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Wiemy o wsi z urzędowych statys- 
tycznych danych, z dziennikarskich 
korespondencyj, pisanych przez nau- 
czycieli, urzędników i ziemian, z lite- 
ratury i z tego co widzimy na rynkach 
wileńskich we wtorki i piątki. Ponadto 
nie wiemy nic, a więc nie znamy nawet 
oblicza prawdziwego naszego chłopa 
(oprócz tego, co nam odsłoniła H. Ro- 
mer-Ochenkowska w swoich nowel- 
kach), a przecież nie plony, nie gospo- 
darka rolna, nie mleczastwo i jajczar- 
stwo, ale ten chłop jest właśnie rdze- 
niem tej wsi, a wieś to lwia część na- 
szego kraju. Wobec tego stanowczo za 
mało interesujemy się wieśniakiem za 
mało go znamy. 

Trzeba przyznać, że poznać chłopa 
nadzwyczaj trudno. Trudno przezwy- 
ciężyć nieufność, którą on zachował 
względem każdego inteligenta od cza- 
sów pańszczyzny. Przeciętna rozmowa 
z przeciętnym wieśniakiem Wileńszczy 
zny polega na tem, że stara się on prze- 
niknąć zgóry myśli swojego rozmówcy- 
inteligenta, aby im we wszystkiem przy 
takiwać. Przytem jego zwykłe: „Nu, 
wiadomo, — niczego nie dowodzi, 
gdyż powtarza on je tym samym mo- 
notonnym głosem każdemu „panu“ z 
miasta, chociażby miał przed sobą po- 
kolei dwóch agitatorów dwóch prze- 
ciwnych sobie stronnictw. Żeby dotrzeć 
do sedna jego ukrytych myśli i uczuć 
trzeba go przez dłuższy czas obserwo- 
wać i poznać w stosunku do sąsiadów 
nie zaś do inteligencji. Takiej sposob- 
ności dostarczyły mi wakacje, spędzo- 
ne na głębokiej wsi. Nie w mieście po- 
wiatowem, nie miasteczku gminnem 
czy parafjalnem, nie w majątku czy 
folwarku, ale w rzetelnej wsi, gdzie na- 
wet z konieczności skoro się tam mie- 
szka trzeba widzieć przekrój najpow- 
szedniejszego życia chłopskiego. 

Bolszewicką nasza wieś nie jest ani 
na jotę. Agitatorzy bolszewiecy mogą 
żerować tylko na wzrastającej świa- 
domości narodowej białoruskiej 1 о- 
perują argumentem, że jedyna Biało- 
ruś jaka istnieje, to Białoruś sowiecka. 
Moi wakacyjni sąsiedzi poczuwają się 
do polskości, to też jeden z nich zapy- 
tany przeze mnie: „A jaki jest stosu- 
nek tutejszych ludzi do bolszewizmu? 
— odpowiedział: „Nu wiadomo, nikt 
nie chce kolektywizacji. Zawsze co na 
swoim, to na swoim. Oto straszak, oto 
antidotum, nawet w stosunku do Bia- 
łorusinów. Minęły te czasy, kiedy bol- 
szewików uważano na wsi za przyja- 
ciół chłopskich, za tych, którzy odbie- 
rają od „panów*, a oddają chłopom. 
Naogół już wiedzą chłopi, że bolszewi- 
cy odbierają i od chłopów. 

Jakież stronnictwo polityczne Zys- 
kało u was najwięcej głosów przy wy- 
borach do sejmu? — pytam dalej. 
„Nu wiadomo, że Wyzwolenie". Dla- 
czegoż to ma być wiadomo? — „A bo 
chłopi wiedzo, kto im da to, co im trze- 
ba“. Staje mi się jasnem, że Wyzwole- 
nie ma niew: ątpliwie zasługę co do uś- 
wiadomienia wsi, o niebezpieczeństwie 
bolszewickiej kolektywizacji. Ale toż 
samo Wyzwolenie ponosi odpowiedzial 
ność za doprowadzenie klasowego 
chłopskiego egoizmu do karykatural- 
nych rozmiarów. Chłop tutejszy, sto- 
jący na jednym z najniższych szczebli 
kultury, wskutek tego samego już, nie 
miał żadnych hamiuiców swojego przy- 
rodzonego egoizmu, a teraz agitacja po- 
lityczna dostarczyła mu uzasadnień 
intelektualnych. Czuje się on zawsze 
i we wszystkiem pokrzywdzony, we 
wszystkich widzi krzywdzicieli, a krzy 
wda jego skończyłaby się chyba wtedy 
gdyby własność posiadali tylko chłopi, 
a cały pozostały świat musiał praco- 
wać dla nich. Oto jeden z moich let- 
nich sąsiadów, siedząc na dziesięciu 
morgach, uchodząc za wiejskiego bo- 
gacza, połowę ziemi trzyma odłogiem. 
Pochodii to częściowo z lenistwa a 
częściowo z tego, że pozostałe pięć mo- 
rgów. całkowicie wystarczają na wyży- 
wienie całej jego rodziny. Nie przesz- 
kadza mu to z utęsknieniem wyglądać, 
kiedy wreszcie zaczną parcelować są- 
siedni dwór. Umyślnie pożyczył jego 
właścicielowi kilkaset złotych, z ukry- 
tą myślą, o której zresztą mówi cała 
wieś, że przy parcelacji będzie w ko- 
lejce pierwszy. Oczywiście poto tylko 
zabiega o to, aby zwiększyć obszar le- 
żący odłogiem, gdyż na jego zapał go- 
spodarczy i to, co ma, to za wiele. Ale 
to stara historja. Jeszcze Ślimak w 

„Placówce Prusa czekał na parcelację 
dworu i rozdawanie ziemi, która należy 

się według niego chłopom i tylko chło- 
pom. | 

Ale nietylko ziemianie krzywdzą 
chłopów, owszem krzywdzicieli tych 
jest pełne miasto. Co ważniejsza, w 
mniemaniu chłopa, ludzie ci żyją tam 
Bóg wie poco i naogół są zupełnie nie- 
potrzebni. Są to wszystko próżniacy, 
zjadający co smaczniejsze kąski. In- 
nego pojęcia chłopi nie mogli sobie wy- 
robić o mieszczanach, gdyż widzą tyl- 
ko wypoczywających i starających się 
intensywnie odżywiać, letników. Słowo 
„buržuj“ jest powszechnie znane i oz- 
nacza każdego niechłopa. Nawet syn 
chłopski, który został robotnikiem, 
przypuśćmy na kolei, to burżuj. Chłop 
bardzo boi się być oszukanym przez 
burżuja i ma każdego z nich za wy- 
zyskiwacza, od którego może go uch- 
ronić tylko ustawiczne trzymanie się 
na baczności. Boże strzeż od nietargo- 
wania się na targu o jakikolwiek pro- 
dukt. Gotowość do kupienia czegoś bez 
targu odrazu budzi podejrzenie, że 
sprzedawca powiedział za małą cenę i 

  

może być oszukanym, — wobec tego 
często cofa swoje pierwotne orzeczenie 
i oświadcza, że wogóle tego towaru nie 
sprzedaje. Natomiast w stosunku do 
burżuja obowiązuje solidarność w na- 
bijaniu podwyżki cen. Zdrajca jest po- 
wszechnie prześladowany. 

Zniżka cen na zboże nie bardzo im 
zaszkodziła. Na wiosnę nawet podsko- 
czyły ceny do należytej normy, teraz 
jednak znowu spadły. Chłop jednak, 
powiadam, niewiele ucierpiał, gdyż 
niemal każde gospodarstwo chłopskie 
jest samowystarczalne. Oprócz soli, 
cukru i wódki chłop niemal że nic nie 
kupuje. Dla niego 90 proc. różnych od- 
gałęzień przemysłu mogłoby wcale nie 
istnieć, — onby nawet tego nie spo- 
strzegł. Konferować z chłopem o jego 
poglądach na różne zagadnienia gos- 
podarcze to tyle, co wodę czerpać do 
przetaka. Nawet opowiadać mu o nich 
nie warto, bo to go nie interesuje. Koło 
jego zainteresowań obraca się dokoła 
tego, co bezpośrednio związane jest z 
jego życiem codziennem i jego prymi- 

  

tywn. potrzebami. Wiedzą o tem dos- 
konale agitatorzy różnych stronnictw 
t. zw. ludowych i argumenty swoje o- 
pierają wyłącznie na nigdy nienasy- 
conym apetycie chłopskim. 

Taki stan jest zawsze przykry i za- 
smucający, ale może stać się i groźnym 
stanem. Bolszewicy nie znajdą wielkie- 
go oparcia we wsi, ale ktoś, jakiś spry- 
tny demagog, mógłby w odpowiednim 
momencie te ciemne siły wyzyskać. 
Taki bandyta Ryś, operując hasłem: 
„odebrać dworom, rozdać chłopom — 
cieszył się powszechnem poparciem i 
opieką, a dzięki temu właśnie był tak 
długo nieuchwytny. „Chłop potęgą jest 
i basta“ — powiedział Wyspiański. 
Niewątpliwie jest on potęgą, nawet u 
nas, chociażby ze względu na ilość, — 
ale potęga ta jest Ślepa i może być skie- 
rowana przez tego, kto cugle ujmie. 
Przed kilku laty uczyniło to Wyzwo- 
lenie i poganiało rozbujanym egoiz- 
mem klasowym. Inni? — inni tego nie 
spostrzegali, może dlatego, że ówcześni 
kierownicy starali się jednocześnie spo- 

FRONTEM KU WSI. 
tęgować nieufność wieśniaka względem 
każdego „burżuja', aby tem więcej za- 
ufania pozyskać dla samych siebie. A 
tymczasem ziemianin, jak za dobrych 
starych czasów, wyciąga rękę do po- 
całowania kłaniającym się nisko wieś- 
niaczkom, ksiądz ogranicza się do ste- 
reotypowych kazań w niedzielę i świę- 
ta oraz spełniania posług religijnych, 
nauczyciel może najwięcej robi, ale nie 
zawsze wie, co ma robić i nie zawsze 
może. Czasem bywa on narzędziem or- 
dynarnej demagogji, czasem za całą 
społeczną pracę wystarcza mu urzą- 
dzanie wieczorków dochodowych na 
rzecz szkoły. Przytem wieśniacy boj- 
kotują takie poczynania, gdyż tam trze- 
ba płacić za bilet wstępu, a u Jurki 
czy Gabruka takie same tańce nic nie 
kosztują. A tymezasem mur między 
chłopami a „burżujami* rośnie i roś- 
nie. 

Jakże temu radzić? Przedewszy- 
stkiem trzeba podjąć i na szerokich 
podstawach oprzeć pracę nad praw- 
dziwą demokratyzacją wsi. Powiada 

ZAKOPANE—BRISTOL. Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 
we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

6192 Adres : 

  

Hotel Bristol, Zakopane. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Telefon 315. 

Seni rini] 
SZKOLĖ PRAGOWNIC GOSPODARCZYCH 

w Wilnie, ul. Jagiellońska Nr. 3/5, m. 3 
z da. | września r. b. otwiera Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat Szkoły od dnia 20-go sierpnia 
codziennie od 10-ej do 13-ej. 

6425 | 

  

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjum państwow.) 

6390 im. „Komisji Edukacji Narodowej" 
(pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w bag 

mieszczące się przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 9 
Od dnia 20 sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1931/32 do aoi 

klas SA typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system półroczny. 
Zakres: 

szkolny. 

  

A TURAS POST M RST PORZE DDPNEZTW 

ENTYSTA M. Goldbarg DENTYSTA 
powrócił — ul. Wielka 26. 

  

CHORZY! Żądajcie we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych 

ZIÓŁ LECZNICZYCH 
Oskara Wojnowskiego 

przeciwko: 

cierpieniom przewodu pokarmowego „IRO- 
TAN“, wymiotom i atonji kiszek „GARA“, 
chorobom płuc i blednicy „EIMIZAN“, re- 
umatyzmowi, artretyzmowi, padagrze i ischi- 
asowi „ARTROLIN“, chorobom nerek i pę- 
cherza „UROTAN“, niedomaganiom skrofu- 
licznym „TIZAN*, chorobom nerwowym 
i epilepsji „EPILOBIN“. chorobom narządów 
trawienia i wątroby „CHOGAL*, oraz ką- 

piele siarkowo-roślinne „SULFORAL“. 
Na żądanie broszurę o zioło-lecznictwie 

wysyła bezpłatnie 

Biuro sprzedaży specyfików 
OSKARA WOJNOWSKIEGO 

Warszawa, Plac Krasińskich 8, telefon 298-79 
6416 
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JAPOŃSKI 
PROSZEK K AT © L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

m dach Aptecznych i Aptekach. 
©Z%% Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 

kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21       

  

Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 
Nauka rozpocznie się dnia 3-go września. i 

Sekretarjat Kursėw czynny od godz. 16 do 19-ej po poł. prócz 

Odczyty. Lekarz 

niedziel i świąt. 

  

Projekt polskiego 

  

GIMNAZJUM koedukacyjno - 
humanistyczne 

im. Ks. PIOTRA SKARGI «. 
WILNÓ, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 

DLA DOROSŁYCH 

niemiecki lub francuski. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 
Kancelarja Gimnazjum czynna: we wtorki, czwartki i soboty w g. 17 —19. 

| uczełni humanistyczny z oddziałem matematyczne-przyrodniczym. Język | 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA .1931 ROKU. 
  

  

© 

  

im. St. Staszica, Marji Landsbergowej, w Wilnie, ul. Dąbrowskiego I 
Rozpoczęcie reku szkolnego w dniu 1 września 1931 r. 
Zapisy do klasy 1-ej i 2-ej w powyższym terminie. 

  

Wymagane: do klasy l-ej ukończenie 7 kl. szkoły powszechnej lub 3 kl gim- 
nazjum, do klasy 2-ej ukończenie |-ej klasy odpowiedniej szkoły bandlowej. 

Oprócz przedmiotów objętych programem, mogą uczniowie pobierać dodatkowe 
lekcje języków : 
ków państwowych opłaca Skarb Państwa. 

Kancelarja czygna w dnie powszednie ed Il-ej do 13-ej. 

  

angielskiego i rosyjskiego. 

3kl. Średnia Męska Szkoła Handlowa | 

Za naukę synów kolejarzy i urzędni- 

6427 

    

Wszak przekonałem Cię, ż że najładniejszy krawat, modne rę- 
kawiczki skórkowe i elegancką koszulę dostałetń w sklepie 

6417-2 

=   

kodeksu karnego 
już został opracowany. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W dniu 22 b. m. sekretarjat komisji kodyfikacyjnej doręczył mini- 
strowi sprawiedliwości projekt polskiego kodeksu karnego. W dniu 14 
września odbędzie się posiedzenie komisji kodyfikacyjnej, na którem 
projekt kodeksu karnego będzie ostatecznie załatwiony i przekazany 
min. sprawiedliwości celem skierowania go na drogę ustawodawczą. 

Akcja rządowa zwalczania kryzysu i bezrobocia 
Konferencja u prezesa Rady Ministrów. 

Tel. od wł. kor. 

Dowiadujemy się, że we wtorek 
odbędzie się u p. prezesa Rady Min. 
konferencja poświęcona « zagadnie- 
niom związanym z bezrobociem. Na 
konferencję tę zaproszono około 100 

Premier Prystor u P. 
Tel. od wł. kor. 

W dniu wczorajszym w godz. po- 
południowych p. premjer Prystor u- 
dał się na Zamek, gdzie był przyjęty 
na dłuższej audjencji przez Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej. Tematem 

z Warszawy. + 

osób z kół gospodarczych i społecz- 
nych. Przedmiotem dyskusji będą 
wnioski opracowane przez specjalną 
komisję do zbadania spraw kryzysu i 
bezrobocia. 

Prezydenta Rzplitej. 
z Warszawy. 

rozmów była, jak przypuszczają w ko- 
łach politycznych sprawa akcji rzą- 
dowej, zmierzającej do złagodzenia 
skutków bezrobocia, którą Pan Pre 
zydent żywo się interesuje. 

