 
go* do odpowiedzialności karno-sądowej 2 

art. 154 i 263 K. K. 

  

Zagadkowa afera kolejowa. 
Dwaj oszuści ukarani więzieniem, inni bujają na wolności. 

Przed rokiem głośną była afera kolejo- 
wa, dokonana przez odebranie przez oszu- 

stów wartościowej przesyłki z ekspedycji 
pośpiesznej na stacji osobowej Wilno. 

Dnia 18 czerwca ub. roku do kasjera 
ekspedycji pośpiesznej p. Józefa Kazulenasa 
zgłosiła się jakaś Żydówka, a okazując po- 

wiadomienie 0 nadejściu przesyłki Nr. 

75/11322, uiściła opłatę za przewóz i zażą- 

dała wydania bagażu składającego się z 

7-miu skrzyń. 
Wydane skrzynie załadowano na sprowa- 

dzoną furmankę, która odjechała do miasta 

Jakież było zdziwienie kasjera, gdy 2 
lipca przybył urzędnik firmy ekspedycyjnej 
„Hartwig”, który legitymując się  wtórni- 

kiem na bagaż Nr. 75/11322 zapytał czy ten 

już nadszedł do Wilna. 
Oczywiście sprawdzono i okazało się, że 

przesyłka ta została odebrana przed dwoma 

tygodniami. Niestety nie można było ustalić 

kto jest odbiorcą, gdyż odnośne pokwitowa 
nie z dowodem kasowym zaginęło. 

Kasjer zawiadomił o wszystkiem wydział 

śledczy, który do zbadania tej sprawy dele- 
gował przodownika służby śledczej p. Der- 
wińskiego. 

W: pierwszym rzędzie ustalono, iż bagaż 

zawierający 350 tuzinów pończoch wysłany 

był przez firmę „Ernest Gierlich* w Alek- 

sandrowie pod Łodzią. Towar ten zakupił 

niejaki H. Bekier, który wpłacił tytułem. za- 

liezki 1000 zł. w gotówce, resztę zaś należ- 

ności za towar w kwocie 20.500 zł. miał 

uiścić przez oddział wileński Banku Spółek 

Zarobkowych, a wobec tego transport poń- 
czoch przesłano pod adresem banku. 

Dalej ustalono, iż zamówienie było fik- 
cyjne, gdyż firma „H. Bekier“ nic o tej tran- 
zakcji nie wiedziała. 

Energiczne dochodzenie doprowadziło do 

odszukania furmana, który w  oszukańczy 

sposób odebrany przez ową Żydówkę, towar 
przewoził. Tą drogą ujawniono, iż skrzynie 

przetransportowano na podwórze domu Nr. 
6 przy ul. Rudnickiej. 

Zbadany dozorca tego domu przypomniał 
sobie, iż nieznajoma Żydówka wyładowała 

7 skrzyń. Niebawem przybyło kilku Żydów, 

którzy sprowadzili tragarzy z wózkami i 

sprzynie powędrowały ponownie na miasta. 

Jeden z tych którzy kierowali transpor- 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

tem pończoch był znany dozorcy ekspedytor 

Izaak Fiszer. Wreszcie odnaleziono jednego 
z tragarzy, który stwierdził iż jedną skrzy- 
nię zawiózł na podwórze przy ul. Zawalnej 
Nr. 28-30, gdzie ustawiono ją obok mieszka- 
nia lokatorów tego domu Lejby Szejniuka i 
Moszki Wejnrejcha, prowadzących handel 
galanterją. 

Zatrzymany też został brat Wejnrejcha, 
Zelik, właściciel magazynu  galanteryjnego 
przy ul. Sadowej Nr. 9. 

Zarządzono konfrontację dozorcy ż ul. 
Rudn j z Zelikiem Wejnrejchem i usta- 
lono, iż on był w towarzystwie Fiszera i 
eksperjował skrzynie. 

Zarówno Fiszer jak Zelik Wejnrejch wy- 

parli się by mieli brać udział w aferze ko- 

lejowej, dając wykrętne tłumaczenia. 

W toku jednak dalszego śledztwa zebra- 

no inne kompromitujące Zelika i Wejnrej- 

cha dane, wobec czego ten oświadczył, że 
istotnie trzy skrzynie kazał przewie 
siebie, cztery zaś inne do szwagra Szejniuka 
a uczynił to w porozumieniu z niejakim Ru- 
binem Gutfraindem, od którego kupił trans- 
port pończoch. Po rozpakowaniu skrzyń 
przekonał się iż towar jest nielegalnego po- 
chodzenia, a wobec tego zażądał od Gut- 
frainda by pończochy zabrał zpowrotem i 
zwrócił 50 dolarów wpłaconych mu za to- 
war. 

