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Dymisja rządu angielskiego. 
Ma być utworzony rząd koalicyjny. 

LONDYN, 24-VIll. (Pat). Rząd Mac Donalda podał się do dymisji. 

Oficjalnie komunikują, że ma być utworzony rząd koalicyjny. 

Misja utworzenia koalicyjnego rządu narodowego będzie powierzona 

Od dłuższego już czasu świat cały 

ze zdumieniem spoglądał na wyraźny 

przełom w rozwoju potęgi ekonomicz- 

nej Wielkiej Brytanji. Od czasu za- 

kończenia wielkiej wojny coś się ze- 

psuło w tem mocarstwie, słynącem do- 

tąd z nieporównanego dobrobytu, sta- 

łości pieniądza, równowagi budżetu i 

olbrzymiej wymiany towarowej z ca- 

łym światem. Wszystkie te podstawo- 

we zasady gospodarki angielskiej na- 

gle się zachwiały — tak przynajmniej 

to wyglądało od chwili pozornego 

bankructwa nemieckiego, kiedy to zło- 

to z Banku angielskiego zaczęło w wiel- 

kich ilościach wędrować do Banku 

francuskiego w Paryżu, a funt szter- 

lingów drgnął w swoich niewzruszo- 

nych dotąd posadach. 

tem dla jego ratowania zaciągnąć mu- 

Wkrótce po- 

siano pożyczkę w wysokości 50 miljo- 

nów funtów w Banku Francji i Fede- 

ral Reserve Bank w Ameryce, co już 

było pigułką niezmiernie trudną do 

przełknięcia dumnej ze swej niezależ- 

ności ekonomicznej Anglji. 

Okazało się obecnie, że ów kredyt 

jest już prawie wyczerpany i że w dal- 

szym ciągu grozi ogromny deficyt bud- 

żetowy (120 miljonów funtów!), a 

przez to samo zagrożony jest pieniądz 

angielski. Pożyczkę zjadły zapomogi 

dla bezrobotnych, których Anglja П- 

czy przesżło 3 miljony, a każdy bezró- 

botny robotnik żonaty i mający dwoje 

dzieci, pobiera 30 szylingów, czyli oko- 

ło 65 zł. tygodniowo. Z drugiej stro- 

ny bilans handlowy Anglji wykazuje 

stale deficyt, który w roku 1929 osiąg- 

nął 382 miljony funtów *). Wpraw- 

dzie deficyt ten pokrywają z nadwyż- 

ką dochody z kapitałów ulokowanych 

zagranicą i t. p., jednakże Anglja 

wciąż traci swoje dawne rynki zbytu 

i musi się obawiać o los kapitałów in- 

westowanych w Niemczech lub Chi- 

nach, gdzie jutro może wyglądać bar- 

dzo rozmaicie. 

Opinja nieprzychylna rządowi Mac 

Donalda skłonna jest przypisywać to 

załamanie się finansowe Wielkiej Bry- 

tanji socjalistycznej polityce ekono- 

micznej przywódców Labour Party, 

dzierżących już niespełna dwa lata 

ster rządów w swoich rękach. Bez- 

wątpienia rządy socjalistyczne zawio- 

dły w Anglji tak samo jak zawiodły 

wszędzie, gdziekolwiek powstawały. 

Ale bezstronność każe stwierdzić, że 

początki kryzysu angielskiego zaryso- 

wały się już z całą wyrazistością Za 

czasów konserwatywnego rządu Bal- 

dwina, który w dziedzinie ubezpie- 

czeń socjalnych i w utrzymywaniu 

wysokiego poziomu życia przeciętnego 

obywatela uprawiał politykę niczem 

się nie różniącą od rządów swego So- 

cjalistycznego następcy. „Więcej na- 

wet. Prof. Siegfried w swej ciekawej 

książce stwierdza niezbicie, że poli- 

tyka konserwatystów angielskich 

stworzyła wszystkie przyczyny dzi- 

siejszego kryzysu angielskiego, rząd 

zaś Mae Donalda te przyczyny jeszcze 

rozwinął i wkońcu upadł pod ich 

ciężarem. 

Powołanie rządu koalicyjnego, 

który ma zastąpić rząd Partji Pracy 

*) Andrė Siegfried. La crise britannigue 

an XX sičcle, str. 78. 
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w Anglji, następuje zazwyczaj w mo- 

mentach dużego  niebezpieczeństwa 

uzasadniającego konieczność skupie- 

nia w rządzie wszystkich sił dla obro- 

ny zagrożonych interesów państwa i 

zawieszenia wewnętrznych walk po- 

litycznych. Z wyjątkiem okresu wiel- 

kiej wojny Anglja takich rządów nie 

znała. Jeżeli więc dziś myśl ta po- 

wstała, stanowi ona dowód powagi sy- 

tuacji w najpotężniejszem — jak do- 

tąd mniemano — mocarstwie Starego 

Świata. O skuteczności tego środka 

poprawy przedwczesnem byłoby dziś 

już wydawać sądy. 

Testis. 

sg 

Sytuacja według opinii 
„Times'a“. 

LONDYN. 24.VIIL. (Pat.) „Times“ 
w następujący sposób charakteryzuje 
obecną sytuację: Pełne nadziei oświad 
czenie z soboty w nocy wskazywało, 
że gabinet doszedł do prozumienia co 
do planu oszczędnościowego, którego 
redakcja była finalizowana. Tymcza- 
sem ostre różnice powstały w łonie 
samego gabinetu co do sprawy, jak 
daleko mogą sięgnąć oszczędności. 
Jest publiczną tajemnicą, że różnicę 
zdań wywołuje kwestja, czy rząd ma 
wziąć odpowiedzialność za propozycję 
obniżenia zasiłków dla bezrobotnych. 
Mac Donald i Snowden są jakoby prze 
konani, że bez takiego obniżenia ogól- 
na suma oszczędności nie byłaby. wy- 
starczająca, oraz że charakter oszczę- 

dności nie jest tego rodzaju, aby mógł 
przywrócić wszechświatowe zaufanie, 
niezbędne dla podtrzymania siły na- 
bywczej funta. Inni członkowie rzą- 
du mają być jednak niezdecydowani 
lub wręcz przeciwni obniżeniu zasił- 
ków. 

  

  

  

  

Mac Donald i Snowden walczą w 
ostatniej chwili istotnie, pragnąc wy- 
kazać, że partja ich zdolna jest do rzą- 
dzenia. Odwaga w takiej chwili po- 
może, tchórzostwo zaś zaskodzi in- 
teresom tych klas, troska o które sta- 
nowi zadanie socjalistów. Załamanie 
się kredytu brytyjskiego nikogo nie 
dotknie bardziej, jak rzesze ubogich, 
a kredyt bryrtyjski znajduje się w wiel 
kiem niebezpieczeństwie. 

Kredyty 50 miljonów funtów — 
pisze dziennik — niedawno udzielone 
Bankowi Angielskiemu są na wyczer- 
paniu i za parę dni dalsze znaczne kre- 
dyty muszą być uzyskane. Uzyskanie 
ich nie będzie możliwe, o ile nie zo- 
stanie przedstawiony plan, któryby 
zadowolnił tych, co do których zwró- 
cono się z twierdzeniem, że udzielając 
pomocy funtowi st.. pomagają walu- 
cie, posiadającej pierwszorzędne wa- 
runki egzystencji. Z takim planem za 
długo zwlekano i cały gabinet wie, 
że o ile chce się naprawdę funta ura- 
tować, pozostaje zaledwie kilka go- 
dzin, ażeby to uczynić. 

Rząd koalicyjny będzie 
tymczasowy. 

LONDYN Pat. — Utworzenie rządu 

koalicyjnego pod przewodnictwem 
Mac Donalda jest posunięciem o cha- 
rakterze wyjątkowym,  posiadającem 
znaczenie zarządzenia tymczasowego, 
obliczonego na przeprowadzenie planu 
finansowego dla zbilansowania  za- 
grożonego nadmiernemi wydatkami 
budżetu Wielkiej Brytanji. Po opano- 
waniu sytuacji finansowej przez wpro- 
wadzenie stosownej ustawy w parla- 
mencie, po uchwaleniu jej przy pomo- 
cy zapowiedzianej obecnie większości, 
program rządu koalicyjnego będzie 
faktycznie wyczerpany. Okres tej pra- 
cy może potrwać od 6 do 8 tygodni. 

Czy rząd koalicyjny pozostanie u 
władzy dla dalszego sprawowania rzą- 
dów—trudno jest dzisiaj przewidzieć. 
W dużym stopniu zależeć to będzie o- 
sobiście od Mac Donalda i od stosun- 
ku, jaki ułoży się między nim a La- 
bour Party. Pewną jest rzeczą, iż rząd 
koalicyjny Mac Donalda dochodzi do 
skutku przedewszystkiem dlatego, że 
konserwatyści w obecnej chwili nie 
chcą brać wyłącznej odpowiedzialno- 
ści za rząd, a nie mogąc uchylić się od 
odpowiedzialności, jaką Mac Donald 
zgrabnie im narzucił, wolą obarczyć 
się nią częściowo, wespół z Mac Do- 
naldem i Lloyd George'em. 

W skład nowego gabinetu wejdą oprócz labourzystów również 

i konserwatyści oraz liberałowie. Zarówno Baldwin, jak i inni przy- 

wódcy partyjni, 

gabinetu. 

już wyrazili swą zgodę na utworzenie takiego 

Decydujące posiedzenie rządu. 

LONDYN, 24-VIII. (Pat). Niedzielne posiedzenie gabinetu przybrało 

dramatyczną formę. Gdy Mac Donald przedstawił kolegom ostateczny 

plan, w którym przewidziane jest 10%/--we Obniżenie zasiłków dla bez- 

robotnych, 8 ministrów wypowiedziało się przeciwko, 13 zaś za obniże- 

niem. Nazwiska 8 są: Henderson, Graham, Alexander, Landsberry, Gre- 

enwood Addison, Johnston, Adamson. 
Wobec takiej opozycji w łonie własnego gabinetu, Mac Donald 

przerwał o godz. 22 posiedzenie i wyjechał do pałacu Buckingham, skąd 

powrócił po pół godziny. Gabinet obradował jeszcze 10 minut, poczem 

ministrowie rozeszli się. Pozostał sam Mac Donald, do którego o godz. 

11 w nocy przybyli Baldwin, Chamberlain i Samuel. Konierencja trwała 
do północy. Wbrew zapowiedzi, komunikatu nie wydano. 

Sytuacja pozostaje niewyjaśniona, aczkolwiek rekonstrukcja gabinetu, 

wobec stanowiska 8 ministrów, jest prawie nieunikniona. 
możliwą, że Mac Donald pojechał 
i otrzymał przytem Odrazu misję 

Jest rzeczą 
do króla, ażeby złożyć swą dymisję 

rekonstrukcji gabinetu. Ewen- 

tualnej rekonstrukcji musiałby zapewne Mac Donald dokonać na platior- 

mie rządu koalicyjnego z udziałem konserwatystów i liberałów. 

Narada 

LONDYN. 24.VIII. (Pat.) W ponie- 

działek o godz. 10 rano zaproszony 
został do pałacu królewskiego Mae 
Donald, Henderson i Baldwin. Po- 
siedzenie rady ministrów wyznaczone 
zostało na południe. Biuro Reutera 

Mac Donaid stanie na 

LONDYN 24.8. Pat. — O godzi 
nie 16 min. 20 Mae Donald przybył 
do pałacu i zgłosił królowi dymisję ga 
binetu. Król powierzył Mae Donaldo- 
wi utworzenie gabineżu koalicyjnego. 

Agencja Reutera dowiaduje się, że 
Mae Donald przedstawił już królowi 
listę nowego gabinetu. Urzędowe za- 
wiadomienie o dymisji gabinetu i 0- 

u króla. 

dowiaduje się, że minister spraw we- 
wnętrznych Clynes należy do grupy 
członków gabinetu, którzy sprzeciwi- 
li się zmniejszeniu zasiłków dla bezro- 
botnych, cc — jak wiadomo 
jest źródłem zasadniczem kryzysu. 

czele nowego rządu. 

powierzeniu Mac Donałdowi misji 
tworzenia nowego rządu ogłoszone 

zostało o godzinie 17. 
Mac Donald konieruje obecnie z 

Bałdwinem i Samuelem, którzy współ 
działać mają przy utworzeniu nowego 
rządu, celem zwalczenia trudności fi- 
nansowych. 

Mac Donald układa program rządu koalicyjnego. 

LONDYN. 24.VIII. (Pat.) O godz. 
14 Mac Donald w dalszym ciągu kon- 
feruje z Baldwinem, Neville Scham- 
berlainem i Samuelem, pragnąc wi- 
docznie ustalić w zasadniczych linjach 
program gabinetu koalicyjnego jeszcze 
przed formalnem wręczeniem dymisji 
królowi. 

Jak przewidują, nowy gabinet bę- 
dzie się składał z 12 osób, a miano- 
wicie po 4 osoby z każdego stronnic- 

twa. Zły stan zdrowia nie pozwoli 
prawie napewno Lloyd George'owi na 
wstąpienie do gabinetu. Fakt, że libe- 
rałłowie mają wejść w skłąd gabi- 
netu, jest tu interpretowany jako do- 
wód, że wprowadzenie 10'/,-g0 cła 
importowego nie będzie figurowało w 
programie rządu narodowego. 

Mae Donald, udając się do króla, 
oświadczył, że uważa kryzys za skoń- 

czony. 

Tekę spraw zagran. mają otrzymać konserwatyści. 

LONDYN 24,8. Pat. — Udział 
Hendersona w rządzie koalicyjnym 
jest bardzo mało prawdopodobny. 
Przewidują, że teka spraw zagranicz- 

nych zostanie oddana konserwatys- 
tom. Jako kandydatów do tej teki wy- 
mieniają lorda Irwina i sir Samuela 
Hoare. 

Zadanie nowego rządu. 
LONDYN 24.8. Pat. — Według o- 

gólnego mniemania, nowy rząd ogra- 
niczy się do uchwalenia zasadniczych 
zarządzeń celem uzdrowienia finan- 
sów narodowych, co powinno być do- 
konane przed końcem września. Roz- 
wiązanie parlamentu i wybory na- 
stąpiłyby prawdopodobnie w paździer 

niku. Według obliczeń kół dobrze po- 
informowanych, opozycja Labour Par 
ty wynosić będzie zgórą 200 posów, 
co wskazuje na poważne trudności, 
jakie czekają nowy rząd: Nowy gabi- 
net przedstawi się parlamentowi nie- 
mal niezwłocznie. 

Oświadczenie generalnego sekretarza Rady Zw. Zawodowych. 

LONDYN. (Pat.) Sekretarz gene- 
ralny rady związków zawodowych 
Citrine oświadczył co następuje: Do- 
póki egzekutywa Labour Party i rada 
naczelna związków zawodowych nie 

rozpatrzą sytuacji i nie powezmą sto- 
sownej decyzji, należy uważać za zro- 
zumiałe, że popieranie przez nas rzą- 
du ustało z chwilą rezygnacji obec- 
nego gabinetu. 

Finansowe podłoże dymisji. 
LONDYN 24.8. Pat. — „Times* z niez- 

wykłą otwartością omawia sytuację Anglji, 
stwierdzając wyczerpanie 50 miljonów fun- 

tów kredytu, z których jak się dowiaduje- 

my, wydano już 45 miljonów. Pośpiech Mae 
Donalda znajduje w tym fakcie dostatecz- 
me uzasadnienie. Rewelacja „Timesa“ wywo- 
ła zapewne reakcję giełdową. 

  

Porozumienie w łonie Z.A.S.P. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym odbywał się 
w Warszawie nadzwyczany zjazd ak- 
torów na który przybyli delegaci 
dwudziestu kilku teatrów w całej Pol- 
sce, zjazd miał na celu zlikwidowa- 
nie konfliktu teatralnego w Polsce. 

Po zbadaniu przebiegu rokowań 
zarządu ZASP'u ze związkiem dyrek- 

torów odbyła się dyskusja podczas 
której wykazano konieczność organi- 
zowania teatrów zrzeszonych. Dzia- 
łalność zarządu walny zjazd całkowi- 
cie zaakceptował. Z nastrojów zjaz- 
du można sądzić, że aktorzy nie od- 
stąpią od 12 miesięcznego okresu pra- 
cy. 

Znowu zamach. 
BERLIN 24.8. Pat, — Na linji kolejowej 

pod Regensburgiem nieznani sprawcy doko- 

nali ubiegłej nocy ponownego zamachu. Na 

torze położona została ciężka belka, któ- 
ra mogła spowodować wykolejenie się po- 

ciągu pośpiesznego. Lokomotywa przejeż- 
dżającego wcześniej pociągu towarowego u- 
sunęła przeszkodę. Jest to drugi zamach te- 
go rodzaju urządzony w tem samem miej- 
seu. 