Policjant hersztem bandy włamywaczy. 
BERLIN, 22. VIII. (Pat). Władze krymi- 

nalne aresztowały starszego posterunkowego 
niemieckiej policji w Kolonji, oskarżonego 
© przewodzenie bandzie włamywaczy. Ban. 
da ta, składająca się z kilkunastu członków 
urządzała od roku wyprawy rabunkowe w 
Nadrenji i zagłębiu Ruhry, używające do te- 
go zawsze wynajętych samochodów. 

Wykrycie bandy nastąpiło dzięki zano- 
towaniu numeru samochodu przez mieszkań- 
ców okolicznych domów, którzy byli świad- 

kami ostatniego rabunku, dokonanego w Ko 
bleneji. Na zasadzie zeznania właściciela sa- 
mochodu okazało się, że samochód wynajęty 
był przez posterunkowego policji, rzekomo 
do celów służbowych, przyczem posterunko. 
wy domagał się zachowania ścisłej tajem- 
nicy. 

Banda której przewodził posterunkowy 
polieji, ma na sumieniu około 10 napadów 
rabunkowych. Niektóre z nich dokonane by- 
ły pod bokiem urzędników policyjnych. 

Bunt w więzieniu mińskiem. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, 22. VIII. (Pat). Z 

pogranicza donoszą, że w mińskiem więzie- 
niu wybuchł bunt więźniów. Więźniowie w 
liczbie 26, rozbroiwszy straż sowiecką, zbie- 
gli z gmachu więziennego. Zarządzony poś 

  

<cig ' doprowadził do ujęcia 14 zbiegów w 
miasteczku Komajsk. Reszta zbiegów, wśród 
których jest skazany na Śmierć za dzialal- 
ność kontrrewolucyjną, były płk. armji car. 
skiej Popow, zdołała się ukryć. 

| NIE PYTAJ NAWET! | 

| FRANCISZKA FRLICZKI wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6-ej. 

      

POLSKA 

Szkoła Początkowa 
Haliny Siewiczowej 

ulica Uniwersytecka Nr. 1. 

(© Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 11 

ŚB codziennie od godz. 12 do 3 po poł. 

— 

Roczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

W WILNIE 
UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

p czynny od g. 5—6. 

  

  

  

  

  

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! === 

    

się chłopowi: jesteś obywatelem rów- 
nym wszystkim obywatelom Rzeczypo- 
spolitejj — a on tymczasem wie, że 
tak nie jest, że jego potrzeby, jego za- 
interesowania, jego dążności nie mają 
nic wspólnego z potrzebami, zaintere- 
sowaniami i dąžnošciami „buržujėow“. 

Wie, że musi płacić podatki, z których 
znaczna część idzie na rzeczy, których 
użyteczność jest mu zgoła niezrozumia- 
ła. Otóż trzeba rozwinąć w nim głód 
tych potrzeb, które ludzi łączą, t. j. po- 
trzeb kulturalnych. Dziś trudno nawet 
pobudzić chłopa do ulepszania metod 
jego gospodarki. To wymaga nakładu 
energji i pracy i wydaje mu się zupeł- 
nie bezcelowem. Wprawdzie pewna 
część goni jeszcze za zbieraniem pie- 
niędzy, ale to już cel dalszy, i nie tak 
dalece absorbujący, żeby dla niego po- 
święcić przyrodzone lenistwo. Wieś- 
niak nie zna nawet tego pragnienia wi- 
dowisk, które jest siinym bodźcem 
proletarjatu miejskiego. A właśnie ki- 
no, radjo, teatr, literatura, muzyka i 
t. d. to jest teren na którym spotykają 
się wszystkie warstwy ludności miej- 
skiej, teren, na którym wytwarzają się 
wspólne kategorje myślenia. Oczywiś- 
cie sztuka i literatura brukowa odbie- 
gły od tego,. co stanowi strawę ducho- 
wą inteligencji, ale to zawdzięczamy 
tylko klęsce kultury w walce ze spe- 
kulacją handlową. Wieś pod tym 
względem leży, jak biała niezapisana 
karta, jest to teren najwdzięczniejszy 
dla ekspansji szczerego demokratyz- 
mu, który iść powinien przedewszyst- 
kiem przez zacieranie różnie kultural- 
nych. między. ludźmi, przez podnosze- 
nie niżej stojących na wyższe szcze- 
ble kultury. Tu niema  falsyfikatów 
kulturalnych ulicy, a więc można siać 
jak najwyborowsze ziarno. A tymcza- 
sem kino, radjo, książki, teatr i t. d. 
to rzeczy nieznane. Szkoła? Ma ona tu 
właśnie z tego powodu utrudnione za- 
dania. Wieśniak nie rozumie celowoś- 
ci nauczania nawet historji i geografji 
„A poco to mojemu Antukowi i Helee? 
Oni do Ameryki nie pojado*. A już tem 
bardziej oburzają go rysunki, roboty 
ręczne, śpiew i t. d. przedmioty, jako 
oczywista i wołająca o pomstę strata 
czasu. Więc według sił i możności chro 
ni dzieci przed szkołą i sam się od niej 
odsuwa. 

Pamiętam, w pierwszych latach 
niepodległości Polski do organizacyj i 
instytucyj specjalnie kulturalno-oświa- 
towych łączyły się organizacje i insty- 
tucje polityczne i wrzała praca nad za- 
kładaniem i prowadzeniem Kół Mło- 
dzieży Wiejskiej, Kółek Rolniczych, 
Domów Ludowych i t. d., ale zapał 
minął, dziś wszystko zacichło i znowu 
zaległo głuche milczenie i stagnacja. 
Czasem tylko przygodnie dociera na 
wieś jakiś dziennik lub tygodnik, nie 
wyłączając „Wiadomości Amerykań- 
skich* czytany przez paru wieśniaków 
stanowiących wyjątek dzięki pobytowi 
w niewoli niemieckej za czasów woj- 
ny światowej. Poza tem tylko podczas 
wyborów spada na wieś ulewa ulotek. 
i czasopism agitacyjnych, potem zno- 
wu cisza i znowu całkowite zapomnie- 
nie. Naprawdę czas, aby się wsią zająć, 
jeżeli nie ze względu na sentyment do 
niej, to przynajmniej ze względu na 
swój, dobrze zrozumiany interes. Kio 
się teraz nią zajmie szczerze i energi- 
cznie, ten może na nią liczyć. A idą 
czasy, w których tej potęgi lekceważyć 
nie można. Toć to świadomi swych 
praw obywatele, którzy domagają się 
tego co im potrzebne. Należy więc się 
zakrzątnąć dokoła tego, aby ich po- 
trzeby podniosły się do poziomu po- 
trzeb innych obywateli kraju, bo bez 
tego kolizyj nie da się uniknąć. 

Dziś przeżywamy różne kryzysy fi- 
nansowe, trudno więc odrazu rozpo- 
cząć działalność na wielką skalę, ale 
działać już trzeba zacząć. Ci, którym, 
postęp demokratyzmu kulturalnego le- 
ży na sercu, którzy zdają sobie sprawę 
ze znaczenia jego dla spraw politycz- 
nych, powinni przedewszystkiem stwo- 
rzyć wielką silną organizację, jedno- 
czącą ludzi dobrej woli z pominięciem 

drobnych różnic w poglądach. Musi 
powstać silna i energiczna organizacja 
kulturalno-oświatowa na ziemiach na- 
szych, zwrócona frontem ku wsi (Pol- 
ska Macierz Szkolna jest nieodpowied- 
nią do takich zadań), jeżeli chcemy 
aby postęp kulturalnego demokratyz- 
mu w Polsce istniał nietylko na papie- 
rze, jeżeli nie chcemy aby z naszej wsi 
wyrastał element rozkładowy. 

Władysław Arcimowicz. 

 



W sprawie systemu podatkowego. 
(Artykuł dyskusyjny). 

Il. 

Ze stanowiska więc sprawiedliwej 
i celowej polityki socjalnej podatki 
pośrednie muszą być uznane przez 0- 
gół obywateli, a więc i przez Państwo 
raczej za szkodliwe, niż pożyteczne, 
bowiem mogą prowadzić do coraz 
bardziej wzrastającej . pauperyzacji 
„mas, ze wszelkiemi jej szkodliwemi 
następstwami dla Państwa. W dobie 
obecnej raczej będzie wskazanem 
zmniejszenie ilości artykułów podle- 
gających akcyzom, niż zastąpienie 
podatków t. zw. bezpośrednich jedy- 
nym podatkiem towarowo-konsump- 

cyjnym. 

Korzyści dla Skarbu w związku z 
upośrednieniem podatków wyglądają 
również problematycznie, bowiem z 
jednej strony następuje zmniejszenie 
wydatków Ministerstwa Skarbu o 46 
mil. zł., z drugiej strony — zmniejszy 
się i dochód w wysokości 44 miłj. zł. 
tytułem kar i odsetek od zaległości po- 
daikowych. Mojem zdaniem, wogóle 

rzy zmianie systemu opodatkowania 
ie może być mowy o korzyściach dla 

bu, lecz o korzyściach lub nieko- 
h dła podatników. Wszelkie 
zenie wydatków na admini- 

strację skarbową musi koniec końców 
doprowadzić do odpowiedniego zmniej 
szenia podatków, co leży w interesie 

lewszystkiem płatników, jak ró- 
wnież w interesie całokształtu gospo- 
darki społecznej. Wiemy, że przecież 

» pobiera podatki na pokrycie 
ich wydatków państwowych, 
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dla zaskarbiania. Wszelkie 
nadwyżki budżetowe, w razie, szcze- 

gólnie zmniejszenia wydatków na ad- 
ministrację skarbową, mogą być użyt- 
kowane na ten lub inny ceł, lecz nie 

można postawić tezy, że zaoszczędzo- 
ne sumy stanowią korzyść Skarbu. 

Korzyści dła gospodarstwa państ- 

wowego w związku z upośrednieniem 

podatków w oświetleniu p. Szyszkow- 
skiego, również są mało przekonywu- 

jące. 
_ Przedewszystkiem byt i rozwój na- 

szego przemysłu nie ułegnie połepsze- 

niu dzięki li tylko zmianie systemu 

podatkowego. Gdyby istotnie byt i roz- 

j przemysłu mógł się zmienić w 

ku ze zmianą systemu opodat- 

kowania, to należałoby twierdzić, że 

upośrednienie podatków jużby nape- 

wno nastąpiło. 

eba nie zapominać o istocie nie- 

domagania przemysłu naszego, jak 

również wogóle każdego przemysłu w 

dobie obecnej. Przecież przemysł sła- 

bo prosperuje nie dlatego, że technicz- 

nie nie jest w stanie produkować, a 

dlatego, że istnieje t. zw. nadproduk- 

cja, że jest brak ńabywców. Znaleźć 

rynki zbytu, a przemysł sam się szyb- 

ko rozwinie. Przykładem tego może 

być chociażby odbudowa naszych fa- 

bryk w Łodzi w okresie powojennym. 

Cała więc trudność wybrnięcia z kry- 

zysu w przemyśle polega na wynale- 

zieniu rynków zbytu — na wynałe- 

zieniu konsumentów wytworów prze- 

mysłu. Wprowadzenie podatku po- 

śeredniego _ towarowo-konsumpcyjne- 
się nietylko nie wpłynie na 
nie konsumpcji, a raczej na 

jej z! szenie. Rzezcz oczywista, że 

jeżełi podatek ma zapłacić konsument, 

więc podatek ten będzie pobrany w 

formie powiększonej ceny za towar w 

sprzedaży detalicznej. Zwiększona ce- 

na jest w stosunku odwrotnym do siły 

nabywczej konsumentów, zmniejszy 

się spożycie i zmniejszy się produk- 

cja, a więc nie może być mowy o roz- 
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Gdyby mi przyszła ochota przed- 

sławić nasze życie na bruku pary- 

skim przez pryzmat geometrji wy- 

kreślnej, narysowałabym poprostu 

' trójkąt wirujący dokoła swej osi. 

Trzema kątami tej sympatycznej 

skądinąd figury, byłyby: 

1) Pleyel, 
2) Lamandć, 

, 3) Pekin, 

zaś osią jego: 
Nadia Boulanger. 

1) W Pleyelu mieści się Studio Sto- 

warzyszenia Młodych Muzyków Pol- 

skich w Paryżu. Numer jego jest trzy- 

dziesty, a króluje w nim bezapelacyj- 

nie prezes nasz, Feliks Roderyk Ła- 

buński. 
O tym strasznym człowieku godzi- 

łoby się napisać więcej, ale nie chcę 

mu psuć opinji wśród młodych pa- 

nien, Młody, przystojny, miły, ale nie 

daj Boże wyciągnąć go na jakieś 

wspólne (lub pojedyńcze) szaleństwo. 
Albo musi pisać i pracować, albo musi 
się wyspać, żeby nazajutrz być w dob- 
rej formie. Jedyna rzecz, na którą za- 

wsze można go namówić, to nabożeń- 

stwo z udziałem śpiewaków Saint Ger- 
vais, lub Kapeli Sykstyńskiej. 

Poza tem opiekuje się nami po oj- 
cowsku, dbając o wszystkich razem 

i o każdego zosobna, i doprawdy nie 
wyobrażam sobie, co jabym w Paryżu 

robiła, nie mając takiego prezesa. 
Zresztą jest to zdanie ogólne. 

Przybocznym jego sztabem są: wi- 

ceprezes, Tadeusz Szeligowski, gene- 

ralny sekretarz, Bolesław Wojtowicz, 
i skarbnik, Zygmunt Mycielski. 

Studio nasze ma pozory cichego 

    

woju przemysłu. Tylko przez absolut- 
ne zmniejszenie podatków bezpośred- 
nich, niezależnie od tego lub innego 
systemu podatkowego, można obniżyć 
koszty produkcji towarów, a w związ- 
ku z tem i ceny towarów. Zniżone ce- 
ny towarów powiększają siłę nabyw- 
czą ogółu obywateli, wpływają na po- 
większenie tempa produkcji. 

Jeżeli chodzi o repartycję podat- 
ków, to przez upośrednienie ich do- 
chodzimy jeszcze do coraz bardziej 
rażącej niesłuszności, każdy bowiem 

przeciętny spożywca będzie musiał 
ponosić podatki prawie narówni z o- 
bywatelem posiadającym większe do- 
chody, bowiem wartość konsumpcji 
poszczególnych obywateli z rozmai- 
tych grup społecznych nie znajduje się 
ściśle w stosunku prostym do ich do- 
chodów. 

Korzyści rolnictwa, jakie mogą 
powsłać przez skasowanie podatku 
gruntowego w kwocie 60 mil. zł., wy- 
dają się wątpliwemi, jeżeli rolnictwo 
będzie musiało pokryć te 60 mil. w 
formie nowych podatków pośrednich. 
Inaczej nie mogę sobie wyobrazić źró- 
<а dochodu Skarbu w formie podat- 
ku pośredniego, które winno pokryć 
ten skasowany podatek gruntowy. To 
samo dotyczy 565 mil. zł. podatku do- 
chodowego i obrotowego, które rzeko- 

mo wpłyną na zwiększenie ruchu na- 
bywczego. Sumy te będą pochłonięte 
przez rynek nie w formie nowych tran 
zakcyj, lecz w formie wyższych cen 
na artykuły, obłożone podatkiem kon- 
sumpeyjnym. 

Powyższe argumenty przemawiają 
za tem, że przez upośrednienie podat- 
ków Państwo nie będzie w stanie od- 
działywać na nasz bilans handlowy i 
płatniczy, bowiem względy skarbowe 
nie pozwolą na wydatne obniżenie cen 
w celu eksportu towarów zagranicę. 

Przychodzę do wniosków następu- 
jących: 

Niedomagania naszej produkcji 
przemysłowej i rolnej i wogóle wszel- 
kiej wytwórczości, o ile zależą w pew- 
nej mierze od podatków, to jednak 
mniej od systemu podatkowego, a ra- 
<zej od wysokości samych podatków. 
Wszelkie zmniejszenie ogólnej sumy 
podatków, może do pewnego tylko sto- 
pnia sprzyjać wytwórczości. 

Wszelka reorganizacja systemu po- 
datkowego, o ile przyniesie zmniejsze- 
nie kosztów utrzymania administra- 
cji skarbowej i wprowadzi stałe i spra- 
wiedliwe zasady do ujmowania do- 
chodu obywateli, który tylko winien 
być opodatkowany, — może być po- 
witana przez ogół płatników. 

