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Tragedja społeczeństwa ukraińskiego 
w Małopolite Wothodniej 

Niniejszy artykuł, pióra nieodżało- 

wanej pamięci Tadeusza Hołówki, na- 

pisany niespełna na dwa tygodnie 

przed tragiczną Śmiercią, podejmuje, 

jak gdyby w wieszczem  przeczuciu, 

sprawę zbrodniczych metod walki po- 

litycznej, uprawianych przez młodzież 

ukraińską w Małopolsce Wschodniej. 

Ś. p. Tadeusz Hołówko wskazuje na 

prawdziwe źródło tego zła, tkwiące 
   

w psychice starszego pokolenia u 

ińskiego, które od lat kieruje się po- 

dityka fałszu 

ra- 

i dwulicowości. 

(Przyp. Red.) 

Każdy uważniej obserwujący życie 

młodzieży "ukraińskiej w Małopolsce 

Wschodniej musi skonstatować, że 

przeżywa ona głęboki kryzys móoral- 

ny, jest trawiona poważną chorobą— 

której na imię — anarchja. Młod      
ukraińska w Małopolsce Wschodniej 

—dobrowolnie zeszła do podziemi kon 

spiracyjnych, żyje w atmosferze taj- 

nych organizacyj, spisków, zama- 

chów, napadów, podpaleń i t. d. Musi 

to wszystko wytworzyć niezdrową at- 

mosferę moralną. Dowodem tej nie- 

zdrowej atmosfery są notowane od 

czasu do czasu zabójstwa tych czy in- 

nych osób z grona młodzieży ukraiń- 

skiej — są to porachunki z bronią 

w ręku między poszczególnemi orga- 

nizacjami tajnemi, względnie kara za 

rzeczywistą czy urojoną zdradę. 

Zapewne pobudki młodzieży ukra- 

ińskiej w Małopolsce uciekania się do 

takich zbrodniczych metod walki po- 

litycznej jak mordy, napady, podpa- 

lania są dyktowane względami natury 

ideologicznej, wynikają z pragnienia 

uwolnienia kraju od „polskiej okupa- 

cji. Cała jednak bieda polega na tem, 

że tej okupacji niema. Nie można mó- 

wić o okupacji w kraju, który od 600 

lat związany jest z kulturą i państ- 

wem polskiem, który jeśli nie uległ 

jarzmu tatarskiemu, a następnie nie 

stał się prowincją moskiewską, to wy- 

łącznie zawdzięcza to krwawym wy- 

siłkom obronnym całego narodu pol- 

skiego. I nie może być mowy dziś o 

okupacji kraju, w którym „okupanci' 

stanowią 50'/, ludności, złożonej ze 

wszystkich warstw, poczynając od 

włościaństwa, a kończąc na miastach, 

gdzie przemysł, handel, zawody wy- 

zwolone przeważnie w rękach ludno- 

ści polskiej pozostają. 

I ta ludność polska tu od wieków 

mieszka, pracuje, broni tego kraju. 

Tak jak dwa dęby, które z dwóch 

ziarn, rzuconych do tej samej ziemi, 

wyrastają tuż obok siebie, aby z bie- 

giem lat zrosnąć się swemi pniami w 

jedną całość, tak i zgórą pół tysiąca 

lat trwający proces dziejowy na Rusi 

Czerwonej te dwa odrębne społeczeń- 

stwa połączył, splótł, pomieszał — u- 

czynił z nich drzewo o dwu pniach, 

ale wyrastających ze wspólnych ko- 

rzeni. I nie zapaleńcom wśród mło- 

dzieży ukraińskiej swemi siekierami 

rozrąbać te poplątane korzenie, a tem 

bardziej tak, aby jeden pień żył na- 

dal, a drugi umarł. 

Ale jeśli tego młodzież ukraińska 

nie rozumie — nietyle w tem jej wi- 

ny, ile starszego społeczeństwa ukra- 

ińskiego w Małopolsce Wschodniej. 

Przegrało ono w 1918 roku zbrodni- 

czo rozpętaną wojnę z Polsk: 

  

— i nie 
umie dotychczas wyciągnąć ze swej 
klęski konsekwencyj. A mogą być tylko 
dwie konsekwencje: albo całkowita 
negacja państwa polskiego, albo w ra- 

mach jego na platformie szczerej lo- 

jalności i współpracy z narodem pol- 

skim szukanie obrony własnych na- 

rodowych interesów. Tymczasem wła- 

śnie starsze społeczeństwo ukraińskie 

postępuje inaczej — formalnie uznaje 

suwerenność państwa polskiego nad 

Małopolską Wschodnią — dowodem 

czego udział w Sejmie i Senacie, cia- 

łach samorządowych, a nawet skargi 

do Ligi Narodów, bo ta przyjmuje je 

tylko od tych, którzy uważają siebie 

za lojalną mniejszość w danem pań- 

stwie. Faktycznych jednak z tego for- 

malnego stanowiska społeczeństwo 

ukraińskie nie wyciąga wniosków — - 

gdyż Sejmie, Senacie, 

instytucjach samorządowych uprawia 

przedewszystkiem politykę negacji, 

biernego wyczekiwania na zmianę 

wszędzie: w 

konjunktury. 