Wszczęte poszukiwania za Gutfreindem 

nie dały rezultatu, gdyż wraz z całym tran- 
sportem pończoch zdobytych w oszukańczy 
sposób, zdołał zbiec. 

W wyniku śledztwa w stan oskarżenia 
postawieni zostali Zelik Wejnrejch i izaak 
Fiszer, którym urząd prokuratorski inkry- 

minował fałszerstwo (art. 448) i oszustwo 

(art. 591). 

Sąd Okręgowy w składzie pp. sędziów: 

Cz. Sienkiewicza, M. Szpakowskiego i R. 

Achmatowicza, po zbadaniu sprawy, przy- 

chylił się do wniosku oskarżyciela publicz- 

nego prokuratora p. S. Skorupskiego i uzna- 

jąc obu podsądnych za winnych, skazał każ- 
dego z nich na osadzenie w więzieniu, za- 

i cem dom poprawy przez dat trzy z 

  

   

  

  

   

    

em na poczet kary odbyty przez. 
oskarżonych 5-cio miesięczny areszt zapo- 

biegawczy. Ka-er. 

II III TO 

Udzielam 

lekcyj 
Korzystajcie z okazji! 
Przy zakł. kąpielowym 
W. Kuzensztala (d. Stra- 
ussa), ul. Popławska 3 (Za- 
rzecze), można mieć ką- 
piele kwasowęglowe oraz 
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kowany, z długoletnią praktyką 

poszukuje pracy     

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 

kino mechanik - elektrotechnik 
w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 

Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 
  

wdówkami. Ma się rozumieć te otrzy- 
mały pierwsze zadośćuczynienie za 
krzywdę losu, a na ostatku reszta bie- 

dactwa: wydzielono im po pół funta 
żeberek, po funcie mąki, i ćwierć fun- 

ta cukru. 

— Namby — kochany Todorze— 
żyta jaki pud, dzieci głodne... — mó- 
wiły. 

— O tem będzie osobne rozporzą” 

dzenie — wycedził Motyl — bierzcie 
co dają i dziękujcie władzy proletar- 
jatu że o was pamięta. A o Todorze 
należy zapomnieć, bo obecnie jest tu 
jedynie prezes „ispotkomu“. No bądž- 
cie zdrowi — następni podcliodźcie! 

— Dziękujemy panie prezesie —- 
kłaniała się ubrana w jakieś strzępy 

wdowa Rozalka. 
— Żadnych panów teraz niema. 

Wszyscy my równe łowariszczy! 

— Dowidzenia, dowidzenia towa- 
rzyszu „i s kolkom“ — żegnały zmę- 
czone kilkugodzinnem oczekiwaniem 

sołdatki. 

v. 

Na drugi dzień świąt, po ukończe- 

niu nabożeństwa, wstąpiła Proska do 

swej starej przyjaciółki — obecnie tak 

wszechpotężnej Dachny. Po pierwsze 

by złożyć wizytę, po drugie—miała 

również zaproszenie na lody. Zastała 

kompanję wyłącznie żeńską. Za sto- 

łem, na miękkiej otomanie, w pozy- 

cjach najluźniejszych zasiadały baby: 
Swistunowa, Skuratowa i chuda Gla- 
kowa, z boku na kreśle — Dachna. 
Rozpromienione twarze zdradzały po- 
dniecenie, wywołane sokiem, zapra- 

wionym samogonem, który ciemniał 
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telefon 3-40 
  

       

  

jadałne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunzach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

OTÓWKĘ 
na "Jo */o 

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

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6368 

  

    
  

KUPIĘ OKAZYJNIE 

futro karakułowe 
Zgłaszać się w poniedzia- 
łek Żeligowskiego | m. 18 

Ronczewska.   

z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334. 
  

Li Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłei: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 
  

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach 
inžyniera Froma, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty.   

piankowe. Otwarte codz. 
od g. 7 do 20-ej. 6379 
    

Z powodu wyjazdu Sprze- 
dają się mebie stylowe: 

jadalnię i sypialnię 
w dobrym stanie 

ul. Niemiecka 4, m. 6 

KUPUJĘ 
świeży sporysz 

(Secali Cornuti). Próbki 
i ceny nadesłać: 5. Soko= 

liski, Wilno, Portowa 5 

Do wynajęcia 
2 pokoje z kuchnią 
Kazimierzowska 11—1. 