W. świetle powyższych argumen- 
tów bardziej celowem wydaje się za- 
stąpienie podatków t. zw. bezpośred- 
nich: pod. przemysłowego, dochodo- 
wego, od kap. i rent, od nieruchomo- 

ści, gruntowego i od lokali—jedynym 
podatkiem od slochodu. Uzasadnienie 
podobnej reorganizacji wymagałoby 
jednak oddzielnego artykułu. 

S B. Adam. 
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Doza $.Wilkomirski 
powrócił. 

  

Poszukują się у 
kwalifikowani NAUCZYCIELE 
z jęz. polskiego, historji, geografji, przyrody, 
fizyki i matematyki dla zajęć wieczorowych. 

ĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 

przytulnego lokalu, ale dzieją się tam 

rzeczy straszne, ścinające krew w ży- 

łach, godne pióra Mirbeau lub Maku- 

szyńskiego. 
Pomijam rewelacyjne granie na 

cztery ręce przez Szeligę z Myciel- 

skim, pomijam ekspozycje nowych 

kombinacyj kontrapunktycznych, ale 

stanowczo nieczyste siły emanują ze 

ścian i kaloryferów. Skuwają one nie- 

raz cełe Stowarzyszenie w łańcuch 

wspólnego szaleństwa, w którem na- 

wet prezes musi brać udział, objawia 

się zaś ogólnym, spontanicznym, chro- 

nicznym i niebezpiecznym brakiem 

pieniędzy. \ 

A jednak mamy tyle żaru wewnę- 

trznego, że z olimpijskim spokojem 

oglądamy puste wnętrza portfeli i z 

boskim uśmiechem stwierdzamy utra- 
tę kilku kilogramów cennego ciała. 

W Pleyelu odbywają się co czwart- 

ku popołudniowe audycje muzyczne, 

uczęszczane przez licznych gości. Moż- 

na usłyszeć bardzo ciekawe kompozy- 

cje w doskonałem wykonaniu. W je- 
den czwartek np. grała młodziutka 

skrzypaczka, laureatka paryskiego 

konserwatorjum, Grabowska, i prze- 

śliczna Greczynka Papaiuano, pianist- 

ka, która z wielkim talentem odtwo- 

rzyła kompozycje swoich rodaków na 
temat ludowych greckich motywów, 
oraz polskie utwory. 

Wiadomo, że każdy dom ma swe- 

go ducha, otóż dobrym duszkiem na- 

szego studja jest panna Nelly Łabuń- 

ska, chodzące źródło wszelkich infor- 

macyj, francuszczyzny i świętej cier- 

pliwości. 
2) Z Lamandć miałam 
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KUR UE R m. 1 L E NOSTRA 

Przed dymisją rządu Mac Donalda. 
Pośpieszne zw 

LONDYN, 22. VIII. (Pat). Wbrew 
zapowiedzi, że następne posiedzenie 
gabinetu odbędzie się dopiero w po- 
niedziałek wieczorem, — po ponow- 
nej konferencji Mae Donalda i Snow- 
dena z delegatami konserwatystów i 
liberałów, która odbyła się o godzi- 

ołanie gabinetu. 

nie 22, gabinet został zwołany z naj- 
większym pośpiechem na dzisiaj ra- 
no. Posiedzenie gobinetu rozpoczęło 
się około godziny 10 i zostało przer- 
wane o godzinie 12 m. 10. Dałszy 
ciąg posiedzenia odbędzie się po Śnia 
daniu. х 

Mac Donald nie rozwiąże kryzysu. 

LONDYN, 22-VIII. (Pat). : Posiedzenie rady gabinetowej podjęte zo- 

Stało po przerwie o godz. 10 m. 30. W-g „Evening News*, król powróci 

jutro z Bałmorai w Szkocji, dokąd przybył dopiero w dniu wczorajszym. 

Dziennik wyraża przypuszczenie, iż Mac Donald nie zdoła rozwiązać 

kryzysu i że zamierza zrzec się wład zy na rzecz rządu koalicyjnego kon- 

serwatywno-liberalnego pod przewodnictwem Baldwina, 

Król wraca do Londynu. 

LONDYN, 22-VIII. (Pat). Potwierdza się wiadomość, że król po- 

wraca w niedzielę do Londynu. 

przerwane zostało © godz. 15 m. 
Posiedzenie rady gabinetowej 

40. 

Projekt dymisji w łonie gabinetu. 

LONDYN, 22. VIII. (Pat). Liczne 
pogłoski, które obiegały w sobotę 
Londyn oraz wiadomość o powrocie 
króla do Londynu dały powód de 
przypuszczeń, że gabinet postanowił 
podać się do dymisji. 

Biuro Reutera dowiaduje się, że 
decyzja w tej mierze nie została po- 
wzięta, niemniej jednak jest rzeczą 

Komunikat 

LONDYN 22.8. Pat. — W wyniku 
sobotniego posiedzenia rady ministrów 
ogłoszono komunikat, który zaznacza 
że gabinet ukończył opracowanie pla- 
nu, mającego wszelkie szanse zapobie- 

Projekt rządu zrównoważenia 

LONDYN 22.8. Pat. — Jak przewi- 
dują, Baldwin niezwłocznie po przy- 
byciu do Londynu odbędzie konferen- 
cję z Mac Donaldem. ; 

Według opinji w kołach politycz- 
nych, cyfry ustałone i przedstawione 
przez Mae Donalda i Snowdena celem 
zrównoważenia budżetu, są nie do przy 
jęcia zarówna dla kongresu związków 
zawodowych, jak i dla konserwatystów 
Przedstawiciele konserwatystów wy- 
wierają na Mac Donalda nacisk co do 

niewątpliwą, że niektórzy członko- 
wie gabinetu skłaniają się de ustą- 
pienia z niego. Powrót króla należy 
sobie tłumaczyć pragnieniem śŚledze 
nia zbliska rozwoju sytuacji. Premjer 
Mae Donald pozostaje w stałym kon- 
takcie z królem, informując go © 
przebiegu sytuacji. 

urzędowy. 

żenia trudnościom. W niedzielę zbierze 
się ponownie rada ministrów w celu 
zapoznania się ze sposobem przyjęcia 
planu przez czynniki zainteresowane. 

budżetu jest nie do przyjęcia. 

rychłego powzięcia decyzji i możliwie 
szybkiego poinformowania całego na- 
rodu o projektach rządowych. 

W kołach politycznych rozważana 
jest nadal możliwość ustąpienia rządu, 
chociaż Mac Donald, jak wiadomo, jest 
temu przeciwny. Lloyd George, chociaż 
dopiero co powrócił do zdrowia, za- 
miast udać się niezwłocznie na wieś, 
pozostanie w Londynie przez sobotę i 
niedzielę, pragnąc być au courant sy- 
tuacji politycznej. 

  

Karolyi zrzekł się misji tworzenia rządu. 
BUDAPESZT, 22-VIII. (Pat). 

wych desygnowany na premjera hr. 

W sobotę w godzinach popołudnio- 
Juljusz Karolyi złożył misję tworze- 

nia gabinetu zpowrotem na ręce regenta Horthy'ego. 

Odlot z Warszawy ks. 
WARSZAWA, 22. VIII. W dniu 

22 b. m. o godzinie 9-ej rano książe 

Mikołaj rumuński odleciał samolotem 
do Lwowa przez Kraków. 

Księcia Mikołaja powitał na lotni- 

sku wiceminister gen. Fabrycy, po- 

czem książe przeszedł przed frontem 

kompanji honorowej i grupy ofice- 

rów lotniczych i przywitał się z obec- 

nymi. Na lotnisku oczekiwał już sa- 

molot księcia oraz trzymotorowy Fo- 

Ks. Mikołaj 
KRAKÓW, 22. VIII. (Pat). Dzisiaj 

o godzinie 11 m. 30 w południe wy- 
lądował na lotnisku wojskowem w 
Rakowicach, przybywając z Warsza- 
wy, książe Mikołaj rumuński wraz ze 

świtą. 
Po przejściu przed frontem kom- 
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silne lotnictwo to 

trudności. Myślałam, że nigdy już nie 
zobaczę murów, wśród których w sa- 

mozaparciu i cnocie ćwiczy się męski 

kwiat naszej młodzieży. 
Szłam tam z biciem serca... 

A nuż mnie concierge'ka wyrzuci 

na zbity łeb? : 
A nuż mnie pan dyrektor Jurgie- 

lewicz każe policją do domu odstawić? 

A nuż mnie pensjonarjusze wrząt- 

kiem obleją? 
Wszelakiej białogłowie bowiem 

wstęp na Lamandć jest surowo wzbro- 
niony, wszystko jedno, czy byłaby to 
matka, siostra, kuzynka, żona czy ku- 
charka, czy też przypadkowo auten- 

tyczna kochanka. 
Bramy zamykają się hermetycznie 

na sam widok niewieściego oblicza. 
Ale niedarmo jestem kobietą! 

Prosiłam, groziłam, błagałam, pła- 

kalam, nic nie pomogło; nie chciano 

mnie tam zaprowadzić, choć jak mi 

Bóg miły, poza zebraniem materjału 

do feljetonu nie miałam żadnych in- 
nych złych zamiarów. 

Wreszcie nie przyznając się do za- 

machu, który miałam wykonać, niby 

dla przyjemności spaceru, odprowa- 

dziłam Szeligowskiego na Lamandć i 
pod samą bramą powiedziałam nie- 
winnie: 

— Za tydzień śpiewam w „Revue 

Musicale, czy nie masz pieśni dla 
mnie? Poszukaj i znieś mi je zaraz, 

bardzo chcę zaśpiewać twoją kompo- 

zycję. 
Na te słowa wychyliła się z za fi- 

ranki na parterze świeżo umyta i o- 
golona twarz Wojtowicza, (reszta to- 
nęła w głębokim cieniu i negliżu). 

— (o się tu dzieje?! — krzyknął 
wielkim głosem. 

— Hallo! Bolek! Dzień dobry! 
Może dasz mi także twoją piosenkę 
na koncert do Revue? 

Mikołaja rumuńskiego. 
kker, którym towarzyszyli księciu do 

Krakowa płk: Rayski, płk. Constanti- 

ni oraz świta księcia. O godzinie 9 m. 

30 po pożegnaniu wystartował pierw- 

szy książe Mikołaj na swym samolo- 

cie rumuńskim, osobiście go pilotu- 
jąc. Za chwilę wystartował Fokker. 
Samolot księcia Mikołaja zatoczył 
krąg nad lotniskiem i miastem, po- 
czem obie maszyny odleciały w kie- 

runku Krakowa. 

w Krakowie. 

panji honorowej książe Mikołaj po- 
został przez pewien czas na lotnisku, 
poczem odjechał samochodem do D. 
O. K. W godzinach popołudniowych 
książe Mikołaj zwiedził Wieliczkę, w 
drodze zaś powrotnej do Krakowa 
Lasek Wolski. 

  

  

potęga Państwa! 

— Poczekaj, zaraz się ubicrę i wy- 

szukam — zawołał i zniknął w mro- 

kach pokoju. 
Uśmiechnęłam się. 
Zrobił się wielki rumor. 
W powietrzu zaczęły fruwać ręko- 

pisy wraz z różnemi częściami garde- 
roby męskiej, mającej to do siebie, że 
nigdy jeszcze żadnej kobiety swoistym 

swym. wdziękiem nie uwiodły. 

Korzystając z zamieszania, wsunę- 
łam się chyłkiem na podwórze, gdzie 

pod melancholijnym i samotnym klo- 

nem, (nie dali biedakowi nawet mizer- 

nej brzozy do towarzystwa!) stoi pięk- 

ny pomnik doktora Gałęzowskiego 

dłóta Cyprjana Godebskiego. 

W głębi wznosi się trzon z napi- 
sem: 

„Ecole polonaise fondće 1842, re- 

connue comme ėtablissement d'utilitė 

publigue par dėcret de sa Majestė Na- 

polčon III le 8 avril 1865“. 

Szeligowski woła z góry: 
— (o ty tam smarujesz w zeszycie? 

— КоЫе notatki do feljetonu! Naj- 

wyższy czas! 
— Odpowiadam wesoło. 

Ledwie wyrzekłem te słowa, gdy 
jak za dotknięciem różdżki czarodziej- 
skiej otwarły się wszystkie górne okna 
i ukazały się w nich wybladłe męskie 

oblicza. 

W szeregu sympatycznych źrenie 

wyczytałam wspólny, 

zapytania: 

Kobieta??? Skąd??? Którędy??? 
Ale nie powiem, żeby wyglądali tak 

jakby mnie chcieli wrzątkiem oblać, 

wcale nie... 
Podniósłszy wzrok ku owym оК- 

nom, spostrzegłam w niszach popiersia 
Czackiego i Konarskiego, a na prawo 
tablicę pamiątkową ku czci poległych 

Polaków z roku 1863, 1870 i 1914. 

ogromny znak . 

Nieprawdziwa wiadomość 
o demarche rządu polskiego w Londynie 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W oficjalnym organieł Unda we 
Lwowie w „Ile* ukazała się wiado- 
mość o rzekomem demarche am- 
basady polskiej w Londynie urządu 
angielskiego w sprawie rzekomych 
wizyt członków parlamentu angiel- 
skiego w Małopolsce Wschodniej. 
Wiadomość ta jest nieprawdziwa. 
Żadnego demarche rząd polski nie 
wystosowywał tem więcej, żejest to 
droga w tym wypadku zupełnie nie- 
właściwa. 

Nota, której nie było. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W „Izwiestjach* warszawskich u- 
kazała się wiadomość, jakoby przed- 
stawiciel dyplomatyczny ZSRR w 
Warszawie złożył rządowi polskiemu 
notę, zawierającą protest przeciwko 
istnieniu na terenie Polski tajnego 
rządu ukraińskiego (?) i uzbrojenio- 
wych organizacyj ukraińskich. Do- 
wiadujemy się z kół zbliżonych do 
M. S. Zagr., że wiadomość ta nie 
odpowiada prawdzie, albowiem żad- 
na nota tego rodzaju do Minister- 
stwa nie wpłynęła. 

Rada Ministrów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W poniedziałek dnia 24 sierpnia 
r..b. odbędzie się posiedzenie Rady 
Ministrów. 

Odwołanie polsko-sowieckie- 
go zjazdu kolejowego. 

WARSZAWA, 22-VIIi. (Pat). Pol- 
sko-sowiecki zjazd kolejowy, który 
miał się odbyć w Moskwie w dniu 
18 sierpnia b. r., został odwołany 
depeszą kolei sowieckich, która 
motywuje odłożenie zjazdu na dzień 
15 listopada wzmożeniem przewozów 

„jesiennych, wobec czego przedsta- 
wiciele sowieckich kolei nie mogli- 
by wziąć udziału w zjeździe w ter- 
minie pierwotnie ustalonym. 

Depesza de Marszałka 
Pifsudskiego. 

WARSZAWA 22.8, Pat. — Dorocz- 
ne walne zgromadzenie pomorskiego 
Związku Ziemian nadesłało do Belwe- 

deru depeszę następującą: „W przeko- 
naniu, że podjęte przez rząd prace przy 
gotowawcze, zmierzające do uzdrowie- 
nia życia gospodarczego w państwie 
wydadzą rychły dodatni skutek, doro- 
czne wałne zgromadzenie Pomorskiego 
Związku Ziemian składa Ci. Panie Mar 
szałku, wyrazy hołdu”. 

Bilety peronowe 
mają być droższe ? 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W Ministerstwie Komunikacji 
rozważana jest sprawa podwyżki 
ceny biletów peronowych z 20 gr. 
na 25. 

Wiadomość tę podajemy na od- 
powiedzialneść Polskiej Agencji 
Publicystycznej. 

Zrabowanie pociągu 
towarowego. 

LWÓW, 22. VIII. (Pat). „Gazeta Poran- 
na* donosi, że ubiegłej nocy dokonano šmia 
łego rabunku na pociągu towarowym poś- 
piesznym, idącym z Przemyśla w kierunku 
Lwowa. Niewyśledzeni sprawcy na  prze- 
strzeni między Przemyślem a Motyką sko- 
czyli w biegu do pociągu i po włamaniu się 
do wagonu z towarami tekstylnemi wyrzu- 
cili na tor 50 bali tkanin i materjałów weł- 
nianych wartości kilkudziesięciu tysięcy zł. 
Kradzież zauważono i zawiadomiono na- 
tychmiast polieję, która rozpoczęła pościg. 
Obok wsi Hurko znaleziono na torze 48 
bali. 