Nie dziwnego, że młodzież z taką 

oportunistyczną polityką pogodzić się 

nie może — i w rezultacie coraz bar- 

dziej odsuwa się od starszego społe- 

czeństwa ukraińskiego — idąc drogą 

konspiracji, spisków i terroru. Cóż z 

tego, że „„Diło** wypiera się tych aktów 

zbrodniczych — uroczyście oświad- 

cza, że nic wspólnego z niemi nie ma 

społeczeństwo ukraińskie, twierdząc, 

że są to akty nieodpowiedzialnych jed- 

nostek — wtedy, kiedy wszyscy wie- 

dzą, że te jednostki rekrutują się z 

szeregów ideowej młodzieży ukraiń- 

  

skiej, coraz wyraźniej przeciwstawia- 

jącej się swym rodzicom. I cóż dziw- 

nego, że młodzież ukraińska przeciw- 

stawia się, nie szanuje Lewickiego, 

Luckiego, Mudrego i innych przywód- 

ców „Undo* — bo gdy z jednej strony 

potępiają oni działalność najbardziej 

wśród młodzieży zapalnych i zdecydo- 

wanych, to z drugiej strony jednocze- 

śnie nie mogą dać jej żadnego pozy- 

tywnego programu politycznego—bo 

go nie mają. 

I dlatego rósł rozdźwięk i pogłę- 

biała się w sposób zatrważający prze- 

paść między starszem a młodszem po- 

koleniem społeczeństwa ukraińskiego 

w Małopolsce Wschodniej. Wreszcie 

działacze ukraińscy to sami zobaczyli. 

Świadczy o tem odezwa nestorów spo- 

łeczeństwa ukraińskiego pp. Romań- 

czuka, Okuniewskiego i Kost-Lewic- 

kiego, którzy nawołując swych roda- 

ków do jedności, jednocześnie zwra- 

cają się do młodzieży ukraińskiej z 

napomnieniem i oświadczeniem, że 

„nie mogą zgodzić się z tem, aby nie- 

doświadczona młodzież porywała się 

do takich czynów, których następ- 

stwem jest wyniszczenie najmłodsze- 

go pokolenia i które nie przynoszą 

żadnych korzyści”. 

Z uznaniem należy powitać ten 

głos przestrogi. Ale — ci, którzy uwa- 

żają się za przywódców  spoleczen- 

stwa ukraińskiego, powinni prócz 

przestróg wskazać młodzieży prostą 

drogę ku przyszłości. 

Tadeusz Hołówko. 

RD PIRMAS K TIA IO 

Podziękowanie, 
Tym wszystkim, którzy z powodu 

tragicznego zgonu mego męża zechcie- 
li złożyć mi wzruszające dowody 
współczucia i moralnej pomocy, a 
zwłaszcza Panu Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej, Marszałkowi  Piłsudskie- 
mu, wszystkim pp. ministrom, mar- 
szałkom Izb Ustawodawczych,  Bez- 
partyjnemu Blokowi Współpracy z 
Rządem oraz licznym instytucjom spo- 

łecznym i politycznym składa z głębi 
serca płynące podziękowanie 

  

Tadeuszowa Hołówkowa z rodziną. 

Zmiany na stanowiskach. 

Tel. od wiasn. kor. z Warsz. 

Dowiadujemy się, że przeniesiony 

został starosta z Drohobycza p. Porę- 

balski na stanowisko starosty do Kiele, 

również przeniesiony został wojewódz- 

ki Komendant Policji we Lwowie p. 
Grabowski na takież stanowisko do 

Kiele.   

  meme 

Przybył do Wilna tylko na 6 dni. 

CYRK znanych 

sportsmenów 

Na 
programu: 

| Uroczyste otwarcie cyrku 
25 PRZEBOJÓW ŚWIATOWEJ SŁAWY 25 

<zele Trupa Du-Mond, 6 Barańskich, Trupa Germajn, 4 Ostrowskich 

szyny 

Przybył do Wilna tylko ną 6 dni. 

BARAŃSKICH 
| jedyne tego rodzaju przedsiębiorstwo egzyst. od 1892 roku, posiadające najlepszy 

zespół artystyczny w Polsce 

dziś w czwartek 3-go września o z. 8.30 
wiecz. na placu przy ul. Mickiewicza 55. 

oprócz wielu innych numerów sił krajowych i zagranicznych. 

т 

8 kl. Koedukacyjne Humanistyczne Gimnazjum 
C. KLUCZOWEJ, Wilno, ul. Biskupia 4 — 5. 

Przyjmuje uczniów-nice do kl IV — VIII włącznie. Dla niezamożnych uczniów szczególnie 
kl. IV i V znaczna ulga. 

  

organowa, śpiew solowy. 

| Konserwatorium Muzyczne w Wilnie 
(z prawami) 

ul. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej 1. 
Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych, KLASA OPEROWA, klasa 

Wykłady przedmiotów teoretycznych. Zespoły: kameralny, 

  

chóralny, orkiestrowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie. Sala koncertowa. Opłata 

kwartalna. Sekretarjat czynny od 4 — 7 wiecz. 6584 

  

bieżący rok szkolny. 
świadectw. 

  
Liceum Handlowe i Liceum | Ogólnokształcące | 

Im. Filomatėw w Wilnie. | 
Podaje do wiadomości publicznej, że są miejsca wakujące do wszystkich klas na 

Kandydatki są przyjmowane na podstawie egzaminów lub 

W Liceum Ogóln. opłata wynosi zależnie od klasy zł. 25 — 40 mie- 

sięcznie, w Liceum Handlowem opłata wynosi zą |-szy rok nauki zł. 35 miesięcznie, 

za ll-gi zł. 40. Szkole przysługuje prawo zwrotu wpisowego za dzieci funkcjo- | 
narjuszy państwowych. 