Do wynajęcia 
pokój z osobn. wej- 

  

  

  

ściem i wyg. 

Może być z utrzymaniem. 

Gimnazjalna 6— 16 
  

DO WYNAJĘCIA 
od | września b. r. 7-po- 
kojowe mieszkanie ze 
wszelkiemi wygod., świeżo 
odremontowane, słonecz- 
ne—z widokiem na Wilję,. 
ulica Mickiewicza 62—10.. 

6380 

na dnie butelki. Przy niej domokrąż - 

na czarka i patelnia z resztkami wie- 

przowiny, a rzędem — dwie kupy ko- 
ści — powykładanych wprost na ak- 

samitnej serwecie. 

— No chodź prędzej i tak się spó- 
źniła — zawołała Dachna do wcho- 
dzącej towarzyszki. — Siadaj, dopę- 

dzaj swoje. 

Proska z wysiłkiem połknęła śmier- 

dzący trunek, przekąsiła chlebem, a 

od drugiej czary odmówiła się nie- 

zdrowiem. 

— A teraz poczęstuję was pań- 

skiem jedzeniem — podniosła się roz- 

radowana Dachna i wyszła do kuchni 

skąd powróciła w towarzystwie dużej 
misy, naładowanej jakąś szarą masą. 

— Proszę, proszę, kosztujcie. Pro- 
ska masz łyżkę. 

Proska zagarnęła trochę masy, 
przełknęła i wraz splunęła. : 

— No cóż, może nie smakuje? — 
zarumieniła się dotknięta Dachna. 

— Mojaż ty najdroższa — kto to 
robił? 

—Jakto kto?! Sama, nikt nie po- 

magał. A co?! 

— Ale któż tak robi, że wszystko 

zmieszano razem — i sól, i cukier, 
i jajka, i mleko! 5 

A 062, može nie tak? — podnio- 

sta głos Dachna — widziałam prze- 

cież jak uriadnikowa sypała i sól i 

cukier... н 

— No tak, — Śmiała się Proska— 

potrzebne jedno i drugie. Ależ to solą 
posypuja lód, żeby nie tak prędko top- 

niał. Byłam w Petersburgu, widzia- 

łam jak to robią. Cha, cha, cha... 

. — Bardzo ty co wiesz — nadąsa- 
ła się Dachna — bo i uriadnikowa... 

— Wielka pani uriadnikowa — 

Zośka z Hołowień. 
— А zawsze większą była od cie- 

bie —nie ustępowała Dachna. 
— Jak widać i ty niedaleko od 

niej odeszła — nie poddawała się 
Proska. Towarzyszki zaś ze zdziwie- 
niem słuchały sprzeczki i najspokoj- 
niej dojadały lody, od których zano- 
siło się na mdłości, lecz słodycz po- 
ciągała. 

— A zawsze dalej od ciebie — u- 
niosła się poirytowana  Dachna. 
Mąż mój ot prezesem „ispołkomu*, 
a twój co? Nie! 

— Chociaż mój Kuźma i nie pre. 

zesem, lecz krowy w łapcie nie obu- 
wał — najspokojniej odcięła Proska. 

— Milcz Ścierwo — zerwała się z 

krzesła Dachna i uderzyła przyjaciół- 

kę w czoło łyżką. 
— Sama _śŚcierwa — wskoczyła 

Proska, a nic juź lepszego nie cze- 
kając—trzykroć odpłaciła pięknem za 

nadobne. 
Powstało zamieszanie. Koleżanki 

krzyczały o rozejm i zgodę, lecz o tem 
nie mogło być mowy. Proska trzasnęła 
już drzwiami, a Dachna pożegnała ją 
mocnem słówkiem. Odwieczna przy- 
jaźń prysnęła, a jej miejsce zastąpiła 
niezgoda i niechęć, które na wsi na- 
szej ciągną się czasem przez lat kilka. 
Prysnął i czar biesiady, a wieczorem 
Dachna wylała swe żale przed wszech- 
potężnym Todorem. Motyl nic nie po- 
wiedział, lecz czekał na okazję — by 
się pomścić za krowę i łapcie. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

  

  
  
 