łależność pocztowa opłacona syczaitem 

ILENSK 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Cena 20 oroszy. 
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XII-te zgromadzenie ogólne Ligi Narodów, 
Rozpoczynająca się w Genewie w 

dniu 7-ym września r. b. XII-a sesja 
Zgromadzenia Ligi Narodów posiada 
najbogatszy niemal ze wszystkich sesyj 
porządek obrad. Jeżeli zaś jednocześ- 
nie zważyć, że w związku z kryzysem 
przeżywanym przez cały świat i z os- 
tatniemi podróżami czołowych mężów 
stanu do stolic państw obcych — dal- 
szy ciąg rozpoczętych podczas tych po- 
dróży narad toczyć się będzie za ku- 
lisami oficjalnych obrad genewskich— 
to w tym świetle zbliżająca się sesja 
Zgromadzenia Ligi Narodów, poprze- 
dzona — jak zwykle — przez sesję 
Rady Ligi Narodów, nabiera znacze- 
nia wydarzenia prawdziwie historycz- 
nej miary. 

Sesja Zgromadzenia Ligi Narodów 
rozpocznie się od ukonstytuowania pre 
zydjum złożonego z przewodniczącego 
i sześciu wiceprzewodniczących. Jed- 
nocześnie nastąpi ukonstytuowanie się 
sześciu komisyj: prawniczej, organiza- 
cji technicznej, rozbrojeniowej, admi- 
nistracyjnej i budżetowej, społecznej i 

politycznej. 

Sesja rozpocznie się dyskusją gene- 
ralną nad sprawozdaniem dorocznem 
Sekretarjatu Generalnego Ligi Naro- 
dów, zawierającem resume prac do- 

konanych przez Ligę Narodów od po- 
przedzającego zgromadzenia do dnia 
1-go sierpnia r. b. Sprawozdanie to 
zostało już członkom Ligi Narodów 
rozesłane. Debata generalna zajmuje 
zwykle Zgromadzeniu Ligi Narodów 

„kilka dni czasu. Przytem zabierają w 
niej głos zwykle szefowie delegacyj po- 
szczególnych państw, poruszając aktu- 
alne zagadnienia polityki i ekonomiki 
światowej w najszerszym zakresie. 

Następnem zadaniem Zgromadzenia 
Ligi Narodów będzie dokonanie wy- 
boru trzech niestałych członków Rady 
Ligi Narodów. W roku bieżącym po 
trzyletniej kadencji winna ustąpić z 
Rady Ligi Narodów Hiszpanja, Persja 
i Venezuela. Z pośród tych 
państw, ustąpienie Persji i Venezueli 
nastąpi definitywnie, natomiast Hisz- 
panja korzysta z prawa reelekcji, uch- 
walonego przez Zgromadzenie Ligi Na- 
rodów w dniu 10-m września 1928 ro- 
ku. 

Wielką część prae, które tegoroczne 
Zgromadzenie Ligi Narodów dokonać 
musi, stanowią zagadnienia prawne. 
Do nich należy przedewszystkiem spra 
wa rozpatrzenia postępu prac nad ko- 
dyfikacją prawa międzynarodowego. 
Podczas ubiegłej sesji swojej Zgroma- 
dzenie Ligi Narodów odroczyło dysku- 
sję nad tem zagadnieniem do sesji w 
roku bieżącym. Z dziedziny zagadnień 
prawnych będzie miało dalej Zgroma- 
dzenie Ligi Narodów do czynienia z 
kwestją procedury zawierania konwen 
cyj międzynarodwych pod auspicjami 
Ligi Narodów oraz z przystosowaniem 
Paktu Ligi Narodów do Paktu Cello- 
ga i z wnioskiem Finladji, zmierzają- 
cym do uznania Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 
za instancję odwoławczą od orzeczeń 
trybunałów arbitrażowych, ustalonych 
w konwencjach, zawartych pomiędzy 
poszczególnemi państwami. 

Z dziedziny zagadnień administra- 
cyjnych i budżetowych rozpatrzy Zgro- 
madzenie Ligi Narodów kilka spraw 
związanych z organizacją Sekretarjatu 
Generalnego Ligi Narodów oraz Mię- 
dzynarodowego Biura Pracy. 
W dziedzinie zagadnień społecznych 

Zgromadzenie Ligi Narodów zajmie się 
rozpatrzeniem sprawozdania  specjal- 
nej komisji międzynarodowej dla 
spraw związanych ze sposobem obcho- 
dzenia się z więźniami. 

Na czoło zagadnień * politycznych 
wysuwa się sprawozdanie Komisji Stu- 
djów do Unji Paneuropejskiej. Komisja 
ta posiada dość obfity materjał spra- 
wozdawczy, gdyż w ciągu roku doko- 
nała już całego szeregu prac, jak prze- 
dewszystkiem rozpatrzenie zagadnień 
walki z kryzysem ekonomicznym i 
bezrobociem, utworzenie Międzynaro- 
dowego Instytutu Rolnego Kredytu Hi- 
potecznego i ustalenie środków zbycia 
zapasów światowych zboża. 

Dalej w dziedzinie zagadnień poli- 
tycznych rozpatrzy Zgromadzenie Li- 
gi Narodów raport konferencji między 
narodowej dla wzmocnienia środków 
zapobiegania wojnie i sprawozdanie t. 
zw. urzędu nansenowskiego, które 
zmierza do zlikwidowania tej między- 
narodowej organizacji pomocy dla 
przymusowej emigracji z dniem 31-m 
grudnia 1939-go roku. Pozatem Zgro- 
madzenie Ligi Narodów zapozna się 
jeszcze z dorocznym raportem Rady 
Ligi Narodów o postępie prac nad cał- 
kowitem zlikwidowaniem niewolnict- 
wa. 

trzech 

Pozatem na obfitym porządku obrad 
figurują jeszcze sprawozdania licznych 
organów Ligi Narodów, a więc: Komi- 
tetu Ekonomicznego i Finansowego, 
Komitetu Komunikacji i Tranzytu, Ko- 
mitetu Higjeny, Komitetu Zwalczania 
Handlu Opjum i Komitetu Obrony 
Kobiet i Młodocianych, oraz współpra- 
cy intelektualnej. 
TT ARENA TDO EITI 

Podrėž Zauniusa do Genewy. 

RYGA (tel. wlasny). Wbrew po- 
przednim pogłoskom, jak się okazu- 
je, do Genewy pojedzie Zaunius na 
czele delegacji litewskiej. "W skład 
delegacji wejdą: Keimas, Sidzikau- 
skas, Czurlonisowa i Grauinius. Tak 
wielki skład delegacji pozwala przy- 
puszczać, że jednak na sesji zostaną 
poruszone dotyczące Litwy sprawy. 

Przed otwarciem giełdy 
berlińskiej. 

BERLIN 24.8. Pat. — Prasa dzi- 
siejsza ogłasza komunikat, zapowia- 
dający otwarcie giełdy z początkiem 
września r. b. Obecnie żoczą się w tej 
sprawie narady w łonie gabinetu pru- 
skiego. Jutro zbierze się ponownie 
zarząd giełdy berlińskiej dla rozpa- 
trzenia kwestji terminu ' otwarcia. 
Przygotowania techniczne do otwar- 
cia zostały podobno już ukończone: 
W pierwszych dniach po wznowieniu 
notowań giełdowych wprowadzone 
mają być specjalne zarządzenia na 
giełdzie dla uniknięcia paniki wśród 
publiczności i zapobieżenia zbyt gwał 
townemu załamywaniu się kursu. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA. (Pat.) W poniedzia- 
łek 24 b. m. odbyło się pod przewod- 
nictwem p. premjera Aleksandra Pry- 
stora posiedzenie Rady Ministrów. Na 
posiedzeniu tem Rada Ministrów, po- 
za załatwieniem szeregu spraw bieżą- 
cych, uchwaliła m. in. szereg projek- 
tów ustaw ratyfikacyjnych, projekt 
ustawy o standaryzacji wywożonych 
zagranicę wytworów produkcji roślin- 
nej i zwierzęcej, projekt ustawy o kon- 
cesjach na koleje znaczenia miejsco- 
wego i na koleje miejskie oraz po- 
wzięła uchwałę, ustalającą nowe prze- 
pisy kancelaryjne dla administracji 
rządowej. 

Likwidacja organizacyj 
komunistyczn. w Warszawie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W ciągu ostatnich trzech dni 
władze bezpieczeństwa przeprowa- 
dziły likwidację organizacyj komu- 
nistycznych na terenie Warszawy. 
Dokonano ogółem 178 rewizyj, w 
czasie których wykryto obfity ma- 
terjał obciążający. Ogółem w ciągu 
trzech dni aresztowano około 100 
osób. 

Ks. Mikołaj powrócił. 

BUKARESZT 24.8. Pat. — Wezo- 
raj wieczorem powrócił tu książę Mi- 
kołaj ze swej podróży powietrznej 
do Polski. Po przymusowem lądowa- 
niu w miejscowości Roman, spowo- 
dowanem drobną  niedokładnością 
motoru, książę Mikołaj kontynuował 
lot i wylądował normalnie w Bukare- 
szcie na lotnisku Baneasa. Na lot- 
nisku oczekiwali księcia hr. Szembek 
polski attache wojskowy, płk. Micha 
łowski oraz grono najwybitniejszych 
przedstawicieli lotnictwa rumuńskie- 
go. 

Giełda warszawska z dn. 24.VIII. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 
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w górach i stolicy Czarnogóry. 
Madera Jugosławii. — Osiedla rosyjskie. — Kotor. — Lowczen. — 
Chata, w której urodził się król Nikita. — Cetinje, stolica Czarno- 

góry. — „Pałac” królewski. — i w Cetinje Polacy. 

(Korespondencja własna). 

Kotor w sierpniu. 
Jetsešmy w Hercegnovi — Made- 

rze Jugosławji. Już z pokładu statku 
rzuca się w oczy bujna roślinność te- 
go przytulnego zakątka Kotorskiej 
Boki. Hercegnovi tonie poprostu po- 
*śród palm, cyprysów, kaktusów, ol- 
brzymich, rozłożystych agaw, drzew 
oliwkowych, cytrynowych i pomarań- 
czowych. Widnieją zdaleka zwaliska 
miasta, zniszczonegó niegdyś przez 
trzęsienie ziemi, sterczy jeszcze stara 
twierdza turecka, wspomnienie krwa- 
wych bojów Rzeczypospolitej Wenec- 
kiej przeciw otomańskiej potędze. 

W leżącym tuż nad samą zatoką 
hotelu „Na Plażi* znajdujemy miłe, 
schiudne pokoje z szerokim widokiem 
na morze — za 7 dynarów, czyli oko- 
ło 11 złotych dziennie z pełnem utrzy- 
maniem. 

Urządzamy wycieczki w okolice. 
Zwiedzamy Porterose, słynne nietyl- 
ko z doskonałego wina, ale i z tego, 
że dostarcza jugosłowiańskiej flocie 
handlowej dzielnych marynarzy i do- 
skonałych oficerów morskich. W Iga- 
lo spotyka nas niezwykły widok: ofi- 
cerowie w mundurach carskiej Rosji, 
chłopcy w mundurkach rosyjskich ka- 
detów. Jak się dowiadujemy, są to 
członkowie kołonji 50 oficerów, ro- 
syjskich emigrantów, którzy wraz z 
rodzinami przebywają tu pod opieką 
rządu jugosłowiańskiego. Dzieci ich 
wychowują się w założonej dla nich 
specjalnie rosyjskiej szkole kadeckiej 
w Białogrodzie. 

Stronę romantyczną pobytu w Her- 
cegnovi wypełniają wycieczki na mo- 
rze barką starego rybaka Duifo, któ- 
ry wiezie nas to do lazurowej groty, 
to na nocny połów ryb, oślepionych 
światłem reflektorów, rzucanem na 
wodę, to znów do portu wojennego 
Dżenowicz, lub też do Meline na naj- 
lepsze piwo w całej Dalmacji u pana 
Hruszki z samej Pragi. 

Trzeba jednak pożegnać tę miłą 
miejscowość i barkę Dulfa zamienić 
znów na pokład luksusowego parow- 
ea. Mijamy port wojenny i doki Ti- 
vat i Perast, przeciskamy się pomię- 
dzy dwiema miniatiurowemi wysep- 
kami, ledwie mieszczącemi jedna — 
mały kościółek, druga równie mały 
meczecik. Zatoka wije się w skompli- 
kowane zakręty, pętle—wszędzie dro- 
bne domki, przystanie, gęsta południo- 
wa roślin. —aż oto wyrastają przed 
nami mury miejskie i szkarpy obron- 
ne, łączące się następnie z prostopadłą 
prawie skałą, do której przylega dzi- 
siejszy Kotor, niegdyś rzymski port 
wojenny i twierdza Aserivium. W por- 
cie oczekuje nas już pan Andro Klisu- 
ra, sekretarz sądu kotorskiego, który 
oprowadza nas z zapałem po swem 
starożytnem miasteczku, pokazując 
liczne pamiątki i zabytki. Na placu 
pośród starych, sędziwych murów od- 
bywa się targ montenegryński. Dziw- 
ne wrażenie robią ci ogorzali, piękni 
ludzie w swoich barwnych strojach 
narodowych, uzbrojeni od stóp do 
głów, sprzedający bydło i mizerne plo- 
ny swej kamienistej, jałowej ojczyzny. 

W pół godz. później, «wynająwszy 
samochód, jesteśmy już w drodze do 
"stolicy ich kraju - Cetinje. Wąski goś- 
ciniec wznosi się zwolna coraz wyżej 
i wyżej. Wjeżdżamy w ostre pętle 
serpentyn. Kierowca przekłada pier- 
wszy bieg, którego już nie zmienia 
aż na szczyt Łowczenu. 

Przed nami biegnie w zygzakach 
biała linja wykutej w skale drogi, po 

    

   

    

  

    

obu stronach nagie, popękane bloki 
kamienne pocięte głębokiemi przepa- 
ściami i wyrwami — straszna skalista 
pustynia, robiąca w promieniach pa- 
lącego słońca tem smutniejsze i grož- 
niejsze wrażenie. Dwie godziny trwa 
już ta jazda. Nareszcie możemy się za- 
trzymać. Jesteśmy na wysokości prze- 
szło 1700 m. pod samym szczytem 
Łowczenu. Wysoko na szczycie Łow- 
czenu widnieje samotny grobowiec. 
Spoczywa tu największy czarnogórski 
władyka Petar II z domu Petrovic- 
Njegusz, roztropny władca, a jedno- 
cześnie największy poeta swego kraju. 

Dalej mijamy wioskę  Njegusz, 
kolebkę książąt czarnogórskich, mi- 
jamy chatę, w której światło dzienne 
ujrzeli władyka Petar i ostatni władea 
Czarnogóry, Nikita. Droga obniża się 
i zaczyna się ożywiać. Pola, trochę 
drzew, większe gospodarstwa, wresz- 
cie rozsypne w nieładzie domki poło- 
żonej w kotlinie Cetinje., stolicy Czar- 
nogóry. 

W obszernych salach b. pałacu kró- 
lewskiego znajdujemy nieco chłodu. 
„Pałac to właściwie jednopiętrowa, 

dość tandetna willa. Oprowadza nas 
odźwierny, który pokazując sale pa- 
łacu, portrety, dywany i kolekcje bro- 
ni, pozostałe po królu Nikicie, objaś- 
nia nas kiepską polszczyzną. Języka 
naszego nauczył się, jak się okazuje, 
w... Anglji, pracując przez 12 lat w 
kopalniach węgla wraz z robotnikami 
z Polski. 

Oglądamy jeszcze plastyczną ma- 
pę Jugosławji, zajmującą przestrzeń 
dobrych kilkudziesięciu metrów kwa- 
dratowych, w specjalnej,  oszklonej 
hali. Zapada wieczór. Szofer nagli do 

powrotu, w przeciwnym razie nie rę- 
czy za bezpieczeństwo podróży po kar- 
kołomnych serpentynach, skoro mrok 
zapadnie na dobre. Powracamy znów 
tą drogą, pełną dzikiej, malowniczej 
grozy. L. W. 

Głos o Polsce. 

BRKSELA. (Pat.) Tutejsza „La 
Libre Belgique, nigdy nie pisząca o 
Polsce przychylnie, zamieszcza obec- 
nie bardzo trzeźwe uwagi na temat 
sytuacji gospodarczej i przemysłowej 
Polski. Autor podkreśla ogromny spo- 
kój, jaki zapanował w Polsce nawet w 
zakresie walk politycznych i agitacji 
partyjnej. 