Przy Liceum w godzinach popołudniowych prowadzone są 

Kursy stenegrafji, opłata zł. 15 miesięcznie.       6588 | 
i 

Koedukacyjne Wieczorowe Kursy Maturalne 
DLA DOROSŁYCH 

przy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 
w. Wilnie, ulica Ostrobramska Nr. 27. 

Założone w r. 1926. Uprawnione przez Kuratorjum ©. 5. W. Nr. I|—31078 Typ huma- 
nistyczny i matematyczno- „przyrodniczy. System półroczny. 

  

  

Początek roku szk. 5 września o godz. 17-ej. Kancelarja czynna w godz.: 10—13 i 17—19 

== 

ORGANIZUJE SIĘ 

Przedszkole z początkowem nauczaniem 
NA ANTOKOLU 

dla dzieci w wieku od 3 i pół do 8 lat. Zgłoszenia codziennie od 10—13 i od 15—17. 

Antokol, ul. Złoty Róg 13 m. 1. 6544-2 
PER 

    

  

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjum państwow.) 

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

mieszczące się przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 9. 

Od dnia 20 sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1931/32 do wszystkich 

klas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system półroczny. 

Zakr 

  

Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty. Lekarz 
szkolny. Nauka rozpocznie się dnia 3-go września. 

Sekretarjat Kursów SOSY od godz. 16 do 19-ej po poł. prócz niedziel i świąt. 

    

Kiedy zostanie zwołany Sejm. 
Dwie wersje. 

Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że czynniki mia- 

rodajne zastanawiają się obecnie nad 

sprawą zwołania Sejmu. W kołach po- 

litycznych krążą dwie wersje: jedna 

że zostanie zwołana sesja nadzwyczaj- 

na w drugiej połowie września: druga, 

że sesja zwyczajna, której termin zwo- 

łania przewidziany jest na 31 paź- 

dziernika, zostanie przyśpieszona i 

zwołana będzie w pierwszych dniach 

października. Druga wersja jest bar- 

dziej prawdopodobna. Ostateczna de- 

cyzja zapadnie około 15 września. 

Wyrok Śmierci 
na wspólnika Demkowskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przed kilku dniami na terenie Ło- 

dzi aresztowano porucznika Humnie- 
kiego, przydzielonego ostatnio do D. 
O. K. zamieszanego w aferze szpiego- 
wskieį Demkowskiego. Por. Humnic- 
ki był w swoim czasie kierownikiem 

referatu mobilizacyjnego D. O. K. 
Warszawa. Udowodniono mu obecnie 
zdradę tajemnie wojskowych. 

Przedwczoraj odbył się doraźny 
Sąd wojskowy w Brześciu, który ska- 
zał por. Humnickiego na karę Śmier- 
ci przez rozstrzelanie. Zgodnie z pro- 
cedurą sądowo - wojskową wyrok 
ten przesłano do Warszawy, celem 
zatwierdzenia go przez Pana Prezy- 
denta Rzplitej.. 

Aresztowanie pokojowej i portjera zakładu 
$. 5. Bazyljanek w Truskawcu. 

TRUSKAWIEC 2.9. Pat. Ww 
związku z zamordowaniem Ś. p. Ta- 
deusza Hołówki sędzia śledczy z Dro- 
aniem at RA zarządził 

aresztowanie Marji Fabiak, pokojo- 
wej w willi S. S. Bazyljanek i Ale- 
ksandra Bujnia, portjera tejże willi. 
Dalsze śledztwo trwa. 

  

Šilko ioinia (wo to potęca Państwa! 

Feha tragicznej Śmierci 
š. p. Tadeusza Hełówki, 

Kondolencja Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 2. IV. (Pat). Mar- 
szałek Piłsudski przesłał matce š. p. 
Tadeusza Hołówki następujący list 
kondolencyjny: 

Czcigodna Pani! Głęboko wzruszo- 
ny wiadomością o Śmierci ś. p. syna 
Pani Tadeusza śpieszę wyrazić Pani 
cały mój żal i współczucie. W osobie 
zgasłego traci Polska jednego z najlep- 
szych jej synów, gorącego patrjotę, 
bojownika walk o niepodległość i nie- 
strudzonego, pełnego energji pracow- 
nika na polu twórczej, codziennej pra- 
cy pokojowej. Świadomość, iż ta wiel- - 
ka i ciężka strata okrywa żałobą kraj 
cały, niechaj umniejszy ból Pani. 

(—) Józef Piłsudski 

Marszałek Polski 

Odczyt przez radjo 
o ś. p. Т. Hołówce. 

WARSZAWA 2.9. Pat. — W pią- 
tek dnia 4 września o godzinie 19-ej 
min. 40 minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego p. Janusz 
Jędrzejewicz wygłosi przed mikrofo- 
nem radjostacji warszawskiej prze- 
mówienie, poświęcone pamięci ś. p. 
Tadeusza Hołówki,. posła na Sejm, 
długoletniego niezmordowanego dzia- 
łacza wolnościowego i politycznego, 
zabitego 'skrytobójczo w Truskawcu. 

Głosy prasy belgijskiej. 

BRUKSELA, 2. IX. (Pat). Zamor- 
dowanie posła Hołówki wywarło w 
Belgji duże wrażenie. Prasa, omawia- 
jąc je, podkreśla, iż może to mieć wiel- 
kie znaczenie w obliczu zbliżającej się 
sesji genewskiej. Dziki ten akt miast 
pomóc, zaszkodzi raczej sprawie ukra- 
ińskiej na terenie międzynarodowym. 