Boże miłosierny! gdzie tych roda- 
ków wicher nie nosił? 

Wchodzę do dużej, parterowej sa- 

li, służącej rozrywkom godziwym i 

wspólnym zebraniom. 
Oj, źleł 
Pachnie wybitnie złym tytoniem i 

starokawalerstwem. 
Spojrzałam na ściany. Gdybyż choć 

jedna kobieca główka uśmiechnęła się 
do mnie z ram obrazu! 

Nie! 
Oprócz allegorji Poski, same męs- 

kie postacie zdobią posępne mury. A 
więc na prawo Kościuszko i Pułaski, 

naprzeciw jakowiś uczeni mężowie, na 

lewo... 
Tfu! Urok czy co? , i 

Przecieram oczy, nie nie pomaga 
troi mi się w oczach. Podchodzę bliżej 
i wciąż troi mi się w oczach od Mickie- . 

wiczów. 
W pośrodku portret, po obu jego stro 

nach dwa olbrzymie, identyczne popier 
sia. To musi mieć jakieś głębsze zna- 

czenie, zastanawiam się... 
Aha! Krasińskiego wyleli, bo miał 

za. dużo kochanek i z powodu wierszy- 
ka Boya... 

Słowacki zbyt się lubował w opisy- 
waniu wdzięków niewieścich! No, a 
przecież „Sonety do Laury* zgasły cał- 
kowicie w cieniu ,„Dziadów* i „Pana 
Tadeusza”. Pozatem mąż ten sławny 
ożenił się i miał moce dzieci, może za- 
tem służyć chłopcom za wcielenie 
wzniosłej tendencji: „Ora et Labora'. 

Ale dlaczego po obu stronach por- 
tretu zawieszono sztychy przedstawia- 
jące tych właśnie królów polskich, któ- 
rzy płeć piękną cenili i miłowali, jak 
Kazimierza Wielkiego i Zygmunta Au- 
gusta? : 

Chyba dlatego, žeby dač do pozna- 

nia, że mimo to, a może właśnie dla- 

tego byli ostatnimi z dynastji?. 
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Przy niedostatecznej funkeji przewodu 
pokarmowego, kaiarze żołądka i kiszek, o- 
puchlinie f stanach zapalnych Kiszki gru. 
bej, skłonności do zapalenia ślepej kiszki, 
naturalna woda gorzka „Franeiszka-Józefa* 
szybko usuwa objawy zastoinowe i bółe w 
podbrzuszu. 
RSS S UEI OIS 

Hitler w Berlinie. 
BERLIN, 22. VIII. (Pat). Od kilku 

dni przebywa w Berlinie przywódca 
partji narodowo-socjalistycznej Adolf 
Hitler, prowadząc poufne narady z 
czołowymi przedstawiecielami obozu 
nacjonalistycznego. Pobyt Hitlera u- 
trzymywany był dotychczas przez je- 
go otoczenie w jak najściślejszej taje- 
mniey. W kołach politycznych krążą 
pogłoski, jakoby przyjazd Hitlera 
miał na celu nawiązanie kontaktu z 
kanclerzem Brueniugiem. 

Ograniczenie ilości miejsc 
sprzedaży alkoholu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ukazało się rozporządzenie mini 
strów spr. wewn. i skarbu, zawiera- 

jące szczegółowe przepisy o wykona- 
niu ustawy przeciwalkohołowej. 

Rozporządzenie zawiera wykaz 
handlu napojami alkoholowemi o za- 
wartości alkoholu ponad 45 stopni. 
Ilość miejsc sprzedaży napojów alko- 
holowych w województwie wiłeń- 
skiem przewidziana jest w nowem 
rozporządzeniu na 425, w województ- 
wie nowogródzkiem na 375: Kontyn- 
gent ten jest nieprzekraczalny i obec 
nie ilość miejsc detalicznej sprzedaży 
napojów alkoholowych powinna być 
najdalej do dnia 1 lipca 1932 roku 
dostosowana do normy ustalonej w 
rozporządzeniu. 

Stan zbrojeń Wielkiej 
Brytanii. 

GENEWA 22.8. Pat. — Sekretarjat 
generalny publikuje dziś dokument, 
nadesłany przez rząd Wielkiej Brytanji 
zawierający dane co do zbrojeń. Odnoś 
nie do wydatków budżetowych na zbro 
jenia rząd Wielkiej Brytanji zastoso- 
wał się całkowicie do wskazówek, o- 
pracowanych przez komitet rzeczozna- 
wców, który pracował w Genewie i u- 
stalił typ tablic w tej mierze. W pis- 
mie przesłanem przy wykazie sił zbroj- 
nych rząd Wielkiej Brytanji podaje do 
wiadomości, że niektóre kolonje angiel 
skie, utrzymujące niezależną siłę zbroj- 
ną. podadzą w swoim czasie odnośne 
zestawienia. Z żestawień eo do wydat- 
ków na zbrojenia wynika, że rząd Wiel 
kiej Brytanji wydał w roku ub. na 
zbrojenia lądowe 39.500 tysięcy funtów 
morskie — 49 miłjonów funtów i po- 
wietrzne 19.200 tysięcy funtów, co czy- 
ni razem 108.500 tysięcy funtów, ina- 
czej pokaźną kwotę około 3 miljardów 
złotych. 

Nadużycia w magistracie 
m. Zamościa. 

ZAMOŚĆ, 22. VHII. (Pat). W związku z 
rewizį tuteįszym magistracie i elektrow- 
ni miejskiej został osadzony w więzieniu res 
ferent wydziału podatkowego p. Jarosław- 
ski, któremu władze zarzucają łapownietwo 
i tt podobne nadużycia. Z polecenia staro- 
stwa, władze w dalszym ciągu badają stan 
gospodarki miejskiej. 

Nowy rekord światowy 
w strzelaniu. 

LWÓW, 22. VIII. (Pat), Nowy nieotiejal- 

ny rekord światowy z karabinu małokali. 
browego z pozycji leżącej, osiągnięty wezo- 
raj na treningu przez ppłk. Bobrowskiego, 
został tego samego dnia pobity przez Józe- 
fa Jaskólskiego z reprezentacyjnej drużyny 
polskiej na 28-me międzynarodowe zawody 
strzeleckie. Ustanowiony przez Jaskólskiego 
rekord 394 punkty jest wyższy © 1 punkt od 
nieofiejalnego rekordu ppłk. Bobrowskiego, 
a o 2 punkty od oficjalnego rekordu świata. 
Najwyższa ilość punktów, jaka może być 0- 
siągnięta w tej konkurencji, wynosi 400 

punktów. 

  

  

  

Pod ścianą stoi stare zakurzone, 
mahoniowe pianino. Otwieram wieko i 
czytam firmę: Mozart, Paris. Dotykam 
lekko żółtych, umarłych klawiszy, bu- 
dząc niechcący widmo klawesynu. Z 
porwanych strun dźwięczy tęsknota za 
białemi rękami i jedwabnym robro- 
nem, za białą peruką i uśmiechem ma- 
lowanych, małych ust... 

Nie trzeba dotykać umarłych instru- 
mentów... 

Dzięki Bogu, słyszę młode, żywe 
głosy moich chłopaków: 

— Gdzie jesteś? — i już wpadają 
z rękopisami i zaczyna się odczytywa- 
nie nut. Wojtowicz proponuje mi zwie- 
dzenie małej poczekalni i jego pokoju 
na dole. Biegniemy. 

Mała, (słusznie tak nazwana) po- 
czekalnia jest przygnębiająca. Nie czuć 
tu wprawdzie złego tytoniu. ale zato 
podłą kawę i jeszcze sroższą cnotę. W 
dużej sali widziałam przynajmniej ra- 
piery i maski fechtunkowe, a tu na 
stole leżą tylko tygodniki: „Polak we 
Fracji“ i „Les amis de la Pologne", a 
na ścianach oprócz Świętych Pańskich 
i scen biblijnych niema nic innego. 

Westchnęłam ciężko z rozpaczy i 
z poczucia własnej bezradności. Nie nie 
rozumiem. Jak mogą tu wytrzymać ci 
młodzi, mili chłopcy i nie urwać się, 
a przytem lubić Lamandć? 

Bo fakt jest, że ją lubią. 
Wojtowicz i Szeliga kwitną tu niby 

goździk z piwonją; Szałowski, co do 
którego mam podejrzenia, że jeszcze 
rośnie, ma wprawdzie niemiłosiernie 
chudy wygląd, ale twarz zadowoloną 
i uśmiechniętą i z powodzeniem może 
uchodzić za modrzew, Niemczyk jest 
zbyt ruchliwy, żeby go można przyrów 
nać do kwiatu, ale w ostateczności mo- 
że być wiatrem południowym; Mierze- 
jewski zbladł i schudł w Paryżu, ale 
jako że ma wiele wrodzonego wdzięku, 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Ž 
Gwałtowna burza 

LIDA, 22. VIII. (Pat). W dniu wczoraj. 
szym wieczorem między godziną 20 a 22 

przeszła nad Lidą i okolicą silna burza z 
piorunami i gwałtownym deszczem. Burza 
wyrządziła znaczne szkody w ogrodach. Na 
cmentarzu ziemia rozmokła do tego stop- 
nia, że wiele mogił zapadło się. Ucierpiały 
skutkiem burzy linje telefoniczne na szla- 
kach Lida—Nowogródek, Lida—Baranowi- 

nad pow. lidzkim. 
cze, Werenów—Żyrmuny, Werenów—Butry- 
mańce i t. d. Wi samej Lidzie uszkodzeniu 
uległo około 40 przewodów telefonicznych. 
Na ulicy Grażyny zgasło Światło elektryez- 
ne, a w centrali telefonicznej wyładowania 
atmosferyczne pobiły części szklane w bez- 
piecznikach i popaliły przewody, od któ 
rych zapaliła się podłoga. 

Ruda żelazna w pow. pińskim. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, 22. VIII. (Pat). Soł- 

tys wsi Łokietnica, pow. pińskiego doniósł 
władzom powiatowym, iż na gruntach tej 

Z sierbem na bratow 
LIDA 22.8. Pat. — Onegdaj na polu, w od- 

ległości kilometra od miasteczka Lipniszki, 
wynikła sprzeczka pomiędzy mieszkankami 
Lipniszek Marją Begim i Anną Bogim, brato- 
wemi W silnem podnieceniu Anna Bogim 
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wsi, a zwłaszcza na uroczysku Zaleskie znaj 
dują się znaczne pokłady rudy żelaznej. 

  

rzuciła się na bratową i sierpem zadała jej 
i e uszkodzenie ciała. Ranną musiano 

przenieść do szpitala powiatowego w Lidzie. 
Lekarz stwierdził u niej silne pokałeczenie 
lewej ręki i ogólne poturbowanie. 

  

Aresztowanie podejrzanych osobników 
ze sfałszowanemi paszportami. 

Wpobliżu Trok policja zatrzymała dwóch 
podejrzanych osobników zdążających w „kie- 
runku Wilna. Przy zatrzymanych znaleziono 
sfałszowane paszporty polskie,i większą ilość 
"pieniędzy w walucie zagranicznej. 

  

   

        

BARANOWICZE 
Nieszczęśliwy wypadek. 

We wsi Tartak, gminy  nowomyskiej, 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z pi. 
stołetni, kaprał podehor. Zabawkowski Sta. 

  

nisław z 5 bat. 12 p. a. p. spowodował wy- 
strzał, rar ciężko w brzuch kanoniera 

  

tejże baterji Piotra Weeko, którego w stanie 
groźnym przewieziono do szpitala okręgo 

wego w Brześciu n. Bugiem. 

Kradzież z włamaniem. 
W. chutorze Mazurki, gminy niedźwiedzie 

kiej, nieznani sprawcy włamali się przez ok 
ania Jurucia Aleksego i skra- 

odę tegoż 20 złotych w gotówce, 

pościel, garderobę damską i meską na o- 
gólną sumę 500 złotych. Za włamywaczami 

zarządzony został natychmiast pościg, jed 
nakże dotychczas bez dodatnich rezultatów. 

  

     
   

  

-- Dziwak-pedagog w Baranowiczach. 
Kilka dni temu społeczeństwo baranowickie, 
było Świadkiem  nieprzyzwoitego występu 
kierownika miejscowej szkoły powszechnej 
im. Marji Konopnickiej p. Horsta Karola, 

ył do lokalu Magistratu i wszczął 
awanturę z jednym z pracowników miejs 
kich. 

Ponieważ lokał Magistratu znajduje się 
w najruchliwszym punkcie miasta natych.- 
miast zebrała się wielka gromada publiczno- 
ści ciekawej, która ze zgorszeniem przysłu- 
chiwała się potokowi nieprzyzwoitych słów, 
płynących z ust niepowściągliwego pedago- 
ga. I może przyszłoby do bardziej przyk- 
rych ekscesów gdyby nie rozwaga i zimna 
krew pracownika miejskiego, który oddalił 
się sęzybko, pozostawiając krzyczącego p. 
Horsta. 

Jak się okazuje ten osobliwy pedagog 
tylko dzięki nadzwyczajnemu szczęściu, a 
przytem jeszcze szczęśliwszemu zbiegowi 0- 
koliczności, dotychczas zajmuje tutaj dość 
poważne stanowisko kierownika szkoły pow 

szechnej. Wykluczono go ze Związku Nau- 
czycielskiego,. a obecnie za nielegalne pro. 
wadzenie kursów wieczorowych (dokształca- 
jących), Kuratorjum wytoczyło przeciwko 
niemu dochodzenie dyscyplinarne. 

Nietaktowne zachowanie się pedagoga 
zraziło wszystkich ludzi do jego osoby, wo- 
bec czego nietylko koledzy, lecz i całe spo- 
łeczeństwo, odwróciło się od tego rodzaju 
człowieka. Rodzice, których dzieci uczęsz- 
czają do szkoły im. Marji Konopnickiej, ze 
strachem oddają swoje dzieci pod opiekę 
niefortunnego kierownika, gdyż dziecko 
prócz tego, że narażone jest na znoszenie 
nieokiełznanego charakteru człowieka nieod 
powiadającego swemu powołaniu, nie otrzy- 
muje tutaj właściwego wychowania, jakie 
powinna dać szkoła powszechna. Władze 
szkolne winny niezwłocznie przyjrzeć się bli 
żej działalności osobliwego kierownika szko. 
ły i obsadzić to stanowisko człowiekiem, 
któryby nie przynosił ujmy całemu gronu 
nauczycielskiemu. H. A-wicz. 

#Е 
-- Święto Federacji, Dnia 15 sierpnia r. 

b. odbyło się Święto Federacji, które roz- 
poczęło się od godz. 7 rano na placu sporto- 
wym zjazdem delegacji z powiatu, z któ- 

    

  

    

jest konwalijką w ogrodzie na Laman- 
dć. 

Mieszka tu jeszcze wielu innych lu- 
dzi, jak Sienkiewicz i Żebrowski, ale 

onieważ piszę tylko o muzykach, więc 
niechaj mi wybaczą, że pominę tym ra- 
zem opisywanie ich niezaprzeczonych 
walorów koleżeńskich i towarzyskich. 

Tak! ale gdzie leży zagadka przy- 
wiązania do Lamandć? 

Przypadek mi ją rozwiązał. Zwie- 
dzałam pokój Wojtowicza, (przy otwar 
tych drzwiach i w towarzystwie Sze- 
ligowskiego) gdy ten ostatni wrzasnął 
nagle: 

— Uwaga! — i wypadł z pokoju, 
ciągnąc mnie za rękaw. 

— To jest właśnie nasza Modrako- 
sia — przedstawił mnie w dość pry- 
mitywny sposób miłemu, młodemu, 
małżeństwu. 

— A to państwo Jurgielewiczowie. 
Zmartwiałam. 

Stanęłam zatem przed obliczem dy- 
rektora, wroga kobiet w ogólności, 
(w szczególności chyba nie, kiedy się 
nie bał ożenić, i'to z tak uroczą osobą!) 
świętego Piotra,dzierżącego w srogiej 
dłoni klucze do bram raju mężczyzn. 

Spojrzałam nań z pod oka, udając, 
że się nie nie boję, chociaż w istocie ob- 
myśliłam cały plan ucieczki; (do Woj- 
towicza, a potem przez okno na ulicę). 