Artykuł zaznacza następnie, iż 
Marszałek Piłsudski, zapewniwszy so- 
bie większość w parlamencie, mniej 
posiada w sobie dyktatorstwa, niż 
przed wyborami, podczas gdy histo- 
rja zna wypadki przeciwne: dykta- 
torstwo zazwyczaj występowało dopie- 
ro w chwilach, w jakich Polska znaj- 
duje się obecnie. Piłsudski zmienia mi 
nistrów na wszystkich stanowiskach 
bez żadnej dyskusji w chwili, gdy wi- 
dzi, iż nie podołają oni swemu zada- 
niu lub lepiej się przydadzą na innych 
stanowiskach. 

Ten spokój w świecie politycznym 
dał właśnie ministrom czas do zaję- 
cia się kwestją kryzysu ekonomiczne- 
go. Główną troską jest nieobciążanie 
żadnej z warstw ludności zbyt cięż- 
kiemi podatkami. Pomaga się bezro- 
botnym nie dawaniem bezpośredniej 
pomocy, lecz skierowaniem ich do 
prac publicznych. Z punktu widzenia 
polityki międzynarodowej stanowisko 
Polski jest bardzo korzystne. 

ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 

Nasza wyprawa koncertowa na Ly- 
on odbywała się pod: auspicjami ra- 
czej komunistycznemi, gdyż wyjecha- 
liśmy z Paryża 1 maja rano, kiedy to 
autobusy i tramwaje gremjalnie straj- 
kują, zaś nieliczne taksówki 3 (tylko 
nie „enregistrė“!) mkną po ulicach Ž 
niebywalą, jak na Paryž szybkošcią, 
zaś każda z nich jest zajęta. 

Metra w ten piękny dzień wiosen- 

ny są zazwyczaj przepełnione. 

Punkt zborny był Gare du Lyon. 
Godzina: kwadrans po ósmej rano. 
Członkowie wyprawy: Eugenia U- 

mińska, skrzypaczka, Marja Modra- 

kowska, śpiewaczka, Bolesław Wojto- 

wiez, pianista i kompozytor, Tadeusz 

Szeligowski , kompozytor i akompa- 

njator. 
Dzień był piękny. 

Słońce przeglądało się w ZrOSZO- 

nych trawach i liściach drzew, bieliły 

się wiśnie i grusze w polu, jednem sło- 
wem każdy szanujący się poeta powi-* 
nien był napisać wiersz o wiośnie, 
względnie o słowikach i miłości. 

Ale nam brak stanowczo elementu 

poetyckiego. ARE 
Genia Umińska przyszła o dwie mi- 

nuty za późno, czem szalenie zdener- 
owała resztę punktualnego towarzy- 
stwa, ja byłam głodna jak wilk (w 
tym wypadku wilezyca) i utonęłam 
przy butecie kolejowym w cafć сге- 
me, Wojtowicz zafundował sobie be- 
ret baskijski i udawał, że go to nic a 
nic nie obchodzi, czy mu w nim do 
twarzy czy nie, Szeligowski zaś ta- 
skał najlżejszą z wszystkich walizek 
z miną atlasa i wymyślał na wczesny 

pociąg. : 2 

    

Mieliśmy koszta podróży za prze- 
jazd drugą kłasą, ale jeszcze się nie 
urodził taki naiwny muzyk w naszem 
stowarzyszeniu, któryby naprawdę dru 
gą klasą pojechał. Rozumiało się sa- 
mo przez się, że sto franiów chowa- 
my do kieszeni, a jedziemy trzecią. 
Zresztą trzecia klasa w dalekobież- 
nych pociągach francuskich ma skó- 
rzane siedzenia i jest zupełnie przy- 
zwoita. 

Dzięki 
przedział. 

Genia wsadziła na nos olbrzymie 
okułary; wyjęła z walizki niebywałej 
długości druty i zaczęła robić pulo- 

wer z miną zawodowej Francuzki. 

Ja zabrałam się do korekty mego 
rękopisu. 

Wojtowicz (wciąż w berecie) palił 
papierosa i mileząc spoglądał w przy- 
szłość. 

Szeliga wymyślał: 

„Zostawcie te druty i papiery! na 
miłość boską, baby, raz w życiu ma- 
cie sposobność przejeżdżać przez Bur- 
gundję, a żadna z was ani nie spojrzy 
przez okno. 

Genia zdejmuje posłusznie okula- 
ry, ja odkładam pióro i patrzymy. 

Niema co mówić! Ślicznie! 
Opisywać krajobrazów nie będę. 

Zamknijcie lepiej oczy i wyobraźcie 
Małopolską Wschodnią, 0 wcześnej 
wiośnie, z tą różnicą, że niema cha- 
łup, że: wszystkie ogródki i ogródecz- 
ki są otoczone kamiennemi murami, 
że od czasu do czasu widać ruiny zam- 
ku lub stary kościół gotycki. względ- 
nie romański, i że napisy na mijanych 
stacjach są francuskie. Pozatem takie 

Bogu mieliśmy osobny 
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Marszałek Piis 

WOLA GE OBONCOS FK Н 

udski w Wilnie. 
W dniu wczorajszym pociągiem pośpiesznym przybył do Wilna 

P. Marszałek Piłsudski w towarzyst wie pułkownika Glabisza. 
Pana Marszałka powitali na dworcu wojewoda Beczkowicz, dowód- 

ca O. K. III generał Litwinowicz, inspektor armji generał Dąb-Biernacki, 
komendant miasta pułkownik Pakosz i inni. 

Z dworca Marszałek Piłsudski odjechał do pałacu reprezentacyjnego, 
gdzie zamieszkał, 

Polsko-sowiecki pakt nieagresji. 
Projekt rządu polskiego został już w Moskwie złożony. 

WARSZAWA, 24-VIII. (Pat). W konsekwencji toczącej się od r. 1926 
wymiany poglądów między rządem polskim a rządem ZSRR. w sprawie 
paktu nieagresji, poseł Rzeczypospolitej w Moskwie minister Patek zło- 
żył dnia 23 b. m. w komisarjacie dl 
polskiego paktu nieagresji. Projekt 
ków, wytworzonych przez wejście 

a spraw zagranicznych projekt rządu 
ten dostosowany został do warun- 

w życie w roku 1929 paktu Kelloga. 

Wyjazd min. Zaleskiego do Genewy 
nastąpi 27 b. m. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak się dowiadujemy, min spraw 
Zagran. Zaleski wyjeżdża do Gene- 
wy na sesję Rady Ligi Narodów i 
Zgromadzenie Ligi w dn. 27 b. m. 

Pan minister uda się do Genewy 
drogą na Paryż, gdzie prawdopo- 
dobnie odbędzie konferencję z przed- 
stawicielami rządu francuskiego. 

Pożyczka na prowadzenie robót budowlanych 
w. Polsce. 

(Teł. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dowiadujemy się, że obecnie to- 
czą się pertraktacje w sprawie u- 
zyskania w Szwajcarji pożyczki na 
ruch budowlany w Polsce. Pożyczka 

tama wynosić 7 milj. franków szwaj- 
carskich. Pertraktacje są już na u- 
kończeniu. 

   

Oświadczenie Litwy w trybunale 
haskim. 

" „Wyrok nie wpłynie na stanowisko Litwy”. 
„Lietuvos Aidas* podaje iż poseł 

litewski w Berlinie Sidzikauskas zło- 
żył w trybunałe haskim obszerną de- 
klarację, której istota sprowadza się 
do dwóch postulatów: 

1) rząd litewski uważa, że dopóki 
nie zostanie naprawiony zamach pol- 
ski na suwerenność Litwy (okupacja 
Wilna wbrew zasadom paktu Ligi 
Narodów i podpisanej umowie (su- 
walskiej? przyp. red.), dopóty inie- 
resy Litwy hędą wymagały ażeby kraj 
był zamknięty dła międzynarodowego 

tranzytu do Polski i z Polski przez 
Litwę. 

2) Istniejące zobowiązania między 
narodowe nie nakładają na Litwę о- 
bowiązku otwarcia komunikacji ko- 
lejowej Koszedary — Landwarów. 

„Nam się zdaje“ — pisze „Liet. 
Aidas“ — %е bez względu na wyrok 
trybunału haskiego stanowisko rzą- 
du litewskiego nie zmieni się. To też 
niema powodu trwożyć się z powodu 
przyszłej decyzji trybunału. 

Nowy rząd na Węgrzech. 
Ponowna misja hr. Karolyi'ego. 

BUDAPESZT, 23.VIII. (Pat). Hr. Karolyi na dzisiejszem posłuchaniu 
u regenta otrzymał ponowne upoważnienie do utworzenia gabinetu. No- 
minacje ogłoszone będą jutro w specjalnem wydaniu dzłennika urzędo- 
wego. 

Skład nowego gabinetu. 
BUDAPESZT, 23-VIIL. (Pat: C ała opinja publiczna z ulgą przyjęła 

wiadomość © utworzeniu rządu. hr. Karolyi'ego.. Srczególnie korzystne 
wrażenie wywołał iakt, że tekę spraw zagranicznych objął Walko, sądzi 
się tu bowiem, że zasiadając w rządzie, wpływać on będzie również na 
sprawy finansowe. 

Skład nowego rządu jest następujący: Prezes rady ministrów i tym- 
czasowy minister iinansów — hr. Juljusz Karolyi; sprawy zagraniczne — 
Ludwik Walko; sprawy wewnętrzne — Franciszek Koresztes Fischer; wy- 
znania religijne i oświecenie publiczne — Aleksander Ernszt; rolnictwo — 
Belą Ivady; handel — Bela Kenez; sprawiedliwość — Tibor Zsitvay; Obro- 
na narodowa — Juljusz Goemboes; Opieka Społeczna — tymczasowo 
Aleksander Ernszt; minister bez teki — Jan Mayer. 

Nowy rząd złoży przysięgę na ręce regenta prawdopodobnie w po- 
niedziałek w południe. Szef rządu przedstawi swój program na kon- 
ierencji partji Jedności w poniedziałek wieczorem. 

Życiorys hr. Karolyi. 
BUDAPESZT 24.8. Pat. — Hr. Juljusz 

Karolyi liczy obecnie lat 61. Wi życiu spo- 
łecznem kraju bierze udział od lat kilku- 
dziesięciu. Przez pewien czas był hr. Karo- 
lyi żupanem w Arad. - 

W chwili wybuchu wojny światowej 
zgłosił się jako ochotnik do służby woj. 
skowej i pozosławał jako oficer. linjowy na 

froncie rosyjskim. W czasie przewrotu ko- 

same drzewa i łąki, rzeki i mokradła, 
niebo i słońce, bociany i inne ptaszki. 

Piękny jest świat! 
Szeliga uspokoił się znacznie, od- 

kąd obejrzałyśmy okolicę i począł dy- 
skutować z Wojtowiczem na temat 
zbliżających się wyborów we Francij, 
i jaki one wywrą wpływ na stosunek 
Polski do Sowietów. 

„Ożywiona tą gawędką, 
Droga mija dosyć prędko*, 

‚ powiada Boy. 

Ale z Paryża do Lyonu jest kawał 
drogi, i tej pouczającej pogawędki nie 
starczyło na podtrzymanie naszych 
humorów. ы 

Szeliga i Wojtowicz poczęli tedy 
urządzać turnieje i zapasy, ku czemu 
pobudzała ich zarówno chęć ruchu, 
jak i sposobność popisania się przed 
damami zręcznością i siłą. Obie z Ge- 
nią wycofałyśmy się powoli na kory- 
tarz, gdyż tempo zapasów poczynało 
być niepokojące. 

Teraz czas mijał już naprawdę 
szybko i połknąwszy w Dijon suche 
kanapki i banany, dojechaliśmy wre- 
szcie do Lyonu. 

Godzina była czwarta, minut trzy- 
dzieści. 

Oblicza naszej gromadki 
brudne i wycieńczone. 

Płaszcze i spodniczki oraz spodnie 
wymięte i zakurzone. Ogólny wygląd 
przypominał więcej ubogich krewnych 
z prowincji, niż sławnych artystów z 
Paryża. 

Wiadomo jednak, że pozory mylą. 
Na dworcu oczekiwała nas dele- 

gacja, złożona z trzech osób: p. Bar“ 
ciński, urzędnik konsulatu polskiego 
w Lyonie wygłosił hymn radosny na 
widok znajomej sobie twarzy Szeli- 
gowskiego, p. Rospond, docent uni- 
wersytetu Lyońskiego, uśmiechał się 
wdzięcznie i nieśmiało, czem zdobył 

raczej 

munistycznego powołał on rząd antyrewo- 
lucyjny w Arad. W okresie porewolucyjnym 
usunął się hr. Karołyi z życia politycznego 
aż do roku 1928, kiedy przez obie izby par- 
lamentu wybrany został strażnikiem koron- 
nym.. W) grudniu ub. roku objął tekę spraw 
zagranicznych i w czasie swego urzędowania 
kilkakrotnie reprezentował Węgry na kon- 
ferencjach Ligi Narodów. 

sobie odrazu naszą sympatję, , trzecią 
zaś, a właściwie pierwszą osobą, była 
pani Barret-Spalikowska, eórka emi- 
grania polskiego, sekretarka Instytutu 
Słowiańskiego w Lyonie. 

Pierwszy maj był obchodzony w 
Lyonie równie uroczyście jak w Pa- 
ryżu, to znaczy nie było żadńego we- 
hikułu ani tramwaju. Natomiast przed 
samym dworcem, na pięknym zresztą 
płacu, stało mnóstwo karuzeli i in- 
nych w tym rodzaju pojazdów, odzna- 
czających się miłą właściwością, że 
można niemi wprawdzie jeździć, ale 
tylko wkółko i bez walizek. 

Ścigani rozkoszną, kiermaszową 
muzyczką przypominającą jako żywo 
Respighiego i Strawińskiego,  poszli- 
śmy „per pedes apostolorum“ do ho- 
telu Simplon, w którym zajęliśmy 

cztery pokoje i poczęliśmy się na- 
gwałt przekształcać w autentycznych 
artystów z Paryża. 

Na dole czekał na nas profesor 
Patouillet. Rzadkością jest spotkać 
człowieka, o którym na pierwszy rzut 
oka pomyśli się: „oto prawdziwie w 
tym niemasz zdrady. Ale profesor 
Patouillet mimowoli nasuwał ten wer- 
set z Pisma Świętego, zarówno swoim 
zewnętrznym wygłądem, jak i sposo- 
bem życia prostym, szczerym, serdecz- 
nym, bez żadnej pozy i blagi. 

Nasi kompozytorowie i przedsta- 
wiciele Stowarzyszenia Młodych Mu- 
zyków w Paryżu (wiceprezes i gene- 
ralny sekretarz), objaśniali mu długo 
i szeroko cele i zamierzenia swoje, ro- 
biąc odpowiednie notatki, które mu 
potem wręczyli z gestem wręczania 
noty dyplomatycznej. 

Szeliga i Wojtowicz są pod tym 
względem nadzwyczajni, potrafią się 
w okamgnieniu z rozbrykanych sztu- 
baków przedzierzgnąć w śmiertelnie 

Głos nauczyciela. 
Redukcja etatów czy redukcja 

pensyj ? 

Zrozumiałe wywołała niezadowo- 
lenie wśród  nauczycielek-męžatek 
wiadomość o zredukowaniu, zauważy- 
łem to po własnej żonie. Tłumaczę jej: 
widzisz żoneczko, żonusiu, takie cza- 
sy nastały, trzeba się pogodzić z lo- 
sem.  Energiczne zajęcie się obecnie 
sprawami oszczędnościowemi napew- 
no doprowadzi Państwo do celów od- 
dawna pożądanych. Życie stawia coraz 
nowe wymagania, zgodnie z prawami 
postępu, a wraz z jego postępem two- 
rzą się nowe wartości, idą nowe wy- 
magania. jako następstwa rozwoju ży- 
cia społecznego. Jedni posiadali ma- 
ło, drudzy jeszcze mniej. Bądź wycho- 
wawczynią swoich własnych dzieci, 
nie martw się, będziemy żyć niegorzej 
ręczę Ci, jak żyli i żyją nasi kol., któ- 
rzy brali, biorą i będą brać jedne po- 
bory. Ty chcesz żyć prawda? A więc 
także i ci pragną żyć, którzy nie po- 
siadają ani mężów, ani żon, ani żad- 
nych innych środków do życia. Ci, 
przed którymi stoi przyszłość . 

Słusznie mówisz — odpowiedziała 
mi małżonka. — Niech staje do pracy 
osoba, która naprawdę potrzebuje sa- 
ma, a może rodziców, męża lub żonę 
utrzymywać z tych jednych, a tak 
szezupłych poborów. Teraz aby tylko 
Pan Bóg dał Ci zdrowie, a władze za- 
pewniły pracę, to jestem pewna. że 
czas jak podaje p. Sorokó  ogólno- 
światowego kryzysu minie i zajaśnieje 
nam przyszłość tak, jak po wojnie 
światowej zajaśniała Rzeczpospolita 
Dalej mówi moja małżonka o p. Soro- 
ko, który pewno znalazł się w takich 
warunkach jakich i my przy jednych 
poborach ale widocznie jest dobrym 
obywatelem i kocha bliźniego jak ka- 
żdy związkowiec, że poruszył tak wa- 
żną sprawę. 