  

Rada Ministrów. 

WARSZAWA 2.9. Pat. — We šro- 
dę 2 września odbyło się pod prze: 
wodnictwem p. premjerą Prystora po 
siedzenie Rady Ministrów. Na posie- 
dzeniu tem Rada Ministrów. poza za- 
łatwieniem szeregu spraw bieżących, 
uchwaliła projekt ustawy o zmianie 
niektórych postanowień ustawy z dn. 
26 września 1922 r., dotyczącej kwa- 
lifikacyj zawodowych do nauczania 
w szkołach średnich ogólno-kształcą- 
cych i seminarjach nauczycielskich 
państwowych i prywatnych, projekt 
utawy o zasilaniu funduszów izb rze- 
mieślniczych oraz rozporządzenie, u- 
stalające wysokość opłat od pojaz- 
dów mechanicznych. 

Pan Prezes Rady Ministrów po- 
wołał na przewodniczącego Naczel- 
nego Komitetu do Spraw Bezrobocia 
prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej 
Czesława Klarnera oraz na jego za- 
stępców p. Stanisława - Jurkiewicza 
i sen. Jerzego Iwanowskiego. 

  

Dr. med. L. Lukowski 
(chor. dzieci) przyjechal 

Zawalna z Tel. 592. 

Dr. ZARCYN 
(chirurg) powrėcit 

ul. m sono mei 24. 

5680 

  

Į UWADZE A ! 

NOWOOTWARTY 
GABINET COSMETIQUE 

„LADY“ 
ul. MICKIEWICZA 9 (wejšcie 

z ul. ŠNIADECKICH). 

Kultywowanie ciała, 

pielęgnacja 

PSW B ys 

Nowoczesne urządzenie, 

zabiegi 

konserwujące, 

fachowe porady. 

  

  

W Wgodzid 0 AD 10 — 14 1 17 — 20. 

658 

WIADOMOsCI z KOWNA 
„WOLDEMARASOWCY* ODWOŁUJĄ SIĘ 

DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 

W poniedziałek zwolnieni za kaucją z 
więzienia Swietłauskas, Slesorajtis, Stejkunas 
i Pożeła zażądali w Sądzie Włojennym od- 
pisu wyroku, oświadczając, iż po ogłosze- 
niu umotywowanego wyroku wniosą oni po- 
danie o kasację od wyroku do Trybunału 
Najwyższego. 

CIEKAWE WYKOPALISKA WPOBLIŻU 
OPOLA. 

W ub. sobotę archeologowie szwedzcy 
z prof. Normanem na czele ukończyli pra- 
ce wykopaliskowe na starych cmentarzys- 
kach wpobliżu Opola. M. in. znaleziono tam 
miecz typu normańskiego z X stulecia ozdo- 
biony pięknemi ornamentami. W ub. sobotę 
uczeni szwedzcy bawili w Kownie, skąd u- 
dali się do Rygi, gdzie się spotkają z głów- 
nym archeołogiem szwedzkim  Kurmanem, 
z którym znów przyjadą do Opola w celu 
obejrzenia prac wykopaliskowych dokona- 
nych tam przez gen. Nagiewicziusa. Aż do 
powrotu archeologów szwedzkich na prośbę 
prof. Normana na miejscu prac powiewać 
będą sztandary narodowe litewski i 

szwedzki. 
Prace; iwykopaliskowe, któremi kieruje 

gen. Nagiewiczus zapowiadają się niezwykłe 
intertsująco. Ujawniono tam szczątki fortyfi 
kacyj z drzewa, o których znawcy wyrażają 
się z wielkiem uznaniem. W końcu tygod- 
nia bież. prace te mają być zakończone, a 
niektóre eksponaty przewiezione będą do 
muzeum wojennego w Kownie. 

DESYGNOWANY REKTOR UNIWERSY- 
TETU KATOLICKIEGO. 

Na rektora uniwersytetu katolickiego, 
który ma być utworzony przez Akcję Kato- 
licką na Litwie, desygnowany jest prof. 
Paksztas, znany działacz chrześcijańsko-de- 
mokratyczny. 
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Po uniewinnienin. 
Obecne troski Woldemarasa. 

Jak podają „Jaunakas Zinas* (Nr. 194), 
VWoldemaras udzielił bezpośrednio po swem 
uniewinnieniu następującego wywiadu ko- 
respondentowi „Jaunakas Zinas* w Kow- 
nie. 

Voldemaras. z wyroku sądu jest częścio_ 
wo zadowolony, gdyż sąd zrozumiał, że on 

Voldemaras jest zbyt wielkim patrjotą na 
to, ażeby można go byłó oskarżać o orga- 
nizację puczu. Obecnie troskę Voldemarasa 
stanowi kwestja uwolnienia się od kary ze- 
słania, nałożonej w trybie administracyjnym 
Jak wiadomo, Voldemaras wysiedłony był - 
na przeciąg jednego roku, poczem termin 
ten został prolongowany na czas nieograni- 
czony. Prolongata ta jest zdaniem Veldema- 
rasa bezprawna i Voldemaras złożył w tej 
sprawie na ręce ministra Obrony Kraju 
skargę. Obrońca Voldemarasa czyni kroki 
w kierunku umorzenia kary administracyj- 
nej. 