Ee, tak strasznie znów nie wygląda; 
młody, przystojny... 

I o bridge'u rozmawia... 
A pani o obiedzie... 
Nie są wcale tak straszni... ale chło- 

pcy są materjalistami! Nie dlatego lu- 
bią Lamandć, że mają miłych ludzi 
za przełożonych, ale tylko dlatego że 
jest tanio. ; 

Swoją drogą gdy zamknęły się za 
mną bramy tego przybytku młodych, 
i poraz ostatni spojrzałam na chłopców 
przez żelazną kratę, serce ścisnęło mi 

Zachodzi podejrzenie, że osobnicy ci prze- 
dostali się na teren Polski z Litwy. 

Podejrzanych osobników osadzono w are- 
szcie policyjnym. Dalsze dochodzenie 07 

Je 

žnily się oddziały konne przypo- 
й społeczeństwu 1920 r. O godz. 9.15 

na placu 3:go maja został oddany raport 
p. prezesowi Federacji staroście J. Chrapo- 
wickiemu poczem udano się do kościoła na 
mszę świętą, po której nastąpił wymarsz na 
grób nieznanego żołnierza celem złożenia 
wieńca. Tu nastąpiły przemówienia: pp. in- 
spektora W. Kanafoyskiego i dyrektora Al. 
Kozickiego. 

O godz. i2-ej prezes Federacji na czele 
przedstawicieli władz i stowarzyszeń przy- 

jał defiladę, po defiladzie udano się na o. 
biad żołnierski. O godz. 16-ej odbyły się zz 
wody sportowe na placu sportowym zaś w 
tym czasie rozpoczęła się zabawa taneczna 

„w ogrodzie Miejskim poprzedzona zabawą 
ogrodową oraz zawodami w piłkę siatkową. 

Sędziował p. sierż. F. Kaczyński. Trzeba 
podkreślić iż zabawa była dobrze zorgani- 
zowana przez p. R. Frizickiego i p. A. Bo- 
browicza, którym należy się uznanie, oraz 

p. gospodarzowi J. Sochanowiczowi za wzo- 
rowy porządek na sali jak również i p. wo- 
dzijerowi sierż. B. Aksanowi. 

WILEJKA 
-- Ostatnie posiedzenia Wydziału Powia- 

towego Sejmiku oraz Sejmikowych Komisyj 
Rolnej i Oświatowej miały dla samorządu 
pow. wilejskiego specjalne znaczenie, gdyż 
poświęcone były obradom nad całoksział- 
tem zagadnień natury nietylko finansowej 
i gospodarczej, lecz także oświatowej powia- 
tu wilejskiego. 

Najpierw Wydział Powiatowy obradował 
nad opracowaniem dodatkowego budżetu na 
rok 1931-52 i opracował szereg wniosków 

dla Sejmiku. Następnie rozpoczęły się obra. 
dy Sejmiku Wilejskiego. Rozpatrzono na 
wstępie sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok 1930-31, przyczem Sejmik jednogło- 
śnie wyraził przewodniczącemu Wydziału 
Powiatowego staroście Neugebauerowi  po- 
dziękowanie za celową i oszezędną gospo- 
darkę. Następnie Sejmik rozpatrzył projekt 
hudżetu dodatkowego opracowany przez 
Wydział Powiatowy i budżet ten z małemi 
poprawkami uchwalił w sumie 40.720 zł. 
Uchwalenie budżetu dodatkowego było moż- 
liwe wobec otrzymania bezzwrolnej zapo- 
mogi w sumie 40 tys. zł z Komunalnego 
Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego. 

     
  

   

   

      

      

Komisje sejmikowo-oświatowa i rolna 
opracowały plan pracy na bieżący okres 
budżetowy. Plan pracy objął tylko utrzyma- 
nie dotychczasowego stanu posiadania, a to 
ze względu na ciężkie warunki finansowe, 
które nie pozwalają w roku bieżąci 
dalsze rozbudowanie poszczególnych agend. 

ŚWIĘCIANY 
-+ Pożary, W nocy z 21 na 22 b. m. o g. 

24 od uderzenia pioruna spaliło się gospo- 
darstwo we wsi Izabelino, gm. daugieliskiej 
na szkodę Pawła Zubrowa. Poszkodowany 
oblicza swe straty na około 5 tysięcy zł. 
Ogień przerzucił się na sąsiednie zabudo- 
wąnia mieszkanki tejże wsi Bursowej. Po- 
żar opanowano przy pomocy miejscowej lu- 
dności. Burcowa oblicza swe straty na ty 
siąc złotych. 

  

się za wszystkie kobiety. Tylu ich mar- 
nuje się bez nas! 

A trochę miałam wrażenie, że opu- 
szczam Jardin des plantes. 

Na drugi raz nie przekroczę już za- 
kazanych bram, lecz przyniosę banany 
i cukierki. Kto jak kto, ale Szeliga na- 
pewno po nie przyjdzie. 

3) Pekin. Tutaj dzierży pałeczkę w 
dosłownem i przenośnem tego słowa 
znaczeniu Karol Lewicki, młody dyry- 
gent synchronizujący obecnie w Pary- 
żu filmy Paramountu. Wymachuje w 
tempie na trzy i na cztery, robi cudow- 
ne „andanta* gdy ma do czynienia z 
Ly-Tche *), lub też porywające „fu- 
riosa* przy Yut-tu **), zwłaszcza gdy 
ma rywala. 

Pekin bowiem, to restauracja chiń- 
ska w Quartier Latin umiłowana przez 
stowarzyszenie Młodych Muzyków Pol 
skich w Paryżu, jako że jest zdrowa, 
czysta i tania, a przytem smaczna. Za 
siedem franków można się najeść na 
sztywno, gdyż podają tu ryż „a discre- 
tion*. Kto chce, może go zjeść dwie wa 
zy. 

Każdy z nas ma swój ulubiony przy 
smak: 

Łabuński miłuje karpia po chińsku 
zapiekanego w aromatycznych liściach 
Szeligowski zamawia stale prosiaka na 
słodko; Szałowski mdleje z rozkoszy 
na samą myśl o kurze z migdałami; 
Sulikowski, uczeń Casadesusa, zaleca 
wszystkim krewetki gotowane w sała- 
cie; Niemczyk wścieka się na „żiółka” 
ale mimo to pożera wszystko; Lewicki 
zjada płetwy z rekinów, czarne jajka, 
mątwy i inne ciida; ja kocham glony 
morskie. 

Ale Mierzejewski jest nieszczęśliwy. 

#) Kompot z owocu chińskiego o niezwy- 
kle egzotycznym, aromatycznym smaku. 

**) Galaretowata ryba morska w sosie ko- 
rzennym zaprawiona pędami bambusów. 

KUR J ER MIEEHRERE 

gadkowa kradziež w Komendzie 
Rezerwy Policji Państwowej. 
Domniemanym sprawcą kradzieży oficer policji. 

W dniu wczorajszym władze šled- 
cze zaałarmowane zostały niewiaro- 
godną wprost wiadomością 0 ogra- 
bieniu kasetki w Komendzie Rezerwy 
Policji Państwowej. 

Sensacyjną kradzież zauważył 
zrana dyżurny policjant, który otwo- 
rzywszy kasetkę, w eelu sprawdzenia 
jej zawartości ku wielkiemu swemu 
zdziwieniu zauważył, że kasetka jest 
pustą, aczkolwiek wiadomem mu by- 
ło, że w kasetce znajdowała się wię- 
ksza suma pieniędzy w bilonie i ban- 
knotach. i 

O tajemniczem zaginięciu pienię- 
dzy natychmiast powiadomiono wyż- 
sze władze policyjne, które wdrożyły 
energiczne dochodzenie, celem wy- 
krycia sprawcy kradzieży. 

* Po obejrzeniu kasety stwierdzono, 
że nieznany złoczyńca otworzył ją 
przy pomocy dobranego klucza i 
skradł ponad 5.000 złotych i papiery 

wartościowe. Ё 
Dokładniejsze zaznajomienie się 

z okolicznościami kradzieży wykaza- 
ło, że o włamaniu się złodziei w da- 
nym wypadku mowy być nie może, 
wobec czego stało się prawie pew- 
nem że kradzieży dokonała osoba 
mająca wolny dostęp do kancelarji 
rezerwy P. P., w której stała kaseta. 

Celem ujawnienia winowajcy wy- 
Ższe władze policyjne zarządziły re- 
wizję, osobistą wszystkich pracowni- 
ków Komendy Rezerwy nie wyłącza- 
jąe oficerów, a gdy to nie dało rezul- 
tału po zatrzymaniu wszystkich w 
lokalu wydano polecenie agentom wy 
działu śledczego, przeprowadzenia 
ścisłej rewizji w mieszkaniach tych 
iunkejonarjuszy i oficerów rezerwy 
P. P. którzy byli ubiegłego dnia i mi- 
nionej nocy w lokalu Komendy. 

Rewizje trwały kilka godzin i za- 
kończyły się wręcz nieoczekiwanym 
wynikiem. 

PODCZAS REWIZJI PRZEPRO- 

WADZONEJ W MIESZKANIU JED- 

NEGO. Z OFICERÓW REZERWY P. 

P. NA PIECU ZNALEZIONO WIĘK- 

SZĄ SUMĘ PIENIĘDZY I PAPIE- 

RÓW. PO SPRAWDZENIU OKAZA- 

ŁO SIĘ, ŻE SĄ TO PIENIĄDZE I 

PAPIERY WYKRADZIONE Z KA- 

SETY REZERWY P. P. 

PO ZAZNAJOMIENIU SIĘ Z WY- 

NIKAMI REWIZJI, KOMENDA GŁ. 

P. P. NATYCHMIAST WYDAŁA ZA- 

RZĄDZENIE ARESZTOWANIA - 

FICERA W KTÓREGO MIESZKA- 

NIU ZNALEZIONO PIENIĄDZE. 

Podczas badania oficer ów nie 
przyznał się do inkryminowanego 
mu przestępstwa, oświadezająe, że je- 
go zdaniem, pieniądze te ktoś umyśl- 
nie wyjął z kasetki i ukrył w jego 
mieszkaniu by go skompromitować. 

Oczywiście oświadczenia takiego 
władze śledcze nie mogły uważać za 
wystarczające, i poleciły domniema 
nego winowajeę osadzić w areszcie 
centralnym. 

О wypadku i dotychczasowych 
wynikach śledztwa powiadomiono 
centralne władze policyjne. 

Nazwisko aresztowanego podamy 
dopiero po ukończeniu śledztwa, któ 
re niewątpliwie wykaże, czy pienią- 
dze naprawdę zostały przez niego 
skradzione, czy też użyto tu znanego 
zresztą tortelu, ażeby go — jak po- 
wiada— skompromitować. 

Oberwanie się gzymsów z wieży 
kościoła Św. Jana. 

Niebezpieczne miejsce odgrodzono. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych nastąpiło nagłe oberwanie 

się gzymsowań starej wieży kościoła Św. Jana. Duże kawałki tynku 
spadły na dach gmachu U.S. B., uszkadzając go w niektórych miejscach. 
Na szczęście nikt z przechodniów podczas wypadku nie ucierpiał. 

Q wypadku natychmiast powiadomiono władze policyjne, które ze 
względu na bezpieczeństwo publiczne natychmiast poleciły odgrodzić od 
strony ulicy wieżę kościelną, gdyż możliwem jest dalsze obsuwanie się 
gzymsów. 

Jednocześnie miarodajne czynniki przedsięwzięły odpowiednie kroki 
celem umocowania zagrożonego obramowania wieży kościoła Św. Jana. 

Zabójstwo na 
Wezoraj późno wieczorem u wylotu ul. 

Rydza Śmigłego ucztowało pod gołem nie- 
bem kilku osobników, wśród których znaj- 
dowali się również Franciszek Michałowski 
z ul. Bagatela i Jan Świerkowski bez usta- 
łonego miejsca zamieszkania. 

Po skończonej libacji w drodze do mia- 
sta między Michałowskim i Świerkowskim 
wynikła sprzeczka na tle jakichś porachun- 
ków osobistych, która w krótce zamieniła 
się w bójkę. W trakcie bójki Świerkowski 

W. Pohulance. 
wydobył nóż i zadał nim swemu przeciw- 
nikowi dwie głębokie rany w szyję i głowe. 
Miehałowski brocząc krwią padł na ziemię, 
zaś Świerkowski korzystając z zamieszania, 
które powstało wśród przygodnych świad- 
ków zajścia, zbiegł w nieznanym kierunku. 

Na miejsce wypadku zawezwano pogo- 
towie ratunkowe, lekarz Którego orzekł, że 
Miehałowski nie żyje. Za sprawcą napadu 
wdrożono pościg. (e) 
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Nasza nowa powieść. 
Wkrótce rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

z najwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macd onalda 

poORNCELERY DNIE 
w powieści tej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rozrywkę na coraz 

dłuższe już wieczory jesienne. Wsirząsająca opowieść o losach skazanego 
na śmierć człowieka, jego pięknej żony i dobroczyńcy - detektywa — oto 
treść 4-ch, jakże tragicznych, dni. 

  

— Rany boskie! — wzdycha, 
Jak wy możecie zjadać te świństwa! 
żeby tu tak tanio nie było... 

I wsuwa żałośnie wołu z cebulą, 
jedyne Europą zalatujące danie. 

Czasem bywają dania nowe. Wów- 
czas ryzykujemy i zamawiamy na wia- 
rę. 

Przynieśli nam raz taką rybę w ka- 
narkowo-żółtym sosie, po zjedzeniu 
której Lewicki milezał i oblizywał się, 
jako że człek ten lubi niezwykłe smaki, 

  

zaś Szeligowski milezał także, ale był 2 

dziwnie czerwony. 
— Tadek! jakže się czujesz po zje- 

dzeniu tej ryby? — pytamy. 
— Jakbym zjadł sklep korzenny.— 

wymruczał głucho. 

Czasem przychodzi tu nasz benja- 
minek, najmłodsza i najładniejsza 
skrzypaczka, Genia Umińska. Niestety, 
rzadko, zbyt rzadko ją widujemy, gdyż 
utonęła całkowicie w rodzinie Dyga- 
tów i w lekcjach z Georgem Enesco. 

Ale wszystkie walory jej przemiłego 
humoru i koleżeństwa wyszły najaw w 
naszej wyprawie koncertowej na Lyon 
i opiszę ją w następnym feljetonie, 
gdyż szkoda, żeby się zmarnowały w 
przestrzeni i w czasie najweselsze chwi 
le naszego cygańskiego żywota. 

I muszę zapoznać moich rodaków 
w dalekiej ojczyźnie z niezwykłym do- 
mem polskim, 'gromadzącym u siebie 
elitę życia artystycznego i towarzys- 
kiego, z domem państwa Cyprjano- 
stwa Godebskich. 

A już zupełnie osobny feljeton na- 
piszę o najciekawszej i najniezwyklej- 
szej kobiecie, jaką jest Nadja Boulan- 

ger. : 
Marja Modrakowska. 

Paryž, latem 1931 r. 

GA asų 

    

„Popierajcie Ligę Morską 
    

  i Rzeczną!!   

    

Na zjazd Zaspu. 

Wczoraj o godzinie 2-ej po południu 
odbyło się walne zebranie  ezłonków 
ZASP w Wilnie celem wyboru delega- 
ta na walne zgromadzenie ZASP'u, któ 
re, jak wiadomo ma się odbyć jutro dn. 
24 b. m. w Warszawie. Delegatem o- 
kazał się p. Karol Wyrwiez-Wichrow- 
ski. W sprawie terminów kontraktu, 
stanowiących jak wiadomo punkt nie- 
zgody z dyrektorami, zebranie uchwa- 
liło poprzeć projekt „Kas Wakacyj- 
nych*, wysunięty przez K. Leczyckie- 
go w art. „Problemat teatralny“ (Nr. 
155 SŁ). 

LG 

Odwołanie pociągów 
wąskotorowych. 

Z dniem 15 sierpnia r. b. zarządzeniem 
Ministerstwa Komunikacji odwołane zostały 
pociągi wąskotorowe na odcinku Nowo- 
święciany—Święciany Nr. 3355-3356 i na od- 
cinku Nowo-Święciany—Łyntupy Nr. 3357- 
3358. 