Kończąc te rozważania, pragnę je- 
szcze zwórcić uwagę na to, że całe to 
zagadnienie nie jest tylko kwestją roz- 
ważania nauczyciełstwa szkół pow- 
szechnych lecz również całego społe- 
czeństwa, które winno ściśle śledzić, 

ażeby nie dopuścić do upadku oświa- 
ty, bo vita sine literis mors est. 

   

Los. 

GATT EC UE TERZ ZRC WOZEK ZETEWGOEE 

Spór historyczny. 
BRUKSELA. 24.VIHI. (Pat.) Spra- 

wa belgijskich franc-tireur'ów znów 
wróciła na szpalty prasy. Franc-tire- 
urzy, będący .legendą niemiecką dla 
wytłumaczenia okrutnych mordów, 

donanych przez żołdaków pruskich w 
czasie wojny światowej, stają się 
znów konikiem propagandy niemiec- 
kiej. 

Przed niedawnym czasem historyk 
niemiecki Oswald opublikował książ- 
kę o istnieniu organizacyj cywilnych 
t. zw. franc-tireur'ów, którzy z ukry- 
cia strzelać mieli do żołnierzy niemiec- 
kich, względnie dobijać rannych. Rzu- 
cił on między innemi wyzwanie, że 
gotów jest stanąć do dysputy nauko- 
wej z uczonymi belgijskimi dla udo- 
wodnienią tego i wykazania, że mor- 
dy, dokonywane przez żołnierzy nie- 
mieckich, były usprawiedliwione, bo- 
wiem szły tylko w kierunku utrzyma- 
nia posłuszeństwa na terenach okupo- 
wanych. Wyzwanie to podjął natych- 
miast znany historyk belgijski prof. 
Mauence, proponując, jako miejsce 
rozprawy Louvain, które najbardziej 
ucierpiało w czasie wojny. Na to prof. 
Oswald odpowiedział, że nie zgadza 
się na podjęcie dysputy w Belgji, pro- 
ponuje natomiast Hagę. 

To wykręcanie się wywołało w 
Belgji oburzenie i jest jednym więcej 
dowodem nieprawdziwości legendy 0 

  

poważnych i ważnych ludzi, od któ- 
rych zależą conajmniej losy Europy. 

° А potem nam kobietom wymyślają 
od hipokrytek! 

Pożegnawszy się z pr. Patouillet, 
wybraliśmy się na głodno i na wesoło 
zwiedzać miasto, przewodniczył nam 
zaś p. Barciński, udający, że mu to 
robi szaloną przyjemność, jeśli cztery 
osoby pokolei pytają go ciekawie: 

„Jak to właściwie było z tą górą, 
która się obsunęla“? 

Odpowiadał dzielnie wszystkim 
czworgu, , wreszcie zaprowadził nas 
pod ową słynną górę, gdzie widać je- 
szeze ślady katastrofy i ruiny zwalo- 
nych domów, oraz mury opustosza- 
łego, zagrożonego szpitala. Wszystko 
jest pięknie ogrodzone i ubezpieczone, 
i stanowi nawet źródło dochodów, 
gdyż za zwiedzenie ruin i nabycie fo- 
tografji z widokiem katastrofy płaci 
się wcale przyzwoity haracz. 

Góra z katedrą Notre Dame jest 
imponująca, zwłaszcza, że nie potrze- 
ba tam się drapać pieszo, lecz można 
wygodnie i tanio dojechać tramwajem 
na sam szczyt. Zawsze byłam zdania, 
że góry tracą połowę swego uroku 
przez brak odpowiedniej lokomocji. 
(Taternicy mnie zamordują!) 

Do stóp góry przytulił się stary 
Lyon, kubek w kubek podobny do na- 
szego warszawskiego Starego Miasta, 
razem z jego zapachami i śmieciami. 
Biedaczek skulił się w sobie i broni 
jak może (w dosłownem tego słowa 
znaczeniu) własnych śmieci, istnieje 
bowiem projekt zburzenia tego nie- 
skanalizowanego zakątka i zbudowa- 
nia wspaniałej Awenue, otwierającej 
perspektywę na górę z katedrą. 

Mam wprawdzie żyłkę grafomań- 
ską i aż mnie korci, żeby opisać za- 
chód słońca nad Saonną i Rodanem, 
ale boję się Szeligowskiego, który ży- 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Podatek od egoizmu. 

Nowy podatek jest.to rzecz najbardziej 

na świecie niepopularna. Zwłaszcza w świe- 

cie po-kryzysowym. Pod groźbą klątwy pow- 

szechnej odważam się prejektować aż trzy! 

We Włoszech wprowadzoo podatek od 

starych kawalerów. Jest to podatek i słusz- 

ny i nie. Słuszny bo dotyka egoizmu meż- 

czyzn. Niesłuszny, bo pomija egoizm kobiet 

i egoizm małżeństw. 

Uzupełnieniem podatku od starych ka- 

walerów byłoby opodatkowanie powyżej 

pewnej stopy dochodowej zamożnych, sa 

modzielnych i bezdzietnych kobiet, oraz bez- 

dzietnych małżeństw. Z tego podatku od e- 

goizmu możnaby przeznaczyć pewne sumy 

na opiekę społeczną, szkolnictwo i t. d. a 

w każdym razie uchronić dziedziny życia 

związane z przyszłością od redukcji. 

Poza swoim celem ekonomicznym bę- 

dzie to podatek w wysokim stopniu moral- 

ny. Część społeczeństwa obarczona dziećmi 

ponosi przecież zwłaszcza w okresie kry. 
zysu nieproporcjonalnie wiekszy ciężar od 
tej, która nie ponosi żadnych ciężarów wo- 
bec przyszłości. 

  

franc-tireur'ach, będącej jedynem u- 
sprawiedliwieniem dokonywanych w 
czasie wojny przez Niemców  mor- 
derstw. Jak wiadomo, król Albert 
zwracał się już kilkakrotnie do rządu 
niemieckiego o przekazanie tej spra- 
wy Trybunałowi Haskiemu, lecz bez- 
skutecznie. 

$traszny obraz 
terenów nawiedzonych powodzią. 

HANKOU 24.8. Pat. — Wezbrane wo- 
dy unoszą wciąż tysiące zwłok ofiar powodzi 
Cierpienia, jakie znoszą uchodźey, są nie do 
opisania. Szerzy się wśród nich dezynterja 
i inne choroby. 

Sewiety rekrutują w Ameryce 
6 tys. specjalistów. 

NOWY YORK 24.8. Pat. — Wedle in- 
foramcyj z kół Amtorgu (sowieckiej orga- 
nizacji handłowej) Sowiety rekrutują w Sta- 
nach Zjednoczonych 6 tysięcy wyspecjali- 
zowanych robotników do pracy w Rosji so- 
wieekiej. 

Rozwój lotnictwa cywilnego 
w Z. S. S. R. 

W roku bieżącym w Z. S. S. R. 
władze sowieckie uruchomią 20 no- 
wych linij lotniczych, których ogólna 
długość wynosić będzie 15.000 kim. 
W roku 1932 ogólna długość linij lo- 
tniczych wynosić będzie 40.000 klm. 
i tem samem lotnictwo sowieckie zaj- 
mie drugie miejsce na świecie. Pierw- 
sze miejsce zajmują, jak wiadomo, St. 
Zjednoczone. Cywilne lotnietwo Z. S. 
S. R. zasilone zostało nowemi wielkie 
mi jednostkami. W obecnym czasie bu 
duje się liczne lotniska, urządza się 
stację dla lądowania i stacje radjowe 
W roku bieżącym zapoczątkowane zo 
staną loty na 5 linjach próbnych. Rów 
nież rozpoczętą zostanie budowa stat- 
ku powietrznego typu „Zeppelin“. Z 
dniem 1 września kursować będzie re- 
gularnie samolot pocztowy i pasażer- 
ski na linji Moskwa Leningrad. 

  

a 
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Popierajcie Lize Morską 

wiołowo nie znosi moje literatury. 
Poprzestanę zatem na wspomnieniu 
lego, co nam wszystkim zostało w о- 
czach. 

A więc spokojna, szara, leniwa i 
głęboka Saonna, pełna statków i sta- 
teczków, z perspektywą starych, na- 
wpół gotyckich budynków rysujących 
się strzelistemi wieżyczkami na tle ró- 
żowego, lekko zamglonego nieba. 

1 Rodan, szeroki, rozpędzony, szu- 
mny i zielony, ach!Jakiż zielony! 

Bo niebo było już zupełnie grana- 
towe od zmroku, i tylko na zachodzie 
czerwieniło się purpurą dojrzałej ja- 
rzębiny, a woda tej przedziwnej rzeki 
emanowała z siebie tak intensywną 
zieleń chryzolitu, że aż blask bił od 
niej oświetlając nam twarze seledy- 
nem. 

Rodan jest pusty, brak mu statecz- 
ków i statków. Ludzie powiadają, że 
jest zbyt kapryśny, by go można użyć 
do żeglugi, ale mnie się zdaje, że jest 
zbyt dumny. 

Czyż wypada królewiczowi z baj- 
ki trudnić się handlem? 
Zachwyceni i zmęczeni wracaliśmy do 
naszych hotelowych pieleszy, gdy u- 
wagę naszą przykuł wspaniały pom- 
nik konny. Chcąc się przekonać z kim 
mamy przyjemność, podeszliśmy bli- 
żej i szukaliśmy napisu na piedestale 
pomnika. Z wszystkich ezterech stron 
znaleźliśmy tylko jedno objaśnienie: 

— „Chef d'oeuvre de Gaujois (nie 
ręczę, czy nie przekręciłam nazwiska 
Lyonnais“ — 

Wyobražmy sobie pomnik Chopi- 
na w Warszawie, na którym ze wszech 
stron byłoby wyryte: 

— „Arcydzieło Szymanowskiego, 
warszawianina* — 

Tableau! Co?! 

Marja Modrakowska. 

(D. n.) 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
ECHA BARANOWICKIE 

Wiec sprawozdawczy 
przywódców „C.K.W.* 

W sobotę dnia 22 sierpnia o godz. 
44-ej w Baranowiczach w lokalu klu- 
bu żydowskiego stowarzyszenia „Kul- 

tura i Oświata”, odbył się wiec spra- 
wozdawczy, zwołany przez frakcję 
socjalistyczną miejscowej Rady Miej- 
skiej. Na wiecu przemawiali p. Ma- 
chaj (PPS) i p. Worobjowski (Bund), 
wytykając błędy gospodarki miejskiej, 
która według ich zdania szybkim 
krokiem zdąża ku całkowitemu upad- 
kowi. wobec solidarnego występowa- 

nia frakcji polskiej i żydowskiej. Wiec 

ne odniósł pożądanego rezultatu, al- 
bowiem na 200 osób zebranych, za- 

ledwie kilkadziesiąt wyrostków przy- 
klaskiwało przemówieniom przewód- 
ców obozu cekawistycznego. 

Ponieważ okres kadencji obecnej 
Rady Miejskiej w Baranowiczach u- 
pływa na wiosnę przyszłego roku, 
przeto filary miejscowego obozu ce- 
kawistycznego w osobach pp. Macha- 

ja i Worobjowskiego, pragną za wszel 

ką cenę przygotować sobie odpowied- 

ni grunt, dla przeprowadzenia agitacji 

wyborczej. W tym celu poczynione zo- 

stały przez nich starania, by uzyskać 
zezwolenie na zwołanie wiecu, które- 
mu pragnęli nadać charakter sprawo- 
zdawczego, umieszczając na liście mó- 
wców cały szereg osób bez uzyskania 
poprzednio ich zgody. W rzeczy samej 
przemawiali tylko pp. Machaj i Wo- 
robjowski, zaś w odpowiedzi na za- 

rzuty czynione przez nich pod adre- 
sem Rady i Zarządu miasta, przema- 
wiali pp. Izykson i Weltman, udowod- 

niając swoim przedmówcom, iż cał- 

kowicie nie mają żadnej racji, a kie- 

rują się tylko względami politycznemi, 

które nie powinny mieć mejsca w Ra- 
dzie Miejskiej. 

Pomimo podburzających mów, ja- 

kie wygłaszali przywódcy „C. K. W.*, 
wiece odbył się w jak największym po- 
rządku bez żadnych ekscesów. 

Dziecko — potworek. 
We wsi Strzelce, gminy ostrowskiej, w 

powiecie barznowiekim, niejaka Morja Strzel 
czykowa mieszkanka tejże wioski przed ty- 
godniem powiła dziecko — potworka bez 
rąk i nóg. Osobliwy okaz rodzaju ludzkiego 
żyje do dnia dzisiejszego i cieszy się jak naj- 

łepszem zdrowiem. Wypadek powyższy wy- 

-wołał żywe zaintertsowanie wśród szerokich 

warstw ludniści, oraz w Świecie lekarskim. 

Echa wojny światowej. 
Mieszkaniec wioski Zadworje, gminy la- 

chowiekiej, 12-letni Bolesław Wysocki zna- 

  

  

  

  

lazł na polu zapalnik od szrapnela, pozo- 
stały z czasów wojny światowej. przyniósł 
go do domu i począł rozbierać. W czasie 
manipulacji nastąpił wybuch, który urwał 
palce u obu rąk ciekawego chłopca oraz 
poparzył całe ciało jego. Rannego przewie. 
ziono do szpitala w Lachowiczach. 

Tragicznie zakończona kłótnia 
małżeńska. 

We wsi Wielka  Wołochwa pod Bara- 
nowiczami wynikła sprzeczka pomiędzy 
małżonkami Piotrem i Anastazją Kuściń- 
skim. W pewnym momencie Anastazja Kuś- 
cińska wydobyła z zanadrza flaszeczkę z 
kwasem siarczanym i żrącym płynem obla 
ła twarz męża. Kuścińskiego przewieziono 
natychmiast do szpitala w Baranowiezach, 
gdzie udzielono mu pomocy lekarskiej. Op- 

rócz zeszpecenia twarzy Kuściński postra- 
dał lewe oko. Mściwą małżonkę przekazano 
do dyspozycji sędziego śledczego w Bara- 
nowiczach. 

Niefortunny włamywacz. 
Onegdaj w nocy mieszkaniec Baranowicz 

p. Edward Kozieradzki napotkał pewnego 
osobnika, który chciał się włamać do jed- 
nego ze sklepów w rynku przy ul. 3-g0 Ma- 
ja. Na wszczęty alarm ujęto uciekającego 
włamywacza i odstawiono do Komisarjatu 
P. P. Tutaj okazało się, że włamywaczem 
jest niejaki Butrymowicz Albin mieszka- 

Słoboda-Ciechanowa, gminy rubie- 
żewickiej, powiatu stołpeckiego.  Butrymo- 
wicza wraz z aktem oskarżenia przekazano 
do Sądu Grodzkiego w Baranowiczach. 

Wypadki i kradzieże. 
Wspólnik właściciela warsztatu. mecha- 

nicznego przy ul. Szeptyckiego 8 Efroimo- 
wicza Hirsza, niejaki Jankielewicz przy- 
właszczył sobie patefon przyjęty do napra- 
wy od mieszkańca Baranowicz Najdusa Jan- 
kiela. Za nieprawne przywłaszczenie sobie 
cudzej własności policja sporządziła Jan- 

kielewiczowi protokół, który skierowany zo- 
stał do Sądu Grodzkiego. 

— Onegdaj przyłapano na gorącym u- 
czynku kradzieży systematycznej desek nie- 
jakiego Morducha Źmudziaka, który od 
dłuższego czasu dokonywał kradzieży de- 
sek należących do Białousowej Marji. 

— Na szkodę Izaaka Gama zamieszka- 

łego w Baranowiczach przy ul. Mickiewi- 
cza 33, nieznany sprawca skradł garderobę 

damską i męską wartości 300 złotych z nie- 
zamkniętego mieszkania. R 

— Na szkodę Girun Heleny mieszkanki 
wsi Podlesie, gminy wolniańskiej, nieznany 
sprawca skradł parę nowych pantofli war- 
tości 25 zł. 

Zawody piłkarskie 
w Baranowiczach. 