Voldemarasowi dawno już proponowano 
wyjazd zagranieę, lecz nie było dlań wygo- 

dne. Między innemi stoi na przeszkodzie 
brak środków materjalnych. W stosunku z 
partją „tułininków* zaszły jak twierdzi Vol- 
demaras, tego rodzaju zmiany, że całą „łącz- 
ność z „tautininkami* on, Voldemaras zer- 
wał. Nieprawdą jest jakoby zamierzał on 
wstąpić do partji chrześcijańskiej demokrac- 
ji. Voldemaras wogółe chee się powstrzy- 
mać od jakiejkolwiek działalności politycz- 
nej. 

Na zapytanie co do prawdziwości po- 
głosek 0 nominacji Voldemarasa na stano- 
wisko posła litewskiego w Moskwie, wzglę- 
dnie przy Watykanie, Voldemaras okazał 
ździwienie i oświadczył, że nie o tem nie 
wie. 

Na zapytanie czy powrót Vałdemarasa do 
rządu jest możliwy, odpowiedział Vełdema- 
ras eo następuje: „Kiedy w 1926 r. wszed- 
łem w skład rządu, oświadczyłem wtedy, 
že dzieje się to po raz ostatni. Potwierdzi- 
łem to samo w chwili dymisji w 1929 r. 
Jestem zdecydowany nigdy już w skład rzą- 
du nie wchodzić*. 

Podczas pobytu w Płotelach Voldemaras 
napisał książkę p. t. „Problemy północno- 
wschodnie*. Na treść książki składają się 
kwestje wileńska i kłajpedzka. ` 

"Zapytany w sprawie wywiadu udzielo- 
nego przez žonę pismu franeuskiemu „Jour- 
nal de Rouen* odpowiedział Voldemaras, že 
w całej tej sprawie jest cos niewyražnego. 
Co się zaś tyczy pogłosek o próbach otrucia 
Voldemarasa i jego żony, oświadczył Wolde- 
maras ,że nie pewnego w tej sprawie po- 
wiedzieć nie może, lecz po jednym z ban- 
kietów chorował dwa tygodnie. 

Voldemaras przebywa jeszcze w Kownie 
w hotelu „Rzym*, oczekując rozstrzygnię- 
cia swego losu. 

Jak podaje „Siegodnia* (Nr. 242), Volde- 
maras niezwłocznie po ogłoszeniu uniewin- 
niającego wyroku wyszedł z sali i padł w 

  

„objęcia swego obrońcy adwokata Chorążye- 
kiego, poczem obaj udali się bazyliki, ażeby 
się pomodlić. Następnie Voldemaras wysłał 
do żony depeszę z zawiadomieniem o unie- 
winnieniu. Z Kowna i z prowineji otrzy- 
mał Voldemaras mnóstwo pozdrowień  li- 
stowych i telegraficznych z powodu unie- 
winnienia. 

W rozmowie z korespondentem „Siegod- 
nia* obrońca Voldemarasa adw. Chorążycki 
oświadczył, że najważniejszym momentem 
w całym procesie jest odrzucenie przez sąd 
oskarżenia 0 przygotowywanie powstania 
przeciwko rządowi. Za wyjątkiem dwóch 
oskarżonych, skazanych za zamach na płk. 
Rustejkę pozostali skazani zostali nie za 
przygotowywanie powstania przeciwko rzą- 
dowi, a tylko za udział w tajnej organizacji 
i rozpowszechnianie proklamacyj. Szezegól- 
nie ważną jest okoliczność, że zdjęto z Voi- 
demarasa wszystkie ciążące na nim oskar- 
żenia. 

  ane. 

N. Epsztejnowa 
powróciła z Paryża 

Mickiewicza 62 Telefon 138 
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o tych, którzy zawsze czegoś się boją. 
Zdaje się Wam, że wiecie sami wszystko najlepiej. My jednak twierdzimy, że jesteście w błędzie. 

Opieracie się na tem, co Wam zły doradca podszepnie, lub dajecie upust słabym nerwom. 
a już szukacie dolarów, głęboko je chowając. Zapominacie, że tak schowane dolary niosą Wam tylko 

straty, bo wyszły z obiegu. Tyle razy doświadczyliście już tego na sobie. * 

- Pomyślcie, jakby świat wyglądał, gdyby wszyscy byli płochliwi, gdyby nie było ludzi rozsądnych, któ- 
rzy wiedzą, że potężna instytucja oszczędnościowa to najlepsza gwarancja przyszłości. 

PAMIĘTAJCIE: 
Waszych oszczędności, ukrytych w szufladach, skrytkach, schowkach może pozbawić Was zły los 

lub ręka złoczyńcy. Oszczędności złożone w P.K.O. znajdują się pod okiem całego społeczeństwa 
i przynoszą godziwy procent. 

Wszystkie wkłady P. K. 0. wypłaca zawsze natychmiast bez wypowiedzenia. 
Jesteśmy największą instytucją oszczędnościewą w Polsce, a jedną z największych w Europie. 

Nasz roczny obrót sięga 24 miljardów złotych. To najlepszy dowód naszej płynności i siły finansowej. 
Pieniądze lokujemy w walorach opartych na złocie tudzież w nieruchomościach. 
dami skrupulatności i dobrej gospodarki. 

OTO NASZA ZASADA: 

  

Prof. Cywiński contra Boy. 
Dowodził niedawno jakiś na głowę 

upadły „Ortodoxus* przez kilka dni z 
rzędu, że nastąpiła... niestety!... komple- 
tna dekadencja Boya-Żeleńskiego za- 
równo pisarska jak umysłowa... 