Katalog Monopolu Tytonio- 
wego. 

Ukazał się w druku katalog ilustrowany 
Polskiego Monopolu Tytoniowego. Katolog 
ten odznacza się niezmiernie starannem wy- 
kończeniem i zawiera poza treścią, omawia- 
jącą sposoby palenia i przechowywania wy 
robów tytoniowych szereg barwnych plansz 
i zdjęć. 

Katalog ten jest do nabycia w hurtow- 
niach tytoniowych i w magazynach sprze- 
daży. 

Należy zaznaczyć, że jest to/ pierwsze w 
tym rodzaju wydawnictwo, od chwili utwo- 
rzenia państwowego monopolu  tytoniowe- 
go. (Iskra). 
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KRONIKA 
23 

Dziś: Apolinarego. 

Jutro: Bartłomieja. 

  

  

Wschód słońca —g. 4 m. 31 

Zachód » —g. 18 m. 47 

Spostrzeżenia Zskładu Metec relogi! U. S. B 

w Wlinie z dnia 22/VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 745 

Temperatura średnia  -|- 139 C. 

я najwyższu: 4- 19° С. 
ь najniższa: - 11° С. 

Opad w milimetrach: 18,0 

WIA pizewezajny Bołuda zach? 
Tendencja barom. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

0d redakcji. 
Przyjaciełowi i współpracownikowi na- 

szego pisma, p. Władysławowi Wielhorskie- 

mu, z powdu zgonu ojca jego, Ś. p. Cezarego 

Wielhorskiego, skałada redakcja najszczer- 

sze wyrazy żalu i współczucia. 

  

  

spadek, potem wzrost. 

° 
— P. minister Skarbu Jan Pilsudski, po 

kilkudniowym pobycie w charakterze pry- 
watnym w Wilnie, opuścił Wilno w dniu 
22 b. m. 

— P. Wojewoda Wileński Zygmunt Becz 
kowicz powraca do Wilna w niedzielę dnia 
23 b. m. rano z podróży służbowej do 
Warszawy, 

MIEJSKA. 
Instytucje wojskowe płacą swe długi. 

Przed kilku dniami pisaliśmy, że magistrat 
wystosował do instytucyj wojskowych w 
Wilnie pismo z prośbą o uregulowanie długu 
w kwocie 395.210 zł. 

Obecnie dowiadujemy się, że do kasy 
miejskiej wpłynęło z tytułu tego długu 
130.000 zł. za korzystanie z wodociągu i ka- 
nalizacji. W najbliższej przyszłości władze 
wojskowe uiszczą się z należności za elek- 

tryczność „reszta zaś długu zoslanie uregu- 
lawana nieco później. 

Wiładze wojskowe zostały jeszcze winne 
magistratowi 265.210 zł. (m). 

— Lustracja wykonywania usławy mel- 
dunkowej. Bez względu na kilkakrotne upo- 
mnienia, wielu właścicieli domów nie zasto- 
sowało się jeszcze do nowej ustawy mełdun 
kowej. 

W związku z tem magistrat rozesłał do 
właścicieli domów dokładne instrukcje o 
wykonywaniu ustawy. Niezależnie od tego 
specjalni kontrolerzy będą dokonywali lu- 
stracji ksiąg meldunkowych i w wypadkach 
ujawnienia uchybień sporządzali protokóły. 

  

(m). 
— Zaniechanie rozbudowy elektrowni. 

W? związku z brakiem gotówki i kredytów 

  

magistrat postanwił zaniechać dalszej roz- 
budowy elektrawni pomimo iż został usta. 
lony już plan tych prac. (m). 

„ — Magistrat oszezędza na światle. Ze 
wzgłędów oszczędnościowych magistrat po- 
stanowił zmniejszyć ilość prądu zużywane- 
go na oświetlenie ulic. 

Latarnie na ulicach będą zapalane o pół 
godziny później i gaszone o pół godziny 
wcześniej. Da to miastu około 3000 zł. mie- 
sięcznie oszczędności. (m). 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Liceum Handłowe z działem przemy- 

słowo-gospodarczym i Liceum, ogólno-kształ. 
cące im. Filomatów (z prawami szkół pań- 
stwowych) przyjmują zapisy codziennie od 
godz. 12—2 (Wilno, ul. Żeligowskiego 1—2). 
Egzaminy wstępne odbędą się dnia 2 i 3 
września. 

Dla życzących od kl. IV gimnazjalny 
kurs iny i matematyki, a od kl. V nauka 
pisania na maszynach. Od kl. III można też 
się uczyć drugiego języka (francuskiego i 
niemieckiego). 

Kandydatki do Liceum Handlowego win- 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 
klas szkoły średniej. 

  
  

  

  

Z KOLEI. 
— Wyjazd wicedyrektora kolei. W dniu 

22 sierpnia r. b. wicedyrektor kolei p. inż. 
Stefan Mazurowski, zastępujący dyrektora 
kolei wyjechał w sprawach służbowych do 
Warszawy. Kierownictwo Dyrekcji P. K. P. 
na czas jego nieobecności objął naczelnik 
Wydziału Osobowego p. inż. Juljusz Narko- 
wicz. 

  

GOSPOBARCZA 
— Kryzys w garbarstwie. W związku z 

przesileniem gospodarczem w  garbarniach 
wileńskich zapanowała stagnacja. Z 10 gar. 
barni wileńskich czynnych jest tylko 6, a i 
te raczej wegetują, niż prowadzą aktywną 
produkcję. 

Jelna największa z nich, znajduje się u 
progu »ankructwa, do czego w znacznym 
stopniu przyczyniły się jej stosunki z ban- 
kami niemieckiemi i czerpanie z nich kre- 
dytów. Po krachu finansowym w Niemczech 
kredyty te przerwały się i garbarnia nie 
mając widoków na otrzymanie ich w kraju, 
myśli o likwidacji. 

— Z tartakami nie wszystko jeszcze w 
porządku. Zdawałoby się, że po zlikwidowa- 
niu strajku w tartakach wileńskich, powin- 
naby była wszędzie rozpocząć się normalna 
praca bez jakichbądź załamań. W rzeczywi- 
słości jednak tak nie jest. W jednych tarta- 
kach praca ta odbywa się nieregularnie z po 
wodu ziej konjunktury i słabego popytu na 
materjał drzewny — takie tartaki pracują 
dwa, trzy, najwyżej cztery dni w tygodniu, 
resztę żaś tygodnia stoją nieczynne, czeka- 
jąc często nadaremnie, na odbiorcę wypro- 
dukowanego materjału. Inne nie zawsze są 
w porządku z robotnikami pod względem 
poprawnego wypłacania im zarobionych pie 
niędzy, co w rezuliacie wywołuje ferment 
wśród robotników. Rzucają wówczas pracę 
i domagają się swych należności — a tar- 
tak znów stoi nieczynny. 

Podobny wypadek zdarzył się ostatnio w 
tartaku Szejniuka, pracującym tylko w po- 
niedziałki, wtorki i środy. Szejniuk zalegał 
z wypłacaniem zarobków robotnikom czy 
to, że nie mógł, czy że nie chciał. W odpo- 
wiedzi na to robotnicy solidarnie porzucili 
pracę i przez pół tygodnia w tartaku pano- 
wała cisza. Wkrótce Szejniuk wypłacił po 
łowę zaległości i w poniedziałek robotnicy 
przyrzekli przystąpić do pracy, o ile druga 
połowa zaległości zostanie im wypłacona 
przed rozpoczęciem pracy. W przeciwnym ra 
zie tartak będzie stał. (m) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Nadmierne zatrudnianie robotników. 

Inspektorat pracy zainteresował się sprawą 
zatrudniania robotników w  przedsiębior- 
stwach budowlanych ponad ustawowo usta- 
loną normę godzin pracy. 

Nadmierne zatrudnianie robotników w 
różnych przedsiębiostwach różnie występu- 
je. WI jednych firmach robotnicy pracują 
jedną godzinę ponad normę, w innych nato- 
miast, jak przy budowie domu przy ul. Le- 

   
  

    

  

    

  

OSOBISTA - 

gjonów 2 jeszcze o 11 godzinie i później w 
nocy widzi się robotników przy pracy. 

Inspektorat zamierza w związku z tem 
przystąpić do rewizji tego stanu i zastoso- 
wania do przedsiębiorstw środków przewi- 
dzianych ustawą. (m). 

TEATR ! 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Ostatnie 

przedstawienia „Roxy%. Dziś o godz. 8 m. 
15 w. ujrzymy pełną homoru i szczerego 
sentymentu komedję. amerykańską „Roxy 
w ietnem wykonaniu  Detkowskiej,  Ni- 
wińskiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Detko- 
wskiego, Mileckiego, Pichelskiego, oraz dyr. 
Zelwerowicza. „Roxy* będzie ostatnim wy- 
stępem na scenie wileńskiej ulubienicy pu- 
bliczności, Zofji Niwińskiej, która została 
obecnie zaangażowana do Poznania. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienie 
rewji „To co najlepsze*. Dziś o godz. 8 m. 
45 ukaże się po cenach zniżonych doskona- 
ła rewja „To co najlepsze”, będąca pamysło- 
wym przeglądem największych sukcesów z 
poprzednich programów. W rewji bierze u 
dział cały zespół z gościnnym udziałem Jani- 
ny Sokołowskiej, znakomitej artystki teat- 
rów warszawskich, oraz dyr. Zelwerowieza, 
który z właściwym obie humorem wypowia- 
da kapitalny monolog p. t. „Nietutejszy”. 
Resztę obsady stanowią: Janina Kozłowska, 
Ewelina Wierzyńska, Ludwik Sempoliński, 

Jerzy Sulima, Henryk Wierzyński, oraz ze- 
spół baletowy Lidji Winogradzkiej. Rewja 
„To co najlepsze* jest ostatnim występem 
w Wilnie artystów rewji warszaws й 

— Dzisiejszy poranek w Teatrze Letnim. 
Dziś o godz. 1 po poł. odbędzie się w Teatrze 
Letnim poranek rewjowy po cenach najniż- 
szych. Program wypełnią najulubieńsze prze 

e i najlepsze numery z poprzednich rewij. 
Udział biorą: Janina Sokołowska, Jani- 

na Kozłowska, Ewelina Wierzyńska, Lud- 
i mpolinski, Jerzy Sulima, Henryk Wie- 

i oraz zespół baletowy Lidji Winogra- 

    

   

      

   

     

   

  

  

   
    

     

    
    

  

— Dzisiejsze przedstawienie popołudnio- 
we w Teatrze Letnim. Dziś o godz. 4 m. 30 
pp. odbędzie się w Teatrze Leinim przedsta- 
wienie arcywesołej rewji p. t. „Ja pana tež“ 
po cenach zniżonych, w wykonaniu całego 
zespołu. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lut. 
nia*, Artyści Teatrów Miejskich przygoto- 
wują obecnie z wielkim nakładem pracy i 
energji niezwykle ciekawą premjerę, zapo- 
wiedzianą na najbliższe dni. Będzie to naj. 
nowsza sztuka Somerset Maughama „Mam 
prawo odejść* w reżyserji i z udziałem dyr. 
Zelwerowicza. Pozostałą obsadę stanowią: 
Małyniczówna, Sawicka, Severinówna, Szur- 
szewska, Łaciński, Łubiakowski, oraz Mile- 
cki. Sztuką tą Teatry Wileńskie zamykają 
dwuletni okres pracy w Wilnie. 

— Występ dwóch gwiazd. Dziś w nie. 
dzielę 23 sierpnia r. b. o godzinie 8 m. 30 
wieczorem w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) od- 
będzie się wielki koncert symfoniczny pod 
dyrekcją słynnego kapelmistrza, dyrektora 
Warsza ej Orkiestry Symfonicznej Bro- 
nisława Szulca, przy współudziale słynnego 
tenora „Opery Warszawskiej” Stanisława 
Gruszezyńskiego. 

EABJO 
NIEDZIELA dnia 23 sierpnia. 

ja bicia dzwonów i wotywy 
z Bazyliki Wileńskiej. 11.00: Otwarcie Mie- 
dzynarodowych Zawodów Strzeleckich o Mi- 
strzostwo świata. 11.38: Czas. 12.00: Bicie ze- 
gara i hejnał z dzwonnicy katedr. w Wilnie. 
12.05: Koncert popularny. 12.10: Kom. meteor. 
18.30: Muzyka. 13.40: Odczyty popularne i mu 
zyka. 15.05: Odczyt Walerjana Charkiewi- 
cza p. t. „ Walka z wojną we współczesnej 
literaturze”. 15.20: Odczyt i muzyka. 16.40: 
Audycja dla dzieci i młodzieży. 17.10: Ko- 
munikat. 47.20: Transmisja z meczu piłki 
nożn Polska — Rumunia. 17.45: Kon- 
cert. 18.5 niki meczu Polska — Rumunja 
19.00: „Kukułka wileńska*, 19.20; Program i 
rozmaitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: 
Komunikaty. 20.15: Koncert popularny. 22.00: 
Feljeton i komunikaty. 22.30: „Miłość szla- 
gierów.* 23.00: Muzyka lekka i taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 24 sieprnia 1931 r. 
11.58. Czas i hejnał krakowski. 12.08: 

Muzyka operowa z płyt. 12.10: Kom. meteor. 
16.40: Progr. dzienny. 16. Kom. „16.50: 
Pogadanka francuska. 17.10 Utwory Brah- 
mana (płyty) „Jak się Kraszewski 
zasłużył ojezy — odczyt. 18.00: Muzy- 
ka lekka. 19.00: Kom. y--19.46: 26 
świata radjowego* 19.30: Progr. 
i rozm. 19.40: Skrzynka roln. 19.55: Komu. 
nikaty i pogad. radjotechn. 20.30:. Koncert 
z Doliny. 22.00: Feljeton, kom i muzyka le- 
kka i taneczna. 

  

   

  

   

    

   

    

     

  

   

   

   

  

     

  

WITOREK, dnia 25 sierpnia 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu i hejnał z Wieży 

Marjackiej z Krakowa. 12.0. Muzyka bale 
towa i taneczna (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 16.25: Program dzienny. 
16.30: Komunikat dla żeglugi. 16.35: „Ste- 
nografja i jej znaczenie* — odczyt. 17.00: 
„Przegląd litewski w perspektywie. miesią- 
ca' — odczyt. 17.15: Utwory Bacha (płyty). 
17.35: „Z nad polskiego morza* feljeton. 

Program na środę i rozmaitości. 
18.00: Rozmaitości i giełda rolnicza. 18.45: 
Słowo wstępne do transmisji z Salzburga. 
19.00: Transmisja z Salzburga. Opera Mozar- 
ta „Flet Czarodziejski* w przerwie prasowy 
dziennik radjowy. 22.00: „Dzieci rybaka nad 
morzem“ feljeton. 22.15. Komunikaty. 22.35: 
Muzyka taneczna. 23.00: Kabaret (płyty) 

NOWINKI RADJOWE. 
NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE. 

Kto nie może się ruszyć z domu, jest w 
stanie wysłuchać przez detefon wotywy z 
Bazyliki Wileńskiej. Na dokładkę (dla na- 
stroju) usłyszy jeszcze bicie dzwonów i prof 
Władysława * Kalinowskiego przy organach. 

ODCZYT O KRASZEWSKIM. 
Poniedziałek, 24. VIII o godz. 17. 35 (na 

całą Polskę). Czyż jest granica obowiązków 
wobec Ojczyzny? Czyż jest jakaś miara wo- 
bec jej zasług? I jakież mogą być spraw- 
dziany komu Ojczyzna jest więcej dłużna? 
Chyba tylko zmiany jakie jednostka prze- 
prowadziła w świecie otaczającym mogą być 
tytułem do roszczeń o sławę pośmiertną. 
Wielki król sam sobie najwspanialszy po- 
mnik wystawił z domów i zamków muro 
wanych, które stawiał tam, gdzie przedtem 
stawiano drewniane. A teraz przenieśmy się 
myślą w wiek dziewiętnasty w inną dziedzi- 
nę pracy twórczej. Zapytajmy siebie czem 
była powieść polska przed Kraszewskim. A 
czem po nim. I jakkolwiek większe na nie- 
bie literatury miały po Nim zabłysnąć gwia- 
zdy, nie nie umniejszy jego zasług, gdyż on 
właśnie dokonał najtrudniejszych kroków — 
tych pierwszych. Pan Władysław Arcimo- 
wicz będzie mówił o tem jak się Kraszew- 
ski. zasłużył Ojczyźnie. 