W sobotę 22 sierpnia na boisku „Maka- 
bi* w Baranowiczach odbyły się zawody 
piłkarskie pomiędzy drużyną W. K. S. 
46 p. p. z Białegostoku, a miejscową dru- 
żyną „Makabi“. Gra wielce interesująca, 
przy dużej dozie ambicji po obu stronach 
do przerwy dała wynik na korzyść woj- 
skowych w. stosunku 3:1. Przez cały czas 
gry wojskowi górowali przewagą techniczną, 
wabec czego w rezultacie wygrali match w 
stosunku 6:8. 
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LIDA 
+ Zebranie reorganizacyjne Zw. Legjo- 

mistów i Peowiaków. W ostatnim czasie od- 
było się zebranie reorganizacyjne Związku 
Legjonistów i Peowiaków, na którem obecni 
byli również przedstawiciele! komeniłanta 

garnizonu i 5 p. lotn., oficerowie 77 p. p. 

oraz szereg osób ze świata urzędniczego. 

Ja zebraniu dokonano wyboru nowego 

zarządu w skład którego weszli: Zadurski 

Józef, burmistrz miasta Lidy, — jako pre- 

zes, Kozłowski Adam, profesor gimnazjalny 
«wiceprezes, Krupa Franc., emerytowany sier- 
żant—sekretarz, Mikuła Józet—skarbnik. 

Do komisji rewizyjnej i sądu honoro- 
wego weszli: płk. Kubin, kpt. pilot Pytel i st. 
sierżant Bazali. Następnie p. Zadurski przed 
stawił plan pracy na przyszłość,  obejmu- 
jacy powiaty lidzki i szczuczyński, na terenie 
których Związek liczy ponad 60 członków. 
Zaznaczyć należy, że na zjeździe legjoni- 
stów w Tarnowie Związek reprezentowało 

20 członków. 

  

-—Zbliżające się już powiatowe święto 
'PW i WF w Lidzie, które w roku ubiegłym 
się nie odbyłe, budzi wielkie zainteresoya- 

mie. Oddz.Przysp. Wojsk. i Wych. Fizyczn. 
rozpoczęły usilne treningi i zaprawy 
amarszowe, ćwiczenia strzeleckie oraz do- 
skonalenie się w sportach. Program Święta 
przewiduje m. in. nocne ćwiczenia polowe 
ze strzelaniem, dłuższe marsze na czas i 
wytrwałość, zawody strzeleckie i lekkoatle- 
tyczne, rozgryfki piłkarkie i t. p. 

(Pat). 

DRUJA 
+ Z pobytu p. marszałka Senatu w Drui. 

Dnia 15 b. m. odwiedził nasze miasteczko 
p. marszałek Senatu Władysław Raczkie- 
wicz. Celem pobytu pana marszałka było 
zapoznanie się z rozmiarami klęski powodzi 
jaka nawiedziła nasze miasteczko wiosną 
tego roku. 

Przyjazd nastąpił o godzinie 16 m. 30 
z Leonpola, gdzie również pan marszałek 
zapoznał się z razmiarami klęski w gm. le- 
onpolskiej. Bezpośrednio po powitaniu do- 
stojnego gościa przez przedstawicieli władz 

i organizacyj odbyło się posiedzenie miejsco 

wegoKomitetu Niesienia Pomocy Ofiarom 
Powodzi, w którem pan marszałek wziął 
udział w towarzystwie pana starosty powia- 
towego i maj. Sołtana. Prezes Komitetu p. 

    

Józef Milenkiewicz powitał pana marszałka 
dzięku Mu za dotychczasową opiekę nad 
łudnością dotkniętą klęską powodzi i pro- 

  

sząc o dalszą pomoc. 
Następnie sekretarz Komitetu p. Józef 

Staniszewski złożył sprawozdanie z działal 
mości Komitetu za czas od 27 kwietnia do 
45 sierpnia r. b. Między innemi wskazał, iż 
działalność Komitetu obejmowała: Doraźną 
akcję dożywiania ludności w czasie trwania 
i bezpośrednio po powodzi. Dożywianie by- 
ło. zorganizowane przy wydatnej pomocy 
miejscowego garnizonu K. O. P. z pp. kpt. 
Cierpickim i rtm. Szezeblowskim na czele, 
wydając 20694 porcyj obiadów. Dożywia- 
nie ludności zamknięto 31 maja r. b. Jed- 

doczešnie Komitet prowadził akcję pomocy 
siewnej zniszczonych ozimin, które musia- 
ły być odorane w ilości 218 ha nie licząc 
koniczyn 1 zniszczonych łąk. Na akcję po- 
wyższą Komitet wydał 8630 zł., nadto rozdzie 
ił 50 worków saletry „Nitrofos*. Wobec 
zniszczenia 233 domów drewnianych, 28 mu- 
rowanych, 2 cerkwi, moledni staro-obrzędo. 
wej i 4 domów modlitwy dotychczasowa po- 
móc komitetu na akcję budowlaną jest nie- wystarczająca, gdyż udzielono zapomóg w 
materjale budowlanym i gotówce na łącz- 
mą kwotę 15.835 zł. Gdyby Komitet rozdał 
10 krotną tych zapomóg to zaledwie pokrył- 
by rzeczywiste straty do 40 proc. Następnie 
Komitet rozdał 18.180 kg. ziemniaków, 
392 kg. zboża i 250 kompletów bielizny. 

Od 27 lipca została zorganizowana pół- 

  

  

  

  

kolonja dla dziatwy, której rodzice ucier- 
pieli od powodzi. Akcją tą objętych jest 
170 dzieci w wieku od łat 4 do 10. Dzieci 
pod kierownictwem 2 wychowawczyń prze- 
bywają na półkolonji od godziny 9 do 16, 
otrzymując w tym czasie obiad i podwie- 
czorek, co dla 70 proc. dziatwy stanowi wo- 
góle całodzienne wyżywienie. Na akcję tę 
Komitet otrzymał 2.000 zł. Obok tych prac 
Komitet prowadzi akcję pomocy kredyto- 
wej za pośrednictwem Komunalnej Kasy 
Brasławiu, dysponując na ten cel 15.000 zł. 
dla rolników na okres 3 letni i 30.000 zł. 
dla rzemieślników na okres 2 i półletni. W 
konkluzji sprawozdania wysunięto cały sze- 

reg próśb, wniosków dotyczących najżywot- 
niejszych i najistotniejszych intertsów po- 
szkodowanych. 

   

Następnie zabrał głos pan starosta, któ- 
ry. uzupełnił sprawozdanie momentami z 

akcji przeciw-powodziowej, podkreślając о- 
fiarność wojska, Strzelca, Straży Pożarnej 
i miejscowego społeczeństwa, których zgod- 
ny wysiłek uchronił niejedno życie ludzkie 
i niejedno mienie od rozszalałego żywiołu. 
Nadto pan starostą uzasadnił i poparł jeszcze 

raz wysuwane prośby i wnioski 'przez Ko- 
mitet. 

Pan marsz. podziękował za szczegółowe 
sprawozdanie i za ofiarną pracę Komiteto- 
wi,przyczem przyrzekł w miarę możliwości 
uwzględnić prośby Komitełu o pomoc ma- 
terjalną dła dotkniętej ludności. O godzi. 
nie 18 udał się pan marszałek do Urzędu 
Gminy gdzie delegacja Rady Gminnej wrę- 
czyła panu marszałkowi dyplom członka 
honorowego gminy drujskiej. Następnie pan 
marszałek z towarzyszącemi Mu osobami 
udał się do Brasławia. 

W. dwa dni później pan starosta nadesłał 

za pośrednictwem p. wójta dła Komitetu 
pismo z 1000 zł. ofiarowanych przez pana 
marszałka dla najbiedniejszych mieszkańców 
Drui. Dar ten otrze niejedną łzę i rozjaśni 
niejedno oblicze biedaków. 

Jot-Wu-Es. 

    

Przepraszam 
p.K. Borusewicza za uwierzenie w po- 
głoskę, która okazała się nieprawdzi- 
wą, za obrazę wyrządzoną mu prze- 
zemnie i za sprawienie mu przykrości 

*i nieprzyjemności. 
St. Karpicz. 

  

  

Zmiany w sądownietwie. 
Na podstawie rozp. Ministerstwa 

Sprawiedliwości z dn. 1 października 
Sąd Grodzki w Hoduciszkach pow. 
šwiecianskiego zostanie zniesiony. 
Gmny Hoduciszki i Komaje zostaną 
włączone do okręgu Sądu Grodzkiego 
w Łyntupach, zaś gminy Mielegiany 
i Twerecz — do okręgu Sądu Grodz- 
kiego w Święcianach. Pozatem gmina 
Kiemieliszki zostanie wyłączona z ok- 

ręgu Sądu Grodzkiego w Łyntupach 
i włączona do Sądu Grodzkiego w 
Święcianach. 

W pow. wołożyńskim wchodzącym 
do okręgu Sądu Okręgow. w Wilnie, 
zwija się Sąd Grodzki w Juraciszkach. 

Gminy: Juraciszki, Ługomowicze i 
Traby włącza się do okręgu Sądu 
Grodzkiego w Wołożynie. Gminę Pier- 
szaje wyłącza się z okręgu Sądu Gro- 
dzkiego w Wołożynie i włącza się ją 
do okręgu Sądu Grodzkiego w Iwień- 
cu. (m) 

RE RV E R 

Kredyty dla Wilna. 
Wyniki starań p. woj. Beczkowicza u władz centralnych. 

Jak się dowiadujemy, pan woje- 
woda wileński Beczkowicz w czasie 
ostatniego swego pobytu służbowego 
w Warszawie interwenjował między 
innemi również w sprawie kredytów 
dla m. Wilna na dalsze prowadzenie 
przerwanych z powodu braku fundu- 
szów miejskich robót kanalizacyjno- 
wodociągowych. Po konferencji w tym 
przedmiocie w Ministerstwie Skarbu i 
w Banku Gospodarstwa Krajowego u- 
zyskał p. Wojewoda zapewnienie u- 
dzielenia przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego miastu Wilnu kredytu, 
którego jednakże wysokości i ścisłego 
czasu narazie nie określono, chociaż 
rzecz zrozumiała, że termin ten nie 
może być odległy. Magistrat m. Wilna 
będzie wówczas w możności wznowić 
roboty, obecnie z braku fundusów 

przerwane. 
Od p. ministra Pracy i Opieki Spo- 

łecznej uzyskał p. wojewoda zepew- 
nienie że kredyt na zasiłki dla bezro- 
botnych ulegnie zwiększeniu w miarę 
wzrostu wpływów budżetowych. 

Pan minister Robót Publicznych 

przyrzekł przelanie znaczniejszych 
sum z funduszu Drogowego dla 
Wilna oraz wojwództwa wileńskiego. 
Ostateczna decyzja w tej mierze za- 
padnie podczas pobytu w Wilnie p. 
ministra robót publicznych Neugeba- 
uera, który przybędzie tu w dniach 
najbliższych. 

Pan wojewoda odbył w sprawach 
Wileńszczyzny konferencję z p. pre- 
mjerem, który ze swej strony przy- 
rzekł poprzeć słuszne potrzeby nasSze- 
go województwa. 

Pan marszałek Raczkiewicz zape- 
wnił p. wojewodę w imieniu Komite- 
tu Pomocy Ofiarom Powodzi o prze- 
laniu w najbliższym czasie na rzecz 
Komitetu Wileńskiego sum zebranych 
przez Komitet Cetralny. 

W sprawach bezrobocia w Wilnie 
przyjął p. wojewoda w dniu 24 b. m. 
prezydenta miasta p. Folejewskiego 
oraz deputację robotników, zatrudnio- 
nych dotąd przy robotach miejskich 
i poinformował o wynikach swych 
starań w Warszawie. 

Podziemia kaplicy św. Kazimierza zostały 
zbadane. 

Komunikat Komisji hist.-artyst. Komitetu Ratowania Bazyliki. 

Komisja Distoryczno-artystyezna  Komi-: 

tetu Ratowania Bazyliki Wiłeńskiej w dniu 

24 sierpnia r. b. zebrała się w kaplicy św. 

Kazimierza, w składzie: prof. dr. More- 

lowski, zastępca przewodniczącego, ks. pra- 

łat Sawieki, rektor Bazyliki, prof. J. Kłos, 

architekt, kierownik robót restauraey jnych, 

p. J. Hoppen, sekretarz Komisji, p. L. U- 

ziębło, p. M. Brensztejn, oraz członkowie 

Komisji Technicznej Komitetu: p. p. J. Bo- 

rowski, architekt i S. Narebski, architekt, 

w celu żapoznania się ze stanem bieżącym 

robót. 
Kierownik robót prof. J. Kłos, zrefero- 

wał szezegółowo rezultat prac dotychcza- 

sowych. Po zdjęciu posadzki marmurowej 

i usunięciu znajdującego się pod nią gruzu, 

przekonano się, że pod kaplicą św. Kazimie- 

rza nie było nigdy podziemi sklepionych. 

Podczas murowania fundamentów kaplicy 

zaprojektowano sklepienia krzyżowe, czego 

śladem są łuki tarczowe, wykonane po trzy 

w każdej ze ścian, oraz okienka, doprowa- 

dzające światło z zewnątrz, lecz wkrótce wi- 

docznie zaniechano tego zamiaru, prawdo- 

podobnie wskutek pojawienia się wody grun 

towej powyżej podeszwy fundamentów. о- 

czywistym dowodem tego jest brak jakich- 

kolwiek śladów sklepień na murach, jak 

też pozostawienie wewnątrz podziemi ka- 

pliey fundamentów dawnej kapliey Wołło- 

wiezowskiej, które musiałyby być usunięte 

dla wykonania projektowanych sklepień. 
Fundamenty te wykazują wątek muru śre- 
dniowiecznego, z cegły dużego formatu, u- 

łożonej w wiązaniu polskiem. Wynika więe 

z tego, że już w trakcie budowy kaplicy 

zrezygnowano z wykonania sklepów, i prze- 

strzeń między fundamentami zasypano gru- 

zem. W konsekweneji więe nie zasklepiono 

również okienka w ścianie wschodniej, ka- 

  

pliey, zasypująe je gruzem. Nie da się więc 

pomyśleć, by pod kaplicę przeniesiono tru- 

mny ze zwłokami królewskiemi (króla Ale- 

ksandra, Elżbiety i Barbary Radziwiłłówny), 

na co zresztą brak jakiegokolwiek dowodu 

historycznego. Odsłonięty pod ołtarzem ka- 

plicy mur, ułożony nieregularnie i niedba- 

le z kamienia polnego, stanowi. prawdopo- 

dobnie jedynie podmurowanie pod podjum 

ołtarza, choćby dlatego, że jest bardzo 

płytki, wobec czego trudno przypuścić, by 

tam mogły się mieścić groby królewskie. 

Podmurowanie to Komisja postanowiła ro- 

zebrać ostrożnie, przypuszezając, iż może 

znajdzie się w niem urna z sercem Włady- 

sława IV. › 
Przewodniczący Komisji wyraził — вога- 

ee podziękowanie Ks. prałatowi A. Sawie- 

kiemu, Rektorowi Bazyliki, oraz prof. J. 

Kłosowi, kierownikowi robót, za pieczołowi- 

tość okazaną w sprawie o znaczeniu tak 

doniosiem, poczem komisja zaaprobowała 

program robót najbliższych i uznała za ko- 

nieczne rozebranie podmurowania podołta- 

rzowego. Stwierdzono również, że dotych- 

czasowe badania historyczno - archiwalne 
zbiegają się zupełnie z rezultatami dokona- 

nych prac, albowiem przypuszczenia © prze- 

niesieniu zwłok królewskich do kaplicy św. 
Kazimierza polegają tylko na domysłach. 

Co się tyczy kości, o których były wzmian 

ki w prasie z dnia 14 b. m., to okazało się, 

że były one znalezione nazewnątrz b. kapli- 

cy Wołłowiczowskiej, pomieszane z kośćmi 
zwierzęcemi, w obrębie murów kaplicy św. 

Kazimierza, i sam fakt znalezienia ich łącz- 

nie z kośćmi zwierzęcemi, w gruzie, ora” 

brak śladów trumien, wskazuje, że mowy 
tu być nie może o znalezieniu szezątków 

królewskich. 

M SL LL SL LLA 
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Nasza nowa powieść. 
Wkrótce rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

z najwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macdonalda 

pół „CZIERY DNIEM. 
W/ powieści tej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rozrywkę na coraz 

dłuższe już wieczory jesienne. Wstrząsająca opowieść o losach skazanego 

na śmierć człowieka, jego pięknej żony i dobroczyńcy - detektywa — oto 

treść 4-ch, jakże tragicznych, dni, 

PERSONA OWOC ORNE BATE 

  

Krwawy dramat w zacisznym 
gabineciku. 

Podniecona rozmowa. „Marysia, te się źle skończy". 
3 fatalne strzały. Tajemnicze powody tragedii. 

W niedzielę o godz. w pół do siódmej 
w zacisznym pokoiku kawiarni Daniela Ka- 
ea przy ulicy Miekiewicza 30, rozegrał się 

KRWAWY DRAMAT MIŁOSNY. 