Cz. Jankowski. „Słowo z 7. IV 29. 

Powyższe motto wyjaśnia całe me- 
rituny sprawy. Historja się powtarza. 
Po dwóch przeszło latach powraca 
prof. Stanisław Cywiński do swego 
uporczywego twierdzenia, jakoby de- 
kadencja Boya jest nieodwołalna. Boy 
się skończył. Punctum i basta. Roma 
łocuta — causa finita. 

Na czemże jednak prof. C. swe 
wywody opiera? Jakież -są motywy 
jego bezlitosnego dla autora „Słówek 
wyroku? Co razi prof. C-go w pisarzu, 
którego — jak sam przyznaje — „był 

"dawniej gorącym wielbicielem *? 

Głównym grzechem Boya w о- 
czach prof. C—go jest to, „że Boy 
wsiadł na trybunę kaznodziei i (pożal 
się Boże!) moralizatora*. Mówiąc ot- 
warcie prof. C—go razi zabieranie 
przez Żeleńskiego głosu w sprawach 
tak drastycznych jak zapobieganie. i 
przerywanie ciąży („Piekło kobiet), 
podobnie jak przed paru laty raziła 
go opinja Boya w sprawie rozwodów 
(„Dziewice konsystorskie“). 

Wrażliwość prof. C—go na publi- 
czne poruszanie spraw — powiedzmy 
otwarcie — seksualnych jest cechą 
skądinąd szacowną, acz już mocno 
w czasach dzisiejszych trącącą mysz- 
ką. Wolno prof. C—mu mieć własne 
na tę sprawę poglądy, wolno mu 

wstydliwie przykrywać listkiem figo- 
wym to, co jego zdaniem do oglądania 
się nie nadaje. Boy jest zwolennikiem 
ekshibicjonizmu moralnego, a prof. 
C., nim nie jest. Ale dlaczego prof. C., 
zamiast skonstatować spokojnie tę ró- 
żnicę poglądów pomiędzy sobą a Bo- 
yem i przejść nad nią do porządku 
dziennego wyciąga zaraz rozpaczliwe 
wnioski o dekadencji Boya? Co ma 
jedno do drugiego? Dlaczego mamy 
odmówić Boyowi prawa do kaznodziej 
stwa i moralizatorstwa? Właśnie od- 
wroinie. Z uznaniem witać należy 
moralizatorstwo tak popularnego pi- 
sarza, gdyż pópularność Boya stano- 
wi rękojmię, że jego światłe nauki do- 
trą tam, dokąd były przeznaczone. 

Nie sztuka wymyślać Boyowi od 
dekadentów, przypisywać mu banal- 
nošč, reklamiarstwo, perwersję, chęć 
zysku i Bóg wie co jeszcze! Prof. C. 
sądzi, że wymyślać Boyowi, znaczy 
przeciwstawiać mu się, a twierdzć — 
znaczy argumentować. Wymyślać zna- 
czy tylko wymyślać, a twierdzić, zna- 
czy tylko twierdzić. Słusznie też skon- 

  

statował Wacław Grubiński, iż żadna 
z tych dwóch czynności nie wymaga 
inteligencji szczególnie wybitnej. 

Opinję prof. C—go o Boyu mają 
lustrować własne słowa znakomitego 
pisarza: 

„Gdy się człowiek robi starszy...“ 
Czyžby jednak prof. C. zapomnial, že 
slowa te są szpadą obosieczną i mogą 
się stosować z powodzeniem nietylko 
i niekoniecznie do Boya? 

Dla poparcia swych tez anti-boyo- 
wych powołuje się prof. €. na plejadę 
endeckich krytyków: Miłaszewskiego, 
Konińskiego, Płoszewskiego, Wasilew- 
skiego, Kołaczkowskiego. Wątpię jed- 
nak bardzo, czy ta garstka nazwisk 
mogłaby przeważyć szalę zasług Bo- 
ya dla kultury polskiej, zwłaszcza 
skoro się obok tych zasług położy 
francuską Legję Honorową, świetny 
talent, olbrzymią popularność, no i 
nazwiska Borowego, Skiwskiego, Cz. 
Jankowskiego, nie licząc innych 
„chwalców* autora „Flirtu z Melpo- 
meną*, jak się o nich z przekąsem 
prof. С. wyraża. 

„Przeniesienie się na teren War- 
szawy i zwłaszcza wejście do „Kurje- 
ra Porannego", pisma, obliczonego na 
najniższe warstwy intelektualne i o- 
byczajowe, obniżyły wydatnie poziom 
pism Boya* — pisze prof. C. Umyśl- 
nie przytoczyłem ten passus by wy- 
kazać jego rażącą stronniczość. Prze- 
dewszystkiem więc zjadliwa wyciecz- 
ka pod adresem „Kurjera Porannego“. 
Wiadomo, pismo sanacyjne, jakże en- 
dek wytrzyma, by nie wierzgnąć w tę 
stronę? Czy prof. C. sądzi, że tak jask- 
rawy przejaw partyjnietwa podniesie 
poziom jego rozważań o Boyu, które 
miały być przecież tworem „umysłu 
krytycznego”, a więc beznamiętnego, 
objektywnego? 