WALKA Z WOJNĄ WE WSPÓŁCZESNEJ 
LiTERATURZE. 

Pod tym tytułem w niedzielę 23. VIII. 
o godz. 15 usłyszymy interesujący odczyt p. 
Walerjana Charkiewicza. 

  

    

  

    

   

  

      
   



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Odgłosy rokowań francusko-sowieckich. 
Wyjaśnienia pisma francuskiego. 

PARYŻ 22,8. Pat. „Petit > Ba“ 
risien“ twierdzi, że wiadomość po- 

chodząca ze źródła niemieckiego o 

wysłaniu w dniu wczorajszym do Mo 

skwy projektu paktu o nieagresji po- 

między Francją a Sowietami jest nie- 
dokładna. Powszechnie jest wiadome 
że obecnie odbywają się rokowania 
pomiędzy przedstawicielem _Sowie- 
tów w Paryżu a sekretarzem general- 
nym MSZ Berthelotem. 

" Rokowania te, które posiadały po 
czątkowo charakter ekonomiczny, na 
żądanie Moskwy zostały rozciągnięte 
również na zagadnienie polityczne. 
Celem ich jest osiągnięcie modus vi- 
vendi w sprawach handlowych i pod- 
staw stabilizacji stosunków politycz- 

   
nych pomiędzy obu krajami: Francja 
związana stosunkami przyjaźni z 

Polską i Rumunją, postarała się, a- 
żeby i kraje te bezpośrednio zainte- 
resowane w tej sprawie, wzięły u- 
dział w toczących się rozmowach. 

Jednakże rokowania te nie wysz- 
ły jeszcze ze stadjum wstępnych roz- 

mów. 
Z drugiej strony — pisze „Petit 

Parisien* — przed zawarciem paktu 
o tak wielkiem znaczeniu musiałby 
on być przedłożony radzie ministrów 
komisji spraw zagranicznych Izby i 
wreszcie parlamentowi, a zatem ca- 
ła wiadomość o zawarciu paktu jest 
nieścisła. 

Konieczność zmiany procedury mniejszościowej 
Pismo wszystkich partyj do Hendersona. 

LONDYN 22.8. Pat. — „Manche- 
ster Guardian“ oglasza pismo, wysto- 
sowane do Hendersona przez grupę 
ezłonków wszystkich trzech partyj, 
stwierdzające że ochrona mniejszości 
zbankrutowała i niezadowolenie mniej- 
szości jest powszechne, wobec czego 
konieczna jest zmiana procedury mniej 
szościowej. Podpisani wzywają Hen- 
dersona do zgłoszenia na Zgromadze- 
niu Ligi wniosku w tej sprawie wzglę- 
dnie do utworzenia specjalnej komisji 
mniejszościowej, albo też powołania ko 
mitetu doradczego, któryby wykony- 
wał swe funkcje pod kierunkiem komi- 

tetu trzech. 
Podpisani wysuwają argument, iż 

członkowie komitetu trzech są bardzo 
zajęci i nie mają możności szczegóło- 
wego badania petycyj, które to zadanie 
mógłby spełniać komitet doradczy i 
składać sprawozdanie komitetowi 38-ch. 

Pismo podpisali posłowie Malone i 
Taylor z Labour Party, posłowie Jo- 
nes i Mander ze stronnictwa liberalne- 
go poseł Cazalet ze stronnictwa konser- 
watywnego oraz nieposłowie: lord No- 
el i Buxton, zwolennicy Labour Party 
oraz sir Edward Boyle. sympatyk libe- 
rałów. 

Znowu zuchwały napad na bank w Berlinie. 
BERLIN, 22. VIII. (Pat). Nowego zuch- 

wałego rabunku dokonano w sobotę przed 
południem w Altonie na oddział banku za- 
chodnio-holsztyūskiego. Przed gmach, w któ 
rym mieści się filja b-ku, zajechało samo- 
ehodem 3 zamaskowanych osobników, któ- 
rzy wdarli się natychmiast do kasy i stero- 
ryzowawszy personel bankowy przy pomo- 

су rewolwerów, zrabowali 6 tysięcy mk. Nie 
powstrzymani przez nikogo, wybiegli na uli- 
cę i odjechali swym samochodem w kierun- 
ku Hamburga. W pogoń za bandytami udał 
się na motocyklu pewien rzemieślnik, za- 
niechał jednak pościgu wobec ostrzeliwania 
się uciekających. Sprawey napadu zbiegli 
hez śladu. 

Krwawe walki z bandytami 
NOWY YORK, 22. VIII. (Pat). W. ciągu 

dnia wezorajszego w Nowym Yorku roze- 
grały się liczne walki z bandytami, w trak- 
cie których wielu bandytów zostało zabi. 
tych lub rannych. Najgroźniejsze spotkanie 
bandytów z policją miało miejsce po połud- 
niu w północnej części miasta. W utarczce 
tej zginęło kilku bandytów, a wielu jest ran 

nych. Policja poniosła również straty. Za- 
bity jest poliejant, 12 odniosło rany. Prócz 
tego rannych jest trzech przechodniów. W 
dwóch innych spotkaniach zabitych zostało 
dwóch bandytów. Podczas strzelaniny wielu 
policjantów i przechodniów zostało ran- 
nych. 

Aresztowanie sekretarza sądu apelacyjnego. 
  LWÓW, 21. 8. (Pat). Z polecenia pod- 

prokuratora Horodyńskiego, aresztowano tu 
sekretarza sądu okręgowego Romualda Dęb- 
ca, eo wywołało w mieście dużo poruszenie. 

W. czerweu b. r. w lwowskim sądzie kar- 
nym w oddziale kasowym wykryte zostały 
nadużycia, sięgające kwoty 40.000 zł. Z po- 
lecenia p. wice-ministra sprawiedliwości dr. 
Świątkowskiego, specjalna komisja minister- 

  

jalna łącznie z urzędnikami najwyższej Izby 
Kontroli Państwa przeprowadziła  szezegó- 
łowe badania, w których wyniku zawieszono 
w urzędowaniu sekretarza sądu okręgowego 
p. Dębea, który sprawował opiekę również 
nad kasą. Ostatnio sprawa znalazła się w 
rękach prokuratora, który polecił areszto- 
wać p. Debca i zawiesić nad nim areszt śle- 

dezy. 

i Dźwiękowe Kino Dziś! 

CGIUIN© |::: głównej 
Na pierwszy seans ceny zniżone. 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 

K U RJ E R M EB E R S £ R 

Echa afery w I-ym Urzędzie Skarbowym. 

Buchalter skazanyp rzez obie instancje sądowe za łapownictwo 

Aleksy Witko rewident buchalteryjny w 

I Urzędzie Skarbowym w Wilnie w poło- 

wie stycznia b. r. został skompromitowany 

jako łapownik. 

Przebieg tej afery, która w swoim czasie 

obudziła dużą sensację, był następujący: 

Przy wymierzaniu podatku dochodowego 

za 1929 r. firmie budowlanej „J. Gumow- 

ski* obliczono ten podatek biorąc za pod- 

stawę roczny obrót w kwocie 333.378 zł. 

Przerażony tem p. Jan Gumowski, przed- 

stawiciel zainteresowanej firmy, który dek- 

larował obrót w sumie 38000 zł. zwrócił się 

do odnośnego urzędnika Urzędu Skarbowe- 

go, Witki i wszczął z nim pertraktacje, któ- 
re doprowadziły do porozumienia. 

Mianowicie Witko zdecydował się sumę 

obrotu zredukować do 47319 zł. 61 gr. za- 
żądał jednak za to 4000 zł. 

Na warunki te p. Gumowski zgodził. się, 
lecz o wszystkiem powiadomił władze śled. 
CZE: 

Stosownie do umowy, w dniu 16 stycz- 
nia p. Gumowski przybył do gabinetu służ- 
bowego Wiitki i wręczył mu trzy weksle po 
1000 zł. każdy, czek na 600 zł. i 400 zł. go- 

tówką. 
Bezpośrednio po zawarciu tej tranzakcji 

do gabinetu Witki wkroczyła policja, a przy 
rewizji odnalazła zarówno banknoty jak 
weksle i czeki znaczone, w umówiony po- 
przednio sposób. 

Dowód winy był tak rzeczywisty, że urzę 
k i dzono w więzieniu, a           

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wj dniu 12 sierpnia r. b. w „Expressie 

Wileńskim" zamieszczony został artykuł pod 

tytułem „Skandaliczne zaniedbanie bezpie- 

czeństwa”, w którym omawiając fakt wy- 

skoczenia z pociągu na linji Mołodeczno— 

Wilno kobiety z dzieckiem, „Express Wileń- 

ski* w jaskrawych wyrazach uczynił Dyrek- 
cji zarzuty zaniedbania bezpieczeństwa ru- 
chu. 

Wi tymże dniu Dyrekcja wystosowała pi. 
smo do „Expressu Wileńskiego", prosząc o 
zamieszczenie sprostowania Dyrekcji w naj- 
bliższym numerze „Expressu Wileńskiego. 
Wobec tego jednak, że „Express Wileński" 
sprostowania tego nie zamieścił, Dyrekcja, 
w celu poinformowania społeczeństwa a rze- 
czywistych okolicznościach wypadku uprzej- 
mie prosi Pana Redaktora o zamieszczenie 

powyższego wyjaśnienia. 
Nieprawdą jest: 
1) że rączka hamulca poruszona przez 

pasażera nie działała, 
2) że dwie inne rączki hamulcowe opie- 

rały się sile pasażerów, 
3) że skrzynkę apteczną trzeba było roz- 

bijać z braku klucza, 
4) że brak w niej był materjałów opat- 

runkowych. 
Natomiast prawdą jest: 
1) że wszystkie rączki hamulcowe dzia- 

łały sprawnie i sam hamulec działał dok. 
ładnie, co potwierdza się faktem zatrzyma- 
nia pociągu zapomocą hamulca przez kierow 
nika pociągu p. Gogolewskiego; po spraw- 
dzeniu hamulców natychmiast po przybyciu 
pociągu do Wilna, stwierdzono komisyjnie 

należyte ich działanie, 
2) że skrzynka ratunkowa Nr. 3033 (ap- 

teczka pociągowa) i nosze znajdowały się u 
kierownika pociągu; skrzynki ratunkowe nie 
są zaopatrzone w zamki lecz w plomby dla 
łatwiejszego ich otwierania, a więc potrzeby 
poszukiwania klucza i rozbijania skrzynki 
nie było, 

Po ZAGINIONY STEROWIEC "LST 
Ricardo Cortez. NAD PROcRAM: Przegl. džwiek. Foxa. 

Ь Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 
NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Walc miłości. 

w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
WKRÓTCE: Niebezpieczny romans: 

  

Dziś i dni następnych! 

(ebek dworsa kolojow.) 

OGNISKO Wielki Polski Film! W szponach handlarzy kobiet (Szlakiem hafty) 
Wielki dramat obyczajowy w-g powieści MA. Marczyńskiego. 

W rolach głównych: Marja Malicka, Zofja Batycka, W. Walter. — 

Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 
Kino czynne codziennie. 

NASTĘPNY PROGRAM: Głos z oddali. 
  

Dziś! Po raz 
pierwszy w Wilniel 
Wersja dźwiękowal 

Wa seksł Gonrad Veidt i Mary Philbin. król ekranu 

| DŹWIĘKOWE KINO 

„DLLJWOÓO” 
Mlokiew. 22, tel. 15-28 

  

CZŁOWIEK ŚMIECHU 
NAD PROGRAM: 
  

w-g słynnej 
powieści 

Wikt. Hugo 

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

  

   
   

Świetny 
przebój 
dźwięk. 

W rol. główn.: Bohat. 
filmu „Białe cienie" 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Premjera! 
  

Raquel Torres, 

DJABEŁ OCEANU 
słynny amant Nils Asther i Charles Bickford. — Piękne krajobrazy. 

Wileńska 38, tel. 9-28 

Dramat miłości i na- 
* miętności! 
Śmierć lub kobieta? 

—:— NAD PROGRAM: Komedja i atrakcje dźwiękowe. —:— 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr | Dzis! 

STYLOWY 
alien: Wielka 36.   NAD PROGRAM: 

Najnowsze 

dźwiękowe arcydziełel 

Najnowszy film po raz 
pierwszy w Wilnie p. t. 

PRZEDŚLUBNY GRZECH 
W rolach głównych: Laura la Plante i John Boles. 

Na gorącym uczynku 

Wstrząsający salonowo- 

erotycz. dram. w I0 akt. 

Przepięk. sensac. dr. w 8 akt. 
W roli gł. Hoot Gibsen. 
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21 ARCYKSIĄ 

Noma” 
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OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje mało- 

XĄ wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ: ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

JARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

(AIA GTI TIT TTT TT TSR 

MASZYNY DO SZYCIA 
systemu SINGRRA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 

polccz JÓZEF ANKUDOWICZ 
WARSZA WA, NOWOGRODZKA Nr. 2. 

  

  

UWAGA: Obejrzenie wystawy pomników — 

R. BIKNER 
pracownia 

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

istnieje od roku 1885 

Gotowe Pomniki i Płyty Pamiątko* 
we z Granitu Szwedzkiego i Krajow. 
Balzatu Labradoritu i Marmuru. 

Wykonanie robót w zakres grobow- 
nictwa wchodzących na wszystkich 
cmentarzach wileńskichj i prowin- 
cjonalnych w-g projektów własnych 
4 i otrzymanych.   do kupna nie obowiązuje. 
  

      

Nowootwarty Warszawski 

p. 

| poleca najnowsze desenie po cenach 

8 6431 

"TAPETA" 
Wilno, Niemiecka 4 

      

     
      
    

konkurencyjnych. 

  

sprawę przekazano władzom sądowym. 

W dniu 2 maja Witko oskarżony O Wwy- 

muszenie łapówki pod groźbą ucisku służ- 

bowego (art. 657 cz. III k. k.), stanął przed 

sądem okręgowym, a w wyniku rozprawy 

skazany został na 5 lat więzienia, zamienia- 

jącego dom poprawy, co powoduje ograni- 

czenie skazanego na taką karę w prawach 

stanu. 

Skazany na wynik odwołał się do wyż- 

szej instancji, a wobec tego wczoraj spra- 

wę tę badał sąd apelacyjny w składzie pp. 

sędziów: Suszczewicza, Matusewicza i Ilji- 

na. 
Oskarżyciel publiczny wice-prokurator p. 

Połowiński domagał się zatwierdzenia wy- 

roku sądu okręgowego. 

Rzecznicy oskażonego mec. Petrusewicz 

i Andrejew prosili o uniewinnienie względ. 

nie o złagodzenie kary wymierzonej oskar- 

žonemu Witce. 

Sąd apelacyjny, biorąc dane uzyskane w 

czasie przewodu sądowego pod uwagę, Uuz- 

nał, iż Witko jest winien dokonania prze- 

stępstwa inkryminowanego mu, lecz wymie- 

rzoną przez sąd okręgowy karę postanowił 

zmniejszyć do trzech lat domu poprawcze- 

go, zaliczając skazanemu areszt zapobiegaw- 

czy odbywany od 16 stycznia b. r. 

Odebrane od Witki weksle oraz czek, 

które były załączone do sprawy, jako do- 

wody rzeczowe sąd postanowił zwrócić p. 

J. Gumowskiemu. Ka.er. 

3) skrzynka ratunkowa była zaopatrzona 

w dostateczną ilość materjałów opatrunko- 

wych, 

4) specjalnych sanitarjuszy w pociągach 

„niema, natomiast funkcje ich pełnią kierow- 

nicy pociągów „którzy są specjalnie wyszko- 

leni; w danym wypadku pomocy lekarskiej 

udzielił przypadkowo jadący w tym pocią- 

gu lekarz kolejowy dr. Jastrzębski z Moło- 

deczna, a więc poszukiwanie sanitarjusza i 

uciekanie się do jego pomocy było zbędne, 

5) pociągi osobowe nie są zaopatrywane 
w aparaty telegraficzne i do obsługi pocią- 
gów nie przydziela się telegrafistów, nato- 

miast wszystkie pociągi osobowe zaopatrzo- 

ne są w aparaty telefoniczne; ponieważ po- 

moc lekarska została udzielona przez leka. 

rza kolejowego w pociągu, przeto wywoły- 

wanie dyżurnego lekarza kolejowego w Wil- 
nie i użycie telefonu nie było potrzebne. 