Około godziny 6 do kawiarni wstąpiło 
dwoje młodych ludzi — przystojna panien- 
ka i starszy mężczyzna którzy 

ZAJĘLI ZACISZNY POKOIK 
dokąd kazali podać sobie kolację. 

Oboje byli bardzo podenerwowani i po- 

mimo iż drzwi były zamknięte słychać by- 
ło że prowadzą między sobą 

OSTRĄ RÓZMOWĘ 

Jak opowiada jeden z obecnych podów- 
czas w kawiarni, słyszał on, jak mężezyzna 
odezwał się do swojej towarzyszki 
„PAMIĘTAJ MARYSIA, ŻE TO SIĘ ŹLE 

SKOŃCZY*. 

Po pewnym czasie ożywiona rozmowa 
urwała się i przygodny ow Świadek posły- 
szał krzyk, a w chwilę później 
ROZLEGŁY SIĘ 3 STRZAŁY REWOLWE- 

ROWE. 
Wśród obecnych w kawiarence powstała 

panika. Zaalarmowany przybiegł poliejant 
i gdy otworzono drzwi gabineciku oczom 
obeenych przedstawił się następujący widok: 

Na otomanie przy jednej ze ścian leżała 

Z PRZESTRZELONĄ CZASZKĄ MŁODA 
KOBIETA. 

W drugim kącie pokoju siedział 
SKULONY NA ZIEMI RÓWNIEŻ NIEŻYWY 

% MĘŻCZYZNA. 
W prawej dłoni kurczowo śŚciskał rękojeść 
rewolweru. 

Powiadomione o wypadku władze poli- 

cyjne natychmiast wdrożyły dochodzenie. 
Sprawcą zabójstwa i samobójcą okazał się 
szoter Gerwazy Spirydowicz (Kalwaryį 
5), zaś zabitą młoda manieurzystka Marja 
Dejnarowiczówna (Wileńska 47). 

Jak ustałono, Spirydowicz aczkolwiek 
miał żonę i dzieci zakochał się w Dejnaro- 
wiezównie, która zresztą przeciwną temu na 
razie nie była, chętnie spędzając z nim 
wieczory. 

Po pewnym czasie zaczęła się jednak nu- 

dzić romansem i 
CHCIAŁA GO PORZUCIĆ. 

Spirydowicz zażądał wyjaśnień, które wi- 
docznie go nie zadowoliły, bo zabił ją i 

siebie. i 
Na miejseu wypadku znaleziono list w 

  

którym Spirydowicz prosi swoją żonę o 

przebaczenie, ‚ 
Zwłoki kochanków przewieziono do ko- 

stnicy Szpitala św. Jakóba. (C). 

Walka na šmierč i žycie. 
Starcie policjanta z nocnym opryszkiem. 

W niedzielę wieczorem, posterunkowy 
15-go komisarjatu P. P. Juljan Siemaszko, 
pełniąc służbę na rynku nowogródzkim, za- 
uważył iż z zaułka Kowalskiego wybiegł 
jakiś osobnik, i jakby uciekając przed kimś 
pobiegł w kierunku rynku. 

Wobec tego, że uciekającym okazał się 
Witold Zamara, awanturnik i złodziej ka- 
rany sądownie, posterunkowy postanowił 
biegnącego zatrzymać. 

Gdy Siemaszke zbliżył się do Zamary 
ten nagłym ruchem chwycił policjanta za 
gardło i usiłował go rozbroić. Wobec tego, 

że sytuacja stała się dla posterunkowego 
niezwykle groźną policjant ostatnim 
siłkiem uwolnił jedną rękę i wydobywszy 
bagnet, pchnął nim napastnika w okolicę 
serca. Cios okazał się Śmiertelny, i zanim 

  

mna miejsce wypadku przybył lekarz pogo- 
towia ratunkowego Zamara nie żył. 

Zwłoki zabitego przewieziono w dniu 
wezorajszym do kostnicy szpitala św. Ja- 
kóba. 

Dalsze dochodzenie prowadzi wydział 
śledczy. (O). 

Zuchwała próba ucieczki. 
В Podczas eskortowania z sądu do więzie- 

nia aresztowanego A. Matukiewicza skaza- 
nego na 3 lata więzienia Matukiewicz u- 
siłował zbiec. 

A Policjant oddał w kierunku uciekającego 
kilka strzałów czem zmusił go do zatrzy- 
mania się. (CG) 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
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KRONIKA 
  

| Dziś: Ludwika. 

Jutro: N.M.P. Jasnogórskiej. 
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Spostrzeżenia Zakładu Mstoerologi! U. 8. В 

w Wilnie z dnia 24/VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 7:6 

Temperatura średnia  -+- 159 C. 

. najwyższa: -- 177 C. 

ы najniższa: )- 109 C. 

  

Opad w milimetrach: 0,8 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja baromma wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: półpochmurno, przel. deszcz. 

MIEJSKA 

— Delegacja bezrobotnych u wojewody. 

Wczoraj do wojewody Beczkowicza zgło- 

siła się delegacja bezrobotnych, która, na- 

wiązując do podróży p. wojewody do War- 

szawy po kredyty, domagała się wznowienia 

robót i naogół pomocy dla ludzi pozbawio- 

nych pracy. 3 

P. wojewoda wyjaśnił, że pieniędzy nie 

przywiózł, lecz że roboty będą prowadzone 

i robotnicy będą mieli pracę. 

Nie uspokoiło to jednak widać delegacji, 

która połączywszy się z oczekującymi przed 

urzędem wojewódzkim, robotnikami, zamie- 

rzała udać się przed pałac reprezentacyjny 

do bawiącego obecnie w Wilnie ministra 

skarbu J. Piłsudskiego. Zamiar ten nie do- 

szedł do skutku, gdyż policja, obawiając się 

ekscesów tłum rozproszyła. (m). 

— Rada miejska. Najbliższe posiedzenie 

Rady miejskiej odbędzie w końcu 1-szej po- 

łowy września. 
Porządek dnia przewiduje 12 spraw. (m). 

— Choroby zakaźne. W) ub. tygodniu na 

terenie Wilna zanotowano następujące cho- 

roby zakaźne: 

Ospa wietrzna — 1, tyfus brzuszny —10, 

plamisty — 1, płonica — 11, błonica — 5, 

odra — 1, róża — 2, krztusiec —7, grypa 

3, gruźlica — 4 (3 zgony), jaglica — 3, 

świnka —6, cholera nostra — 2, czerwonka 

1. Ogółem 61 wypadków, w tem 3 zgony. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Wydziału Matematyczno-Przyrodni- 

czego. Dyrekcja Studjum Rolniczego przy 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym U- 

niwersytetu Stefana Batorego w Wilnie po- 

daje do wiadomości, że przy przyjmowaniu 

na Studjum Rolnicze w r. akademickim 

1931-32 —pierwszeństwo będą mieli kandy- 

daci posiadający zaświadczenia z odbytej 

praktyki rolnej. 

GOSPODARCZA 

— Wybory nowych członków do Komi- 

syį Szacunkowyeh. W roku bież. ubiega 

kadencja dla członków komisyj szacunko- 

wych i odwoławczych. 

W związku z tem Izba Skarbowa zwró- 

ciła się do instytucyj gospodarczych celem 

przedstawienia nowych spisów z nazwiska- 

mi kandydatów na przyszłych członków ko- 

misyj szacunkowych. (m). 

WOJSKOWA. 

—- Dowódea i Korpus Oficerski 3 Puiku 

Artylerji Ciężkiej, zawiadamiają, że dorocz- 

ne święto pułkowe przypadające w dniu 2 

września b. r., obchodzić będzie pułk w dn. 

5 września b. r. ściśle w ramach pułku. 

BA RÓŻNE. 
— Sprzedaż alkoholu w restauracjach i 

bułetach kolejowych. W, myśl nowego roz- 

porządzenia w restauracjach i bufetach ko- 

lejowych wolno sprzedawać napoje alkoho- 

lowe jedynie do spożycia w obrębie lokalu. 

Nie wolno natomiast napojów alkoholo- 

wych oprócz piwa wynosić do pociągu i 

wogóle poza lokal restauracyjny. (m). 

NADESŁANE. 

— Ołówki KOH I NOOR na pokładzie sta- 

tku powietrznego „Graf Zeppelin*. Jak się 

dowiadujemy zostali wszyscy uczestnicy ek- 

spedycji arktycznej wyposażeni w ołówki 

KOH I NOOR. 

Każdy członek załogi otrzymał pudełko 

z różnemi ołówkami grafiiowemi i kopjo- 

wemi, zaś oficerowie kierownicy lotu oraz 

uczeni biorący udział w tej ekspedycji o- 

trzymali ponadto futerał z wiecznem pió- 

rem KOH I NOOR i ołówkiem automatycz- 
nym do wykręcania KOH I NOOR. 

A gdy obecnie zostały opublikowane 
pierwsze sprawozdania jako też szkice i kar- 
ty wiemy, że dopomogły do tego też w zna- 

cznej mierze ołówki KOH i NOOR, które 

znamy ze szkoły lub też biura jako nieza- 

wodne w użyciu. 

RABJO. 
WTOREK, dnia 25 sierpnia 1931 r. 

Sygnał czastt i hejnał z Wieży 
Marjackiej z Krakowa. 12.05: Muzyka bale 
towa i taneczna (płyty). 18.10: 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 mad polskiego morza” feljeton. 
17.55: 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). 

ŚRODA, dnia 26 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka rosyjska (płyty). 13.10: Kom. 
meteor. 15,55: Program dzienny. 6.00: Dja- 
log dla dzieci. 16.15: Feljeton dla młodzieży. 
16.30: Płyty dla młodzieży. 16.45: Kom dla 
żeglugi. 17.10: Koneert popularny z płyt. 
17.35. „Światło, a zjawisko życiowe”. 18.00: 
Muzyka. 19.00: Chwiłka strzelečk 19.15; 
„Dożynki* — monolog. 19.35: Prog. na czw. 

i rozmaitości. 19.40: Skrzynka i giełda roin. 
i komunikaty. 20.15: Koncert z Doliny 
Szwajcarskiej. 22.00: „Poezja žycia“ — felj. 
22.15: Komunikaty i muzyka taneczna. 

SPORT 
NA PIĄTEM MIEJSCU. 

Komisja sędziowska zawodów  pływac- 
kich „wpław przez Wilno* podaje do wia- 
domości, że Czeczot Stanisław z W. K. S. 
„Pogoń* w zawodach tych zajął 5-te miej- 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Robotnik browaru Lipskiego Suszyński, 
spadł wczoraj z dachu jednego z budynków 

   
  

    

browaru, odnosząc poważne uszkodzenia 
ciała. W stanie groźnym przewieziono go do 
szpitala żydowskiego. (e). 

ROZPOZNANIE TOPIELCA WY- 
RZUCONEGO PRZEZ FALE WILJI 

W sobotnim numerze „Kurjera Wilen. 

skiego* donosiliśmy © odnalezieniu zwłok 

topielca wyrzuconego przez fale Wilji wpo- 

bliżu domu Nr. 4 przy uliey Pijarskiej. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

są to zwłoki 50-kilkuletniego, Andrzeja Dul- 
skiego (Raduńska 54). 

Dulski opuścił mieszkanie 20 bm. i już 

nie powrócił. ь 
Jaki jest powód śmierci Dulskiego nara- 

zie nie ustalono. Możliwem jest, że popełnił 

samobójstwo. 
Dochodzenie celem wyświetlenia okoli- 

czności przy których Dulski zginął, prowa- 

dzone jest w dalszym ciągu. (€). 

TAKSOWKA NAJECHALA NA SLUP. 

W dniu wczorajszym na szosie wpobli- 

żu Niemenczyna, taksówka szybko mknąca 

w kierunku miasta wjechała na słup przy- 

drożny. Auto zostało strzaskane. Kierowca 

i pasażer poranieni. (С). 

* 

Zw. Legjonistów wobec 
kryzysu gospodarczego. 

Uchwały walnego zebrania Z. L. 

Ostatnie informacyjne Walne Ze- 

branie Legjonistów Polskich było po- 

święcone zagadnieniom gospodarczym 

Po referacie p. K. Wójcickiego na 

temat kryzysu ekonomicznego i po 

przeprowadzeniu żywej dyskusji Wal 

ne Zgromadzenie Inf. uchwaliło re- 

zolucje, które się streszczają nastę- 

pująco: 
1) pomogoć energicznie rządowi w jego 

poczynaniach do likwidacji kryzysu iw wal- 

ce z defetyzmem, 
2) szerzyć zaufanie do naszej waluty, 

3) przeciwdziałać wszelkiemi środkami 

lokowaniu i odpływowi kapitału narodowego 
poza granice państwa, 

4) popierać przemysł i handel krajowy, 

5) propagować  oszezędność i wstrze- 

mięźliwość. 

6) dążyć, by wszelkie placówki ekono- 
miezne zatrudniały przedewszystkiem siły 

pewne pod względem obywatelskim i pań- 

stwowym, 

7) szerzyć oświatę gospodarczo_społecz- 
ną przez kursy i odezyty, 

8) dążyć do uproszczenia administracji 

publicznej przez kasację zbędnych insty- 

tusyj, kumulację pokrewnych i reformę biu- 

ralistyki, 
9) zwalezać bezrobocie kolejno, po- 

cząwszy od tępienia go wśród obrońców Oj- 

czyzny rozszerzając coraz bardziej ramy 

akeji i na niewojskowych. Przeprowadzič 

ustawowy obowiązek zatrudnienia b. woj- 

skowych we wszelkich urzędach, insty- 
tuejach, przedsiębiorstwach w odpowied- 
nim procencie i kolejności, 

10) starać się stworzyć nowe źródła pracy 

nowe placówki gospodarcze w naszem mieś- 

cie dla zatrudnienia sił lokalnych. 

11) przystąpić do zorganizowania akcji 

dożywiania dzieci bezrobetnych i zaopatrze- 

nia w opał na zimę, czerpiąc Środki z do- 

browolnego opodatkowania się obywateli, 

b. wojskowych, instytucyj i t. p; 

12) uznając jako „malum necessarium“ 

przejściowe zarządzenia oszezędnościowe i 

redukcyjne rządu, prowadzić je w kierun- 
ku i duchu sprawiedliwości społecznej, jak 

przez: a) zredukowanie z posad tych, co 

maja majątki, przedsiębiorstwa, emerytury 

ponad minimum życiowe i. wogóle środki 

zapewniające dożywotnią egzystencję, b) zwo, 

Inienie najpierw panien do łat 24, jeśli nie 

są jedynemi żywicielkami rodziny lub jeśli 

posada nie jest jedynym środkiem ich egzy- 

steneji,daleį mężatek bqzdzietnych, męża- 

tek których mężowie są na posadach, e) dą- 

żyć do progresywnej redukcji pensyj i po- 

borów, od 5 do 50 proe., pozostawiając bez 

redukcji minimum egzystencji, określone 

proporcjonalnie do ilości członków rodziny, 

d) kasacja zbędnych reprezentacy jnych śro 

dków Iokomoeji, e) zupełne zniesienie re- 

muneracyj i tantjem oraz zredukowanie 

djet i kosztów podróży do minimum, T) 

upaństwowienie instytucyj i stanowisk, któ- 

rych charakter jest publiczny, jak pisarzy 

hipotecznych, rejentów, komorników Sądo- 

wych i t. p. * 

Do rezolucyj tych przyłączyli się 
delegaci kół i oddziałów 8 organiza- 
cyj b. wojskowych, działających na 

terenie miasta. 
Na zebraniu tych delegatów w 

dniu 23 b. m. uchwalono przyłączyć 

się do powyższych rezolucyj, nadto 

powołać Komitet Akcji Społęczno- 
Gospodarczej Obrońców Ojczyzny, 

który przystąpi do realizacji poszcze- 
gólnych punktów uchwał. į 

Celem wprowadzenia w życie re- 
zolucyj i uruchomienia Komitetu i 

Sekcyj wybrano Tymczasowy. Wydz. 
Wykonawczy na m. Wilno, do które- 
go powołano: dr. Górę (Z. O. R.) dyr. 
Wójcickiego (Z. L. P.) por. r. Christę 
(L. I.), kol. Borysewicza (Ż. J.) i kol. 
Horoszka. (Z. P. R. ). 

    

   

  

Pepierajcie przemysł krajowy 
L DABARTINIS 

“ Chicago w cyfrach. 
W związku w Wszechświatową Wysta- 

wą 1938 r. mającą się odbyć w Chicago, 
prasa amerykańska podaje ciekawe dane o 
rozwoju tego miasta, które w 1830 roku li- 
czyło zaledwie 100 mieszkańców. 