„Inni jego (Boya) podejrzewają o 
pospolitą pogoń za rozgłosem, za któ- 
rym idzie dopływ nowych złotówek** 
Czy prof. C., wyglaszając powyższe 
zdanie, potrafiłby wskazać pisarza, 
któryby nie pragnął rozgłosu, sławy, 
pieniędzy, jako sprawddzjanów jego li- 
terackiej wartości? Zdumiewający do- 
prawdy zarzut. Idąc po tej linji ro- 
zumowania, należałoby zamiast np. 
płacić Kiepurze 5000 dol. za występ, 
pokazać mu figę. Talent może żyćc— 
według prof. C.—duchem świętym. 

Prof. (. pociesza się, że Boy w 
swych „perwersyjaych“ poglądach 
reprezentuje co najwyżej kilkadziesiąt 
czy kilkaset osób. Maleńka poprawka 
panie profesorze: nakład dzienny ,Ku- 
rjera Porannego* wynosi zapewne 
kilkadziesiąt tys., a czytała go i nie 

Ministrowie francuscy 

  

  

szykują się do wizyty 
w Berlinie. 

BERLIN 2.9. Pat. — Półurzędowo 
donoszą: W Genewie omawiana była 
w ostatnich dniach między dr. Curtiu- 
sem. a delegatem Francji Francois-Po- 
incetem sprawa wizyty ministrów fran 

+ euskich w Berlinie. Termin przyjazdu 
nie został jeszcze ustalony. Mowa jest 
narazie o 26 września. Do tego czasu 
Liga Narodów ukończy swe obrady. 
Liczą się nawet z zakończeniem sesji 
na kilka dni przedtem. Minister Briand 
którego przyjazdu do Genewy oczeku- 
ją z początkiem następnego tygodnia, 
nie pozostanie tam do końca sesji, lecz 

powróci do Paryża wcześniej aby móc 
wyjechać w odpowiednim terminie do 
Berlina. W wizycie berlińskiej weźmie 
również udział premjer Laval. Obaj 
ministrowie francuscy wyjadą tylko 
w towarzystwie najbliższych swych 
współpracowników. Wizyta posiadać 
ma charakter podobny, jak pierwszy 
wyjazd ministrów niemieckich dó Che 
quers i Paryża. 

Dotychczasowe przygotowania po- 
zwalają mniemać, że wizyta berlińska 
doprowadzi również do pozytywnych 
rezultatów natury gospodarczej. 

Nie zrzeczenie się, tylko odroczenie. 
WIEDEŃ 2.9. Pat. — „Neue Fre- 

ie Presse* donosi z Genewy: Uchodzi 
prawie za pewne, że Schober i Curtius 
oświadczą na posiedzeniu komisji eu- 
ropejskiej, że Niemcy i Austrja odkła- 
dają swój płań unji celnej. Obaj mę- 
żowie stanu powołają się przytem na 
sprawozdanie komitetu  rzeczoznaw- 
ców konferencji europejskiej, zaleca- 
jące konieczność utworzenia jednoli- 
tego rynku europejskiego przy pomo- 
cy unij celnych. Sprawozdanie zazna- 
cza, że należy wystrzegać się, by te 
fuzje gospodarcze nie miały charakte- 
ru partykularnego i nie naruszały in- 
teresów państw trzecich. Wobec od- 
roczenia terminu ogłoszenia orzecze- 
nia Trybunału Haskiego, nie jest je- 
szcze pewne, kiedy Schober i Curtius 
złożą swe oświadczenia. 

„Neues Wiener Tageblatt* donosi, 
że tekst oświadczeń Schobera i Curtiu- 
sa nie jest jeszcze ustalony, i że w tej 

sprawie toczą się rokowania. Francu- 
zi domagają się zupełnego wyrzecze- 
nia się projektu. Dr. Curtius oświad- 
czył dziennikarzom wiedeńskim, że o 
takiem zrzeczeniu się nie może być 
mowy. Niemcy stoją po stronie Austrji 
i mimo trudności, które się wyłoniły, 
nie zrzekną się solidarności z Austrją. 

Korespondentowi „Neues Wiener 
Tageblat* oświadczył dr. Curtius co 
następuje: Od czasu protokółu mar- 
cowego nastąpiła katastrofa finanso- 
wa. Niemcy i Austrja zostały ciężko 
i dotkliwie dotknięte przesileniem fi- 
nansowem. Mimo to ukazuje się obec- 
nie nowa droga do nowej kooperacji 
gospodarczej. Wobec tego więc możli- 
we będzie odłożenie planu unji celnej. 
Dr. Curtius podkreślił, że Austrja po- 
trzebuje koniecznie pomocy _finanso- 
wej i że widoki tej pomocy ukształtu- 
ją się pomyślnie po załatwieniu kwes- 
tji unji celnej. 

Hoover sprzeciwi się redukcji długów 
wojennych. 

NOWY YORK, 2. IX. (Pat). Wedle 
informacyj korespondenta ,„New-York 
Times* w Waszyngtonie, prezydent 
Hoover po wygaśnięciu terminu mo- 

ratorjum, będzie się sprzeciwiał reduk- | 
cji długów wojennych w każdym razie 
o ile nie będą one poprzedzone zmniej- 
szeniem odszkódowań niemieckich. 

protestowała znacznie większa liczba 
osób dziennie. 