Karetka pogotowia wezwana została 

przez posterunkowego policji na dworcu st. 

Wilno. 

Za Dyrektora Kolei Państwowych 
Inż. Mazurowski 

Vice-dyrektor Kolei Państwowych. 

O ziołach leczniczych Oskara 
Wojnowskiego. 

Wobec licznych zapytań napływających 

do naszej redakcji i ze względu za zaintere- 

sowanie się naszych czytelników specyfika- 

mi z ziół leczniczych Oskara Wojnowskiego 

dowiedzieliśmy się, że specyfiki Wojnow- 

skiego nie są zwykłemi mieszankami z ziół 

lecźniczych, lecz są one mieszankami odpo- 

wiednio spreparowanych ziół i korzeni kra- 

jowych i egzotycznych, które przy odpowie- 

dniem plantowaniu, zbiorze i nareszcie sa- 

mem dozowaniu, są ściśle przystosowane do 

leczenia poszczególnych chorób. 

Naskutek wielu otrzymanych 

dodajemy tutaj, że do najwięcej 
specyfików Włojnowskiego należą: 

Zioła przeciwko cierpieniom kanału po- 

zapytań, 
znanych 

karmowego, zn. sł. „IROTAN* 

1149. 
Zioła przeciwko wymiotom oraz  atonji 

kiszek, zn. sł. „GARA*% Nr. rejestru 1148. 

Zioła przeciwko chorobom płucnym i ble- 
dnicy, zn. sł. „ELMIZAN* Nr. rejestru 1153. 

Zioła przeciwko reumatyzmowi, artrety- 
zmowi, podagrze i ischiasowi zn. sł. „ART- 

ROLIN* Nr. rejestru 1150. 

Zioła przeciwko niedomaganiom  skro. 
fulicznym zn. sł. „TIZAN* Nr. rejestru 1152. 

Zioła przeciwko chorobom nerwowym 
i epilepsji zn. sł. „EPILOBIN* Nr. rejestru 
1151. 

Zioła przeciwko chorobom nerek i pę- 
cherza zn. sł. „UROTAN* Nr. rejestru 1147. 

Oraz kąpiele siarkowo-roślinne pod naz- 
wą „SULFOBAL* Nr. rejestru 1263. 

Jak wiadomo specyfiki te są do nabycia 
we wszystkich aptekach i składach, zaś li- 
teraturę o tych specyfikach wysyła na ży. 
czenie pp. lekarzy bezpatnie Biuro Sprze- 
daży Specyfików Oskara W/ojnowskiego. 

SPORT 
Dalsze zwycięstwa jeźdźców 

polskich. 
RYGA 22.8. Pat. — W sobotę 22 b. 

m. w drugim dniu międzynarodowych 
konkursów hippicznych, polscy jeźdź- 
cy odnieśli następujące zwycięstwa: 

W lekkiej jeździe na wytrwałość 
i zręczność (15 przeszków do 1 m. 30 
em. wysokości i 1.m. 80 cm. szerokoś- 
ci; każdy jeździec musi odbyć bieg na 
dwóch koniach) pierwsze miejsce zajął 
mjr. Antoniewicz na koniach „Donne- 
use' i „Narcyz'*, drugie — por. Strzał- 
kowski na koniach ,„Nimes* i „Obe- 
rek*, trzecie — rtm. Trenkwald na ko- 
niach „Olaf“ i „Madzia”*. W ciężkiej 
jeździe na wytrwałość i zręczność (15 
przeszkód do 1 m. 40 cm. wysokości 
i 2 m. szerokości) pierwsze miejsce za- 
jął por. Trenkwald na koniu „Madzia, 
drugie — por. Rojcewicz na koniu 
„The Hoop“, trzecie — nadporucznik 
Trezins (Lotysz) na koniu „Feletons“. 
Publiczność entuzjastycznie witała 
zwycięzców. Deszczowa pogoda nieste- 
ty ujemnie wpływa na przebieg zawo- 
dów. 

RAID MOTOCYKLOWY WARSZAWA — 
WILNO — WARSZAWA. 

Sekcja motocyklowa Legji organizuje w 
dniach 29 i 30 b. m. raid motocyklowy War- 

Nr. rejestru 

szawa—Wilno—Warszawa, na dystansie 

1000 klm. 
Zapisy do dnia 26 włącznie przyjmuje 

sekretarjat Legji w poniedziałki, środy i piąt 
ki w godz. 6—7 wieczorem. (Pat). 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE GWAŁCICIELA. 

Przed dwoma dniami do policji śledczej . 
zgłosiła się niejaka A. Grywdo lat 16, i za- 
meldowała iż poprzedniego wieczora kiedy 
wracała przez górę Bufałłową do domu, na- 
padnięta została przez nieznanego jej osob- 
nika, który ją zgwałcił. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

napadu na Grywdę dokonał niejaki Edward 

Redlin, którego w dniu wczorajszym aresz- 
towano i odesłano do dyspozycji władz są- 

dowo-śledczych. (e). 

  

ANSI T NO II II ONSITE я 

  

Nr. 193 (2135) 

GORĄCA ZUPA PRZEKONYWUJĄCYM 
ARGUMENTEM. 

Przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 71.4 miak 
miejce następujący wypadek. 

Między dwiema lokatorkami tego domu 
wynikła ostra sprzeczka która zamieniła się 
niebawem w bójkę. W trakcie bójki jedna 
z lokatorek w uniesieniu chwyciła garnek 
z wrzącą zupą i oblała nią swoją przeeiw- 
niczkę Andruszkajtisową. 

Andruszkajtisowa doznala powažnych @- 
brażeń i opatrzona została przez zawezwane 
na miejsce wypadku pogotowie ratunkowe. 
Porywcza zaś jej przeciwniczka pozostała 
bez obiadu. (e) 

CZERWONY SZTANDAR. 

Przewczoraj wieczorem nieujawnieni na- 
razie sprawcy zawiesili na drutach telefoni- 
cznych na rogu ul. Rudnickiej i zaułku Osa- 
miańskiego czerwony sztandar z napisami 
antypaństwowemi. Sztandar usunięto przy 
pomoey mechanieznej drabiny straży ognio- 
wej. (e). 

ARESZTOWANIE WYWROTOWCÓW. 

Onegdaj policja polityczna aresztowała 

w Wilnie 5 osób oskarżonych u działalność 
antypaństwową. Nazwiska aresztowanych ze 
względu na toczące się Śledztww” narazie u- 
jawnione być nie mogą. ч 

Wszysey aresztowani osadzeni zostałi w 
więzieniu Łukiskiem. (e). 

„B 

Samoloty stratosferyczne. 
Zakłady lotnicze Farmana pracują obee 

nie nad budową samolotu stratosferyeznego. 
Równocześnie także niemieckie zakłady 

Junkersa budują taki samolot chcąc wyprze 
dzić Francuzów w wykorzystaniu doświad- 
czeń i obserwacyj, poczynionych przez prof. 
Piecarda. 

Samolot Farmana rozwijać będzie w stra 
tosferze szybkość 900 do 1.500 klm. na go- 
dzinę. Kadłub samolotu, długości 9 metrów 
posiadać będzie podwójne i potrójne Ściany 
z elastycznego metalu. 

Największą sensacją konstrukcyjną sta- 
nowić będzie mechanizm samołotu, który pe 
wzniesieniu się do stratostery, zostanie na- 
stawiony przez pilota i sam będzie kierował 
aparatem. Dopiero podczas lądowania, po о- 
puszczeniu się do niższych warstw, pilot 
wyłączy mechanizm i ponownie ujmie stery 
w ręce. 

8 sztucznych wysp 
na Atlantyku. 

W tych dniach nastąpić ma w New-Yor- 
ku podpisanie ostatecznej umowy w sprawie 
budowy 8 aerodromów na Atlantyku. Jedna: 
z tych wysp, skonstruowana na próbę, znaj- 
duje się między New-Yorkiem a Bermud'em: 
Służy ona narazie jako stacja doświadczalna 
i juź teraz oddaje wielkie usługi linjom że- 
glugi powietrznej. 

Pozostałe stacje mają być oddane do u- 
żytku już w ciągu 18 miesięcy. Długość każ- 
dej z nich wynosić będzie 350 metrów, sze 
rokość 120. Przymocowane będą one do 
dna oceanu setkami stalowych lin, u końca 
których zamiast kotwic uwieszone będą о- 
gromne bloki cementu. 

Na tych oceanicznych punktach linij lo- 
tniczych znajdować się będą zbiorniki ben- 
zyny, hotele, zaopatrzone w pomoc lekarską 
stacje radjowe i t. p. Dużo też czyta się w 
prasie amerykańskiej o wyszukanej archi- 
tekturze gmachów i o przepychu ich wnętrz: 
Wyspy sztuczne mają być cudem techniki i 
komfortu i to już za 18 miesięcy. N.K.. 

Popisrajeie przemysi krajowy 

  

   

  

  

Wytwornetowarzystwopo- 

6287 Przyjęcia 10—3 pp. 

ezynny 11 — 6 pp. 

  

Letznita Lifewskiego $tow. Pomocy Sani 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

GABINET RENTGENOWSKI 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 

wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 
  

EGEMEA KOMUNIKAT 

23-ej Państwowej Lotorji Kiasowej 

w najszczęśliwszej kolekturze 

Warszawa, Nalewki 40. 

Suwalska 28. 

Centrala: 

Oddział w Lidzle: 

LOSY do 5-ej KLASY 

JUŻ SĄ DO NABYCIA 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, PKO. 80928 

    

Sprzedaż domu na rozbiórkę. 
W dniu 31.VIIL. 1931 r. o godzinie Il-ej odbędzie 

się w Szefostwie Fortyfikacji D. O. W. Wilno, plac 

Jezuicki Nr. 3, przetarg nieograniczony na sprzedaż 

murowanego domu wraz z budynkiem gospodarczym, 

położonych przy ul. Filareckiej Nr 27/23, na rozbiórkę. 

Formularze ofertowe i szczegółowe informację 

można otrzymać w Kierownictwie Budowy - Drogi 

„Krzywe Koło—Saska Kępa*, przy ul. Trakt Batorego 

Nr. 5, w godzinach od 14 do 15. 

L. dz. 5032/31. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 

nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U.P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 7 września 

1931 r. o godzinie |0-ej rano w Wilnie przy ul. Pióro- 

mont Nr. 5 odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą- 

cego do Kalwaryjskiego Tartaku Parowego majątku 

ruchomego, składającego się -z maszyny zheblarki w 

pełnem urządzeniu f-my „T. W. Hoffmann Breslau", 

oszącowanego na sumę 1600 zł. na zaspokojenie pre- 

tensji Eljasza Blumentala w sumie 1376 zł. 90 gr. 

# % 9% i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

935/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rewiru II, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. |, 

zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 

publicznej, że w dniu 28 sierpnia 1931 r., o godzinie 

10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Mickiewicza Nr. 23, 

odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 

firmy Biuro Techniczne „Hercog i S-ka", majątku ru- 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

GOTÓWKĘ 
na "Jo "Jo 

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

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta'' 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6368 

„Bratnia Pomor” 
słuchaczy 

Instytutu Nauk 
Handlowo-Gospodarcz. 
w Wilnie, poszukuje dla 
swych koleżanek i kole- 
gów od | września r. b. 

wolnych pekoi 
bez utrzymania i stancyj 
z całkowitem utrzymaniem 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 

muje Zarząd Bratniej Po- 
mocy — Wilno, Mickiewi- 
cza Nr. 18 (dom B-ci Jabł- 
kowskich, Il piętre), w go- 
dzinach od 9-ej do l3-ej 
codziennie oprócz dni 
świątecznych. 6397 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 

  

    

  

robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidem,upławom, obstruk- 
cji, kamieniem żółciowym, 

kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej | 
Adres: Liszki, Apteka. 

  

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

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

wiedniejsze na prowincję. 15-letnia gwarancja. Wysyłamy 

na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 

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

Uw aga: Firma chrześcijańska. Maszyn tańszych o słabszej konstr. oraz czółenek 

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

EDIT TAI KODA CN TE ISI 

    

    

    

     

     

  
     

  

6347   
  

E] 

L Kiydavalešwo „Kurjex Wileński" S-ka x ogx. odp.   6418 

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do robót 

ręcznych we wszystkich szerokościach oraz 
wielki wybór kreponów, muślinów, jedwabi, 

markizet deseniowych oraz krepe moteor, ge- 
orgette, mongol i jedwabi surowych. 

mę 2020 zł. 
931/V1 

chomego, składającego się z maszyny do pisania, 

gaśnic, oraz innych ruchomości, oszacowanego na su- 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Zakład krawiecki 
damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 

    Uwaga — Wileńska 27. 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańnska 1, telefon 3-40 

Czy jesteś ujż członkiem PLOP-u? 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta- 

zyjne i angielskie. 6410     

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

Z. P. 2. 
  

  

L Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezopłciuwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—-12 i 4—8. 

  

Akuszerka 

аТа В 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

  

  

„Do wynajęcia 

pokój 
umeblowany, wejście nie- 

krępujące parter. 

Zygmuntowska 20 m, I 
od 10 rano do 6-ej pp. 

6428 

Do wynajecia 
od | września b. r. 

7 pokojowe 

mieszkanie 
ze wszelkiemi wygodami, 
świeżo  odremontowane, 
słoneczne z widokiem na 
Wilję. Mickiewicza 62-10. 

INTERNAT 
Sekretarjat Centrali Opiek 

Rodzicielskich Śr. Zakł. 
Nauk. przyjmuje zapisy 

uczniów do Bursy (inter- 

natu). Sekretarjat czynny 

codziennie od godz. | l-ej 

do godz. 13. 
w. Pohulanka 9 m. 2. 

Bursa rozpocznie się 31-go 
sierpnia r. b. 6424-1 

I. Grudzewic 
ul. Ostrobramska 8/10 

Pracownia krawiecka 

damskich i męskich 
ubiorów. 

Wykończenie staranne. 

Ceny umiarkowane! 

  

    

"41—19, III piętro, 

  

znaje automobilizm tylko 

na kursach mżyntere FTOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

ROWER 
z motorkiem 

względnie tylko motorek 
do roweru, okazyjnie do 
sprzedania — Gazowa 10. 

m. I, od 16 do 18 

    

POLSKA PRACOWNIA. 
rymarskich i podróżnych 

rzeczy 

Jana Jankiewicza 
w Wilnie, ul, Wileńska 3% 
Przyjmują się obstalunki. 

  

Że". dowód osobi- 
sty wydany przez 

Starostwo Wileńsko= 
Trockie na im. Kon- 
stantego Markowicza, 
unieważnia się. 6426 

Posada 
Towarzystwo poszukuje 
od zaraz kilku Pań od 25% 
lat wzwyż. Wymagamy: 
energiczna i  sumienna 
praca. Ofiarujemy: stałą. 
i dobrze płatną posadę 
(500—600 zł. miesięcznie) 
Zgłaszać się z dokumen- 
tami w poniedziałek + 
wtorek od 106—12-i 2—4- 
po pol., ul. Mickiewicza 

front. 
6430 

Di. |. Romanowski 
akuszerja i chor. kobiece 
powrócił, g. !—3 i 5—7 
Wileńska 25, tel. 11-68 

6422 

5 Pan 
znajdzie z powodu po” 
większenia przedsiębior- 
stwa dobrą, dobrze płatną. 
posadę. Warunek: skoń- 

czony wiek lat 30. Zna- 
jomość fachowa nie ko- 
konieczna. Przeszkolenie 
bezpłatnie na miejscu 

zgłoszeń. Panie wymow- 
ne, reflektujące na po- 
wyższe posady, zgłoszą 

się tylko z dowodami o- 
sobistemi w poniedziałek 
i wtorek od godz. 10—2, 
Wilno, ul. Mickiewicza 22 

m. 40 (wejście jak do kina. 
Hollywood), 6421 

Do wynajecia 
2 pokoje z kuchnią. 
Kazimierzowska 11—1 

  

  

    

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