Obecnie Chicago liczy 4.700.000 mieszkań 
eów w czem 1.100.000 rodzin, 700.000 abo- 
nentów telefonicznych, 370.000, właścicieli 
aut, któryc hogólna liczba wynosi 850.000. 
Chicago zatrudnia 502.000 robotników przy 
11.445 zakładach przemysłowych. Wysokość 
depozytów oszczędnościowych w bankach 
chicagoskich wynosi 3 miljardy dolarów, 
produkcja przemysłowa dochodzi do mil- 
jardów dolarów rocznie, z czego piątą część 
stanowi przemysł produktów spożywczych 
(konserwy mięsne, przetwory zbożowe i t d.) 
Ogólna suma poborów, wypłacanych rocznie 
przekracza 800 miljonów dol. 

Chicago jest ośrodkiem komunikacyjnym 
43 linij kolei żelaznych i 13 linij żeglugi 
na Wielkich Jeziorach. W Chicago znajduje 
się 618 sal widowiskowych i koncertowych 
1.800 czytelni i 900 zakładów naukowych. 
Ilu jest bandytów?... Statystyka nie podaje! 

GERI i is a SSL ew й i 

     

Obstrukcja. Już dawni mistrzowie nau- 
ki o lekach uzn e naturalna woda gorz- 
ka „Franeiszka-Józefa* | najbardziej nie- 
zawodnym środkiem, czyszczącym kiszki. 

         



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Przebieg procesu Woldemarasa. 
RYGA (telef. wł.). Badanie świad- 

ków i rzeczoznawców w sprawie Wol- 
demarasa zostało zakończone. 

Świadkowie zeznawali na nieko- 
rzyść oskarżonych i w ten sposób jesz 
cze więcej ich obciążyli. Zwłaszcza 
nie obalono zarzutów, wysuniętych 

przeciw Woldemarasowi. 
Panuje przekonanie, że proees nie 

zakończy się uniewinnieniem Wolde- 
marasa, czego był on poprzednio pe- 
wny. 

Wyrok ma być ogłoszony w koń- 
eu tygodnia: 

Uniwersytet katolicki na Litwie. 
KOWNO 24.8. Pat. — „Rytas“ po- 

daje, iž centrum Akcji Katolickiej po- 
stanowiło założyć na Litwie uniwer- 
sytet katolicki, uważając, iż zrefor- 

mowany wydział teologiczny na uni- 
wersytecie Witolda nie odpowiada po 
trzebom duchowieństwa katolickiego. 

Nowa petycja Volksbundu. 
GENEWA (Pat.) Do sekretarjatu 

generalnego wpłynęła petycja Volks- 
bundu. Zawiera ona oskarżenie pod 
adresem rządu polskiego o niewyko- 
nywanie zarządzeń, zapowiedzianych 
'w wyjaśnieniach polskich, złożonych 
na majowej sesji, a dotyczących likwi- 

Zaniepokojenie 
KRÓLEWIEC. (Pat.) Sprawa po- 

rozumienia francusko-rosyjskiego nie 
schodzi ze szpalt prasy królewieckiej 
która wykazuje wielkie zaniepokojenie 
z tego powodu. Organ hitlerowców 
„Preussiche Ztg.* drukuje list otwar- 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„RELIOS" 
Wileńska 39, tel. 9-28 

z udziałem 
prześlicznej 

Bożyszcze kobiet, 

ulubieniec tłumów 

Alice Terry. 

dacji incydentów w okresie przedwy- 
borczym na Górnym Śląsku. Petycja 
przekazana zostanie rządowi. polskie- 
mu, który, zgodnie z obowiązującą 
procedurą, ma dać na nią odpowiedź 
w ciągu 60 dni. 

wśród Niemców. 
ty do min. Reichswehry, w którym 
żąda, aby minister Reichswehry wziął 
w swoje ręce kierownictwo polityki 
zagr. gdyż ministerstwo spraw 
zagranicznych zupełnie zawiodło. 

  

KU R JE R M I BEE NS K R 

Groźba zerwania stosunków między 
Hiszpanją a 

RZYM 24.8. Pat. — „Tribuna“ 
donosi z Madrytu, że wbrew zaprze- 
czeniom wyjazd nuncjusza Tedeschi- 
niego z Hiszpanji wydaje się pewny. 

Bandyci krakowscy 
KRAKÓW. 24.8. Pat. Sprawey ostat- 

niego napadu bandyckiego Makowiez i Mi- 
ehalski zostali odstawieni do więzienia św. 
Michała. Makowicz odpowiadać będzie za 

zbrodnię morderstwa, dokonanego na osobie 
posterunkowego wydziału śledczego P. P. 

  

Watykanem. 
W konsekwencji nieuniknione jest 
zerwanie stosunków  dyplomatycz- 
nych między Hiszpanją i Watyka- 
nem. 

staną przed sądem. 
6. p. Mikruta, Michalski —za zbrodnię wła. 
mania do fabryki Bersona i usiłowanie mor- 
derstwa na osobie starszego przodownika 
Kozła i starszego posterunkowego Krzywdy. 
Sprawey staną przed sądem przysięgłych 
już w kadencji wrześniowej. 

L ii a r a NE GZAEZYOOOC O TZIRCZKOWOO 

Nowa metoda wczesnego rozpoz- 
nawania choroby raka. 

Wiadomo jak niezmiernie doniosłe dla 
skutecznego zwalczania choroby raka jest 
dość wczesne jego rozpoznanie. Dlatego też 
wysiłki badaczy zmierzają do wykrycia spo- 
sobu uchwycenia strasznej tej choroby w jej 
zaczątku. Zrozumiałem wobec tego jest žy- 
we zainteresowanie świata medycznego ostat 
nim komunikatom dr. Alfreda Piney'a, sek- 

retarza brytyjskiego Instytutu walki z ra- 
kiem, jakoby możność wczesnego rozpozna- 
nia raka na podstawie badania krwi była 
już faktem dokonanym. Rzeczoana metoda 
jest odkryciem, które nauka zawdzięcza dr. 
Bendhermowi, lekarzowi holenderskiemu. 

Wedle zapewnień dr. Piney,a niezawod- 
ność próby krwi nie ulega żadnej wątpliwo- 
ści. Po otrzymaniu zawiadomienia dr. Bend- 
herma o doprowadzeniu przez niego do osta- 
tecznego wyńiku badań nad nową metodą, 
wzięto krew 38 chorych z jednego ze szpi- 
tali londyńskich. Z pośród tych chorych 5 
było rakowatych. Wszystkie te próbki, zala- 
kowane w tubkach i ponumerowane, wysłane 

Ramon Novarro -»>-- й В АВ 
NAD_PROGRAM: 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 
  

zostały 'do Holondji. 
Dr. Piney'owi nie była znana liczba tu- 

bek, zawierających krew osobników chorych 
na raka, bow. zab. wzięcia krwi dokonał in. 
lekarz, któremu nie był wiadomy cel badania 
dostarczonej krwi. Wobec takich ostrożności 
pozostawało dr. Bendhermowi jedynie zba- 
danie zawartości nadesłanych tubek, jedna- 
kże tylko 21, jako, że pozostałe stłukły się 
w drodze. Szczęśliwy traf sprawił wszelako, 

że pomiędzy temi, które doszły cało, znajdo- 
wały się owe z próbką krwi 5 rakowatych. 
Otóż dr. Bendherm wskazał je z najściślej- 
szą precyzją, nie wyłączając tej, którą zawie 
rała krew pacjenta, znajdującego się w zu- 
pełnie wczesnem stadjum tej choroby. 

Pisma lekarskie komentują doniosłość te- 
go odkrycia. Otóż nie idzie o wynalezienie 
nowej metody leczenia raka, ale o metodę, 
pozwalającą zdjagnozować chorobę w spo- 
sób niezawodny także iw stadjach począt- 
kowych. Że zaś, jak wiadomo, interwencja 
we wczesnem stadjam daje daleko lepsze 
szanse wyleczenia, aniżeli w już posuniętem, 
jasnem jest jak wielkiej wagi musi być dla 
nauki i dla ludzkości odkrycie dr. Bendher- 

ma. Dr. S. C. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P.C., po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 22 września 
1931 r. o g. IO-ej rano w Wilnie, przy ulicy Ciasnej 
Nr. 3, m. 7, , odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 

Nr. 194 (2136) 

Odezwa nowogródzkiego Komitetu powiato- 
wego pomocy poszkodowanym przez klęski 

żywiołowe. 
Po wyjątkowo długiej i ciężkiej zimie, 

która wyczerpała gospodarcze siły rolnika, 
—po klęsce powodzi, która powiat nowo- 
gródzki w kwietniu b. r. nawiedziła —lud- 
ność rolnicza powiatu, w ogremnym wysił- 
ku praey, przy pomocy Rządu i ofiarności 
społecznej, uszkodzone przez powódź pola 
swoje ponownie odsiała i główne zniszeze- 
nia gospodarcze usunąć potrafiła. 

Gdy więe w czerwcu b. r., w okresie n- 
roczystości mickiewiczowskich, liczne wy- 
cieezki i liczni z Polski całej goście powiat 
nowogródzki odwiedzali — nie dojrzeli już 
zniszezeń wiosennej powodzi, a dla same- 
go. rolnika, eo swym twardym trudem skut- 
ki klęski powodziowej usunął, świtała na- 
dzieja obfitych plonów i naprawy zrujno. 
wanych gospodarstw. 

Ale oto w dniu 16 lipca br, gdy już 
zboża wszelkie dojrzewały — uderzyła w 
powiat nowogródzki nowa, groźna klęska. 
Od Świtezi — przez Nowogródek i Wsie- 
lub i dalej aż do północnej granicy powiatu, 
pasem od 2 do 6 klm. szerokim, przeszedł 
potężny huragan, z gradobiciem połączony, 
niszcząc zasiewy, sady i ogrody w 50 osied- 
lach. Legły prastare dęby nad Świtezią, w 
rezerwacie śŚwiteziańskim  runęły tysiące 
drzew, a łany zbóż, wybite gradem w 1000/e 
—zmieniły się w martwe klepiska porytej 
ziemi. 

Teren zniszczeń obejmuje 5125 ha, a 
liczba dotkniętej klęską gradobicia ludności, 
przed którą stoi dziś grożne zagadnienie 
egzystencji i przetrwania przez ealy długi 
rok, aż do źbiorów 1932 r. — wynosi 4165 
dorosłych i 2254 dzieci w wieku do lat 14. 

A w ten ciernisty wieniee nieszczęścia 
wplata się codziennie klęska pożarów, któ- 
re w obecnym okresie posuchy, groźnych 
sięgają rozmiarów. 

Ani udzielone już od Rządu doroźne za- 

pomogi, ani też największy wysiłek pracy 
poszkodowanej ludności nie zdołają odwró- 
eić od miej widma nędzy — jeżeli ofiarność 
społeczna nie przyjdzie z pomocą i ratum- 
kiem. 

© ten właśnie ratunek zwraca się z ge- 
rąeą prośbą powołany przez miejscowe spo 
łeczeństwo dla akcji ratunkowej „Nowo- 
gródzki Komitet Powiatowy* — do wszyst- 
kich ludzi dobrej woli, a szczególnie do ty. 
siącznych rzesz uczonych, literatów, dziem- 
nikarzy, uczącej się młedzieży, przedstawi- 
<ieli wojska i licznych organizacyj nauko- 
wych i społecznych — co tak niedawne 
jeszeze rodzinną Mickiewicza ziemię zwie- 
dziły i od których gerące padały słowa, że 
oglądanie ziemi Wieszcza Narodu było dła 
nich źródłem mocy i pokrzepienia. 

Komitet prosi gorąco o składanie łaska- 
wych ofiar i przesłanie zebranych kwot ma 
konto ezekowe w P. K. O. Nr. 82186, zgóry 
składając łaskawym ofiarodawcom, w imie- 
niu ludności nieszczęściem dotkniętej, gorą- 
ce „BÓG ZAPŁAĆ”, 

Prezydjum Komitetu: 
Prezes: Jerzy Hryniewski, starosta powia- 

towy. Wieeprezesi: Juljan Małynicz, poseł na 
Sejm; Juljan Drewnikowski, zastępca sta- 
rosty. Członkowie: T. Hryniewska, przewodn. 
Zw. Ob. Pr. Kobiet; Ludwik Majcher, pre- 
zes Okr. T-wa Org. i Kół. Roln.; I. Przy. 
bylski, nacz. Urzędu Poczt. i Tel. w Nowe- 
gródku; Marja Romerowa, sekretarka K-tu 
Mickiewiczowskiego. 

+   

Wierząc, iż ofiarneść Wileńskiego spo- 
łeczeństwa i tym razem nie zawiedzie, Re- 
dakcja „Kurjera Wileńskiego* otwiera rub- 
rykę składek na powyższy cel, prosząc e 
składanie ofiar w Administracji, Jagielloń- 
ska 3. 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budowlany Nr. III. zawiadamia, 

że w dniu 2 września 1931 roku o godz. 10-ej odbę- 
dzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na remont 
bud. Nr. 2,4i 7 kosz. Poniatowskiego, budynku Nr. 18 
i stajni kosz. | Bryg. Leg., kosz. Dąbkowskiego i ła- 

„Bratnia POMOC" 
słuchaczy 

Instytutu Nauk 

Handlowo-Gospodarcz. 
w Wilnie, poszukuje dla 
swych koleżanek i kole- Źni w Wojsk. Więz. Śledcz. w Wilnie, oraz budowę ° a śni 

BŹWIĘKOWH KINO Dziś! Wielka atrakcja dźwiękowa! ® W wersji żącego do Rejdela Fajwisza majątku ruchomego, skła- | 4-ch małych budynków, piwnicy i wozowni w Lidzie. waln c o k i 
44 Po raz pierwszy w Wilniel a a u a oma dźwiękowej dającego się z maszyny do pisania firmy Remington, Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce Zbroj- y т po o 

й TTT 
oszacowanego na sumę 500 zł., na zaspokojenie pre- | nej“ i „Przeglądzie Technicznym" w Warszawie. bez utrzymania i stancyj э Śpiew murzuński—solo i chór 

wykonany przez murzynów. 
Dla młodzieży dozwolone. 

tensji Juljana Łomagi w sumie 430 zł. z % % i koszt. 
Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 
940/VI Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

z całkowitem utrzymaniem 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 
muje Zarząd Bratniej Po- 
mocy — Wilno, Mickiewi- 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. Paramountu. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, 

Okręgowy Urząd Bud. Nr. lil. 
Grodno 

L. dz. 5625/Bud. 

    Miokiew. 22, tel. 15-28 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

942/V1 
  

  

  

  

  
  

rozp 
į ы 

cza Nr. 18 (dom B-ci Jabł- 
ry Kino. Dziś! Najnowsze 100% dźwiękowe arcydzieło, jakiego jeszcze Wilno nigby nie oglądało! Po raz pierwszy = 2 kowskich, II pi. į 

Diwiękowy Kino-Teatr w dziejach kinematografji został. udźwiękowiony i sfilmowany niezbadany kraj Nowa Zelandja wraz ze = u Udzielam II | Romanowski dzinach od 9203 dk "ej 
STYLOWY wszystkiemi swemi = į е m Fszotyczny dramat w 8 aktach na tle autentycz- Obwieszczenie. a Aki. & х de. kobi codziennie oprócz dni 

: tajemnicami p. t. Wieczny D omienń nych przeżeć plemion tubylczych, przecudne Komornik Sądu-Powiatowegarw Wilni iru II powrócił, 5 1-3 i 5-07 świątecznych. 6397 
айсаг о1 К typy © klasycznych nagich kształtachi — NAD PROGRAM: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera Wiljama iedzib A OWC W ka EWileńska 25, tel. 11-68 

ва Wiolka 36. D t POŚCIG W PŁOMIENIACH. P REA е Ś aktach z siedzibą w ilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. |, › е5топ%а p. t. „ Frzepiękny dramat w 8 aktach. zgodnie z art, 1030 U, P. C. podaje do wiadomości 6422 D-r 6 Wolfson publicznej, że w dniu | września 1931 r, © godzinie tósej rano w: Wilnie; 
Nr. 6—5, odbędzie 

z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

Dźwiękowe Kino Dziś! Po raz l-szy w Wilnie! Dramat miłości przy ulicy Jakóba Jasińskiego choroby weneryczne, ZAGINIONY STEROWIEC Di. Błumowicz 

  

w Wil ! ? e Sk ge 
Ł przyjm. 9-1 4-8 

1000 dźwiękowiec sa ТН 6 ie się powtórna sprzedaż z licytacji, PRORZYBO г należącego do Michała Buksela majątku ruchomego, Į: ie. Zgł * WILENSKA 7. 6447 
W roli Dž NAD PROGRAM: składającego się z fortepjanu z krzesełkiem, oszaco- | © AcZnie. Zgłoszenia | Choroby weneryczne, CGI N 5 głównej Ricardo Cortez. a OR EA Przegl. dźwięk. Foxa. wanego na sumę 700 zł. a 2h proszę kierować do | skórne i moczopłciowe, Na_pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, Bi 10.15, 
NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Walc miłości. ul. Wielka 47, tel. 15-41 WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. MI ul. Wielka Nr. 21, 

ŻE” weksel inblanco na 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
zł. 300 płatny 1/1X31 Adm. „Kurjera Wil." 

  
  

  

  

В # pod Nr. 6334. ARA, W Kino i dni następnyc| . : » TS Ko ei Fe W szponach handlarzy kobiet (takim йу) | „„ Obwieszczenie. | zukuję | „ Аюавена | akos UN KO Wielki dramat obyczajowy w-g powieści A. Marczyńskiego. Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-g0 Maja JĘ POLSKA Nr. 13 m. 6, na zasadzie art. 1030 0. Р. С. obwieszcza, 
iż w dniu 27 sierpnia 1931 r. o godz. 10 rano, w Wilnie 
przy ul. Straszuna 15, odbędzie się sprzedaż z licy- 

W rolach głównych: Marja Malicka, Zofja Batycka, W. Walter. — "Kino czynne codziennie. 
Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. — NASTĘPNY PROGRAM: Głos z oddali. Marja Areedina 

przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

febak dworea kolojow.) posady 
  

Trwała ondulacja za pomocą grzebienia poszukuje posady z %% i kosztami. 
6450 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

siadam dobre świa- 

  

Akuszerka napoje chłodzące oraz 

я й 
tacji publicznej majątku ruchomego, należącego do gul y do przeprowadziła się Poleca: codz. świeże 

GLLBECLIE E ELELEECILFLIO i i Aarama Bassona, składającego się z urządzemia domo- rZ 6 MU ul. Mickiewicza 46, m. 1. mleko, masło, sery, jaja, i l ||| || (Wali l ELITE aSZYNIS 4 wego, oszacowanego na sumę 940 zł., na zaspokojenie | w domach rządowych W. Zdr. Nr 3093, ialeko zkiadłe, wędliny, HURTOWA SPRZEDAŻ El ‹ pretensji firmy S. Kenigsztejn w sumie 986 zł. 61 gr. | lub prywatnych, po- i inne chłodne zakąski, 

CEMENTU ondulacyjnego! Tylko zwykłem uczesaniem! 
Jednorazowy wydatek! za minimalnem wy- dectwa. Łaskawe o-   obiady domowe 

smaczne i zdrowe ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.“ 
pod Nr. 6872. 

jem uczesanie Marja Latooiova Syndykatu cementowień polskich E 

pažyįmuje od9 do 7 wiecz. 
PO CENACH FABRYCZNYCH H 

nagrodzeniem. Ofer- po cenach najtańszych 
ty proszę kierować 

bania zwrot pieniędzy za zwrotem grzebie- 
nia. Cena 5 zł. Wysyłka za poprzedniem 

  

Obwieszczenie. 

  

  

  

i : i SRS Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewir ulica Kasztanowa 7, m. 5. | | | j | | M. DEULL 5 Gzspegoc zamówić doęczyc | S ienė | w oc z pry uc wami A RP ni o | d Nr. 17.872 26 › na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż w dniu D 0 M do sprze- dzwonki sygnalizacyj- 
: : у о . 17.872. Я 5936 a E Skład gówny R. Schulz, Poznań, Rybaki 7. p s 6 26 sierpnia 1931 roku, o godz. I0-tej rano w Wilnie, dania; Wytwornetowarzystwopo- | ne, siekiais DS Przy ul. Niemieckiej Nr. 20, odbędzie się sprzedaż 

z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Szymona Ancelewicza, składającego się z mebli, poszukuje korepetycji w oszacowanego na sumę 800 zł., na zaspokojenie pre- zakresie 6-ciu klas Gimn. | tensji firmy Gościcino w sumie 638 zł. z %% i koszt. WIŁKOMIERSKA 3—20. | 6449 

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

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

radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 

Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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ZGRZ TTT СЕНО 
Czy jesteś ujż członkiem PLOP-u? 

HL ISI SKK 

STUDENT 

  

      TESTAI I AL I IS AN III IA II RO DI 

HEL. ROMER. 

Wyspy szmaragdowe na morzu 

Idę na skaly i šlizgając się ploszę 
krewetki, te najsmaczniejsze, różowe, 
które mi na śniadanie przyniosą na za- 
kąskę.. Ileż innych istnień burzy się 
tu w tych załomach... wszystko gdzieś 
śpieszy, czegoś chce. Wola, poczucia 
czegoś istnieją w każdej odrobinie, w 
którą tajemnicza siła rzuciła atom ży- 
cia... Oto malutki, śliczny krab, szurpa 
ty jak rycerz w zbroiczce, kuśtyka bo- 
czkiem po przez wodę špiesząc pilnie 
z jakimś nadzwyczaj ważnym intere- 
sem... Ze zwykłą ludzką złośliwością w 
stosunku do bezbronnych zwierząt pod 
stawiam mu nogę. Bez najmniejszej 
trwogi, obmacawszy przeszkodę, rzu- 
ca się przez nią i przewraca z pośpie- 
chu, wytrzeszczając malutkie szpilki 
oczu. Biorę ołówek i zwracam do niego 
tę broń, chwyta ją szczypcami, szarpie, 
podpiera się drugą stroną łap, i popro- 
stu mężnie, okropnie komicznie bije 
się ze mną nastawiając liczne łapy, 
strzygąc szczypcami. Wymachuje nie- 
mi i wicąż w podskokach zbliża się do 
jakiejś może znanej mu szpary. bro- 
ni się z całym rozumem jaki mu dała 

szafirowem. 

cej ku mnie fali, że cóż mi tam zrobisz? 
Rozzłościła się czegoś i sycząc jak żmi- 
ja, rzuciła się na mnie skacząc do wy- 
sokości głowy i oblewając mię słoną, 
pachnącą jodem wodą. Od drugiej chcę 
uciec prędko, dogania mię jakby się 
śpieszyła, skacze na plecy, goni trzecia, 
śpieszą jedna za drugą, chcą koniecz- 
nie zmoczyć, zalać, przepędzić... Ucie- 
kam ze śmiechem, w ostatniej chwili, 
wtedy one skaczą dalej i starają się 
dopędzić. Na brzegu stary marynarz 
śmieje się z tych figlów i mówi mi: 
„He, fale to one też mają swoją chyt- 
rość, jak zechcą to złapią i poniosą na 
skały jak nic, jak przypływ... ho, ho. 
Z tamtego przejścia troje dzieci ponios- 
ło w czasie la grande maree, ale teraz 
to nic''... 

A po twoich wodach tyle pływa sta- 
lowych olbrzymów, tak biją w twe 
wspaniałe wody ohydne ludzkie po- 
mysły, przeznaczone do zabijania ta- 
kich samych ludzi jak ci, którzy się 
szczycą temi pomysłami... 

Wszystko się zdaje dziwniejsze nad 

tok, szpar, wyrw i półwyspów, na lą- 
dzie w głębi słone bagna, stanowiące 
od wieków dochód mieszkańców, i do 
dziś potrochu eksploatowane, dalej 
dojdziemy do zapadłego, nieznanego 
kraiku, podobnego do naszego Pole- 
sia, kędy pociąg małej kolejki chodzi 
dwa razy na tydzień i gdzie pośród 
torfowisk zalewanych zimą przypły- 
wem od morza, na wysepkach pomię- 
dzy kanałami, mieszka plemię torfia- 
rzy, mające przywileje królewskie na 
wydobywanie torfu. Te 17 gmin, któ- 
re się gnieżdżą na tych płaszczyznach 
zrzadka porosłych trawą, pociętych 
kanałami, po których się snują płaskie 
łódki, nazywa się Briere i dopiero kil- 
ka lat temu pewien literat Chateau- 
briand „odkrył* ten dziki lud i opisał 
jego pierwotne zwyczaje w powieści 
La Grande Briere. Dalsze torfowiska, 
Yeun Elez, są rozpaczliwie pustą i po- 
nurą przestrzenią, zrzadka przez lu- 
dzi nawiedzaną. Z tych części jało- 
wych i smutnych jeśli się przedostać 
w okolice Morbihan i Finisteru, wej- 
dziemy w jeden z cudów Bretnji: w 
krainę landów, cz. łąk, a właściwie 
czegoś specjalnego: przestrzeni nieu- 
żytków, porosłych gęsto twardemi, 
kolczastemi krzakami gónet, który na 
wiosnę kwitnie złoto i cudownie pach- 
nie, a obok tymianek, jesienią wrzo- 
sy, zapełniają powietrze specjalnym 
aromatem, gętsym jak miód balsamem 
wchodzącym w gardło i płuca. 

zwabiała rycerzy w wieczną niewolę... 
Tam żyły opowieści o krółu Arthurze 
i towarzyszy Okrągłego stołu, tam 
Izolda umierała u zwłok Tristana. 
Tam Druidzi odprawiali swe nabo- 
żeństwa do bóstw lasu, ziemi i morza, 
zbierając świętą jemiołę z drzew i 
ofiarowując ludzi i bydło na kamien- 
nych ołtarzach stojących do dziś dnia 
wśród kilkusetletnich drzew, w głębi 
ciemnych wąwozów... Prócz tych róż- 
norodnych widoków Bretanja posiada 
i skaliste, nagie, dzikie wzgórza, wy- 
sokie do 400 metr., kędy można wę- 
drować długo nim się spotka czarnego 
węglarza, lub majstra od robienia 
drewniaków. Nazwa Czarnej Góry na- 
dana tym stronom, odpowiada charak- 
terowi krajobrazu, który jest dziki, 
posępny i piękny w swej potędze przy- 
rody, niszczonej oczywiście co roku 
bardziej przez ludzi. Na tem tle wy- 
rosły miasta i miasteczka, wioski i za- 
ścianki, które zachowały charakter 
nezmieniony od setek lat; tak samo 
jak przed wiekami, daszki, jak czap- 
ki ze słomy  nasadzone na bielone 
ściany z gliny, róże rosną wkoło, na- 
sturcje pną się na kamienne schodki 
a ze drzwi wychodzi kobiecina o 
smutno-łagodnym wyrazie twarzy 
czarno ubrana, w muślinowym bia- 
łym jak skrzydła gołębie. czepeczku 
i powie coś w tym dziwnym, gardło- 
wym języku, eo zresztą zaraz powtó- 
rzy po francusku. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. miejscu u właściciela, warsztaty. 
    

    

skurczyła od czasów przywilejów 
Króla Jegomości. 

Prócz wielu innych odrębności od 
Francji, odrębności, które nie zanikły, 
mimo tak surowego systemu unifi- 
kacji jaki prowadzi rząd francuski od- 
dawna, (o żadnej nauce w języku bre- 
tońskim, kazaniach, teatrach. uwzgle- 
dnianiu tego prastarego zabytku lin- 
gwistycznego niema mowy), mimo 
szkół świeckich,  Bretanja pozostaje 
wgłębi katolicką, religijną, i... monar- 
chistyczną!... Jest to coś rozczulająco- 
zabawnego jak taka zakonniczka na 
Wyspie Mnichów w Zatoce Morbihan 
mówi: „Tak, my mamy swoją szkołę 
nieprzerwanie bo ludności nie chcia- 
no drażnić... przecież tu od prababki 
każda kobieta u nas wychowana, je- 
steśmy od 300 lat na wyspie”. „Ale 
cóż ze świecką szkołą?* „A jest tam 
gdzieś w rządowym gmachu, w mero- 
stwie, ale tylko córka mera i nauczy- 
ciela chodzą... zresztą nikt*. Albo sta- 
ry człowiek źle mówiący po francu- 
sku i dopomagający sobie bretońską 
mową, powiada: „Jak tu królowie byli 
ostatnim razem, to zasadzili te drze- 
wa na pamiątkę”, Jak wiadomo, Bre- 
tanja walczyła do upadłego za Boga 
i Króla przeciwstawiając Rewolucji 
Francuskiej swoją Wandeę z jej wo- 
dzami Cathelinau i in. potem był Ca- 
doudal, który puścił maszynę piekiel- 
ną na pierwszego konsula i został stra- 
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upamiętnił je w powieści Rok 93 a 
Balzac w romansie Les Chouas od na- 
zwy „sowiej“, którą sobie wandejczy- 
cy przybrali. 

Jeszcze dziwniejszej walki była 
Bretanja terenem 'gdy w latach roz- 
kwitu romantyzmu 18383 pozbawiona 
tronu na korzyść dynastji Orleanów 
ksężna de Berry, mała, wątła i sza- 
lona kobietka, poszła, przebrana za 
Pietrka parobczaka, konspirować i 
walczyć na czele Bretończyków, by 
dla syna tron Francji odzyskać. 

W odległej przeszłości ma Breta- 
nja inny dramat duszy kobiecej, któ- 
ry wciąż jeszcze jest na ustach 
ludu tak mniej więcej jak u nas tra- 
gedja królowej Jadwigi, z tą różnicą, 
że tam o Duszesie Annie śpiewają od 
500 lat śpiewki na odpustach, a o na- 
szej Jadwidze wiedzą tylko ci, co do 
podręczników szkolnych zajrzeli. 

Bretanja, w VI w. po Ch. zamiesz- 
kała przez liczne plemiona bez ok- 
reślonej nazwy, przyjęła w swe łono. 
przybywających Celtów i ci nadali 
jej charakter państwowy, hierarchję 
kapłańską i niebawem władców. Za- 
garnęli to wszystko Rzymianie, jak i 
całą Galję i narzucili swoją cywiliza- 
cję, niszcząc tubylców. Wzmocnili się 
jednak oni emigracją z Wielkiej Bry- 
tanji, i już potem swobodnie rozwijali 
swą odrębność celtycką, państwową, 
waleząc z Francją i jej królami o 
supremację kraju czas jakiś znacznie 

s О н : bardzio Nad budynkami cony. Duki i markizy szli na czele ik czas znac; natura, aż nagle znika pod skałą i w Morzem i zarazem bardziej zrozu- Z tych przesiąkłych zapachami królują najpiękniejsze w świecie ko- „swoich chłopów** odzianych w ko- Większego terytorjalnie, potężniejsze- bezpiecznej norce cieszy się po swoje- miałe. landes, przejść możemy do lasów, ścioły i obok nich Pasje czyli Męki żuchy i uzbrojonych w widły, na bosą 50 I wchodzili dowolnie w przymierze mu, że go nie porwała jakaś potwora, Jestem więc w Bretanji. W tym któremi Bretanja była pokryta. Do Pańskie wykute z kamienia, obrosłe i łachmaniastą armję republikańską 2 Gallijczykami lub z Normandją, od- która... skądże wiedział że mu jest nie- 
bezpieczna? Nieprzychylna? czemu się 
broni? Czemu uciekał? Co myślał? Bo 
przecie myślał, broniąc się temi łapami 
od tego żebym go nie wzięła za ten 
brunatny pancerz. Zasiedziałam się nad 
temi stworzeniami, a morze nadlatuje 
zpowrotem: Uśmiechnęłam się do idą- 

kraju o olbrzymiej przeszłości histo- 
rycznej, zwanym przez Gallów Armo- 
riką, czyli krajem nadmorskim, znaj- 
dziemy pod względem krajobrazu 
wszystko eo wyobraźnia ludzka za- 
marzyć zechce. Poszarpany, cudow- 
nie malowniczy brzeg morski, wycy- 
zelowany przez ocean w dziesiątki za- 
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dziś dnia zostało sporo tych gąszczów, 
tajemniczych, przeważnie dębowych, 
w okolicy zw. Argoat, tam się skupiły 
najbardziej znane legendy tego kraju 
baśni i podań, stamtąd wyszły opo- 
wieści o Merlinie czarowniku zaczaro- 
wanym przez wieszczkę Vivianę, tam 
potężna czarodziejka  Broceljanda 

  

mchem, odwieczne... wznoszą się zam- 
ki feudalne, pańskie, należące do lu- 
dzi o nazwiskach znanych z czasów 
krucjat, żyjących ubogo, nie zawsze 
modnie, gdyż arystokracja bretońska 
uchodzi za zamkniętą w swojem kół- 
ku prowincjonalnem i nie łączy się 
dla pieniędzy z obcymi, a własność się 

z niesłychaną zajadłością. Wymordo- 
wywali się do ostatniego człowieka, 
ale armja Hoche'a, zwyciężyła, mimo 
iż arystokratom pomagali Anglicy, od- 
wieczni wrogowie tej rasy marynarzy 
i korsarzy bretońskich.. Takie figle 
wyprawia historja.. Te walki pocią- 
gały autorów i poetów, Victor Hugo 

rębni rasą i mową, która się rozwijała 
coraz piękniej, w ślicznych pieśniach 
rycerskich i ludowych, śpiewanych na 
Pardons (odpustach), przez bardów 
towarzyszących sobie dźwiękami bin- 
niou, (kobzy). 

(D. n.) 
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