Szczerze mówiąc, ataki prof. C—go 
na Boya są wodą na młyn tego ostat- 
niego. Sam Boy wyraził się bowiem 
w którymś ze swych mistrzowskich 
feljetonów, że się cieszy, gdy go ktoś 
od czci i wiary odsądza. Ma bowiem 
wtedy niechybny dowód, że jeszeze 
o nim nie zapomniano i że jest jeszcze 
potrzebny. Nie wiem czy taki obrót 
sprawy leży w interesach prof. C—go. 
W każdym razie Boy winien mu być 
wdzięczny za reklamę na Ziemi Wi- 
leńskiej. J—ski. 

Konferencja kolejowa. 

WARSZAWA, 2. IX. (Pat). W dniu 
2 b. m. o godzinie 10 rano w sali kon- 
ferencyjnej Ministerstwa Komunikacji, 
rozpoczęła się konferencja delegatów 
wszystkich dyrekcyj kolejowych pod 
przewodnictwem prezesa Franciszka 
Moskwy. Konferencja zajmie się przy- 
gotowaniem polskich wniosków na eu- 
ropejską konferencję rozkładów jaz- 
dy, która odbędzie się w Londynie w 
październiku. Konferencja delegatów 
dyrekcyj kolejowych potrwa dwa dni. 

Kiedykolwiek klienci nasi zechcą podjąć swe pieniądze, ZNAJDĄ NAS ZAWSZE GOTOWYCH DO WYPŁATY KAŻDEJ 
"ŻĄDANEJ SUMY SPRAWNIE I SZYBKO. 

ARNI JEDEN GROSZ NIE MOŻE BYĆ ZMARNOWANY. 

P. K. O. JEST INSTYTUCJĄ WIECZYSTĄ. 
KAŻDY URZĄD POCZTOWY JEST NASZĄ ZBIORNICĄ. 
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Urzędówka litewska o linji Koszedary- 
Landwarów. 

KOWNO, 2. IV. (Pat). Wobec 
zbliżającego się rozstrzygnięcia przez 
Trybunał Haski sprawy tranzytu po- 
między Polską a Łitwą „Lietuvos Ai- 
das* we wstępnym artykule oświadcza 
iż kwestja tranzytu na linji Landwa- 
rów — Koszedary jest sprawą bez 
większego znaczenia i Litwa mogłaby 
nie przywiązywać do niej wagi, gdyby 

"nie to, že jest ona związana ściśle z in- 
nemi problemami, o donioślejszem 

znaczeniu politycznem. 
Kwestji tranzytu nie można brać 

jedynie pod kątem widzenia materjal- 
nym. Strona polityczna i moralna tego 
sporu, przy obecnych stosunkach, po- 
siada pierwszorzędne znaczenie. Trud- 
no przewidzieć — pisze dalej dziennik 
—jak Trybunał Haski sprawę tę roz- 
strzygnie, jednak nam się wydaje, iż 
Litwa w danym wypadku występuje 
z czystem sumieniem. Polska nato- 
miast ma za sobą cały szereg grze- 
chów, jak to złamanie traktatu suwal- 
skiego, prowakacje i t. d. 

Anglja poświęci swoją uwagę wyłącznie 
sprawom wewnętrznym. 

LONDYN, 2. IX. (Pat). „Daily Te- 
legraph* dowiaduje się, iż nowy 
rząd zamierza poświęcić się wyłącznie 
sprawom wewnętrznym, unikając mie 
szania się do spraw międzynarodo- 
wych, o ile nie będzie ono podyktowa- 
ne koniecznością. Zwoływanie więc 
w tym roku do Londynu konferencyj 
międzynarodowych celem kontynuo- 
wania rokowań lipcowych w sprawach 
kredytu niemieckiego nie jest przewi- 
dywane. Również nieprawdopodobne 
jest odbycie w tym roku w Londynie 

Posiedzenie 
: odbędzie 

LONDYN, 2. IX. (Pat). Izba Gmin 
zwołana została na dzień 8 b.m. Na po- 
siedzeniu, trwającem prawie 5 godzin 
gabinet ustalił ostatecznie swój plan 
finansowy i powziął decyzję co do re- 

dakcji projektów ustaw, jakie mają 
być przedstawione Izbie Gmin. 

Na otwarciu Izby Mac Donald, nie 
wyjaśniając projektów finansowych 

konferencji w sprawach reparacyj- 
nych lub .dłagów. Informacje te są 
naogół ścisłe, czego dowodzi skład de- 
legacji brytyjskiej w Genewie, potwier 
dzający, że Wielka Brytanja nie za- 
mierza obecnie angażować się w spra- 
wach międzynarodowych. Lord Kea- 
ding, jakkolwiek jest ministrem spraw 
zagranicznych, zdecydowany jest zna- 
czną część czasu i uwagi poświęcić 
sytuacji finansowej, a także konferen- 
cji indyjskiej. 

Izby Gmin 
się 8 b. 

rządu, złoży oświadczenie, w którem 
domagać się będzie niezwłocznej de- 
cyzji co do losów rządu narodowego, 
a głosowanie, jakie zakończy pierwszy 
dzień obrad, traktowane będzie przez 
rząd jako głosowanie nad votum uf- 
ności. Prawdopodobnie dopiero dnia 
9 b. m. kanclerz skarbu wygłosi expo- 
se o planach rządowych. 

Zgon bojownika o wolność. 

WARSZAWA, 2. IX. (Pat). W dniu 
2 września zmarł w Warszawie po dłu- 
giej i ciężkiej chorobie ś. p. Witold 
Gołębiowski, artysta-malarz, uczestnik 
wszystkich walk o wolność, poczyna- 
jąc od roku 1905 aż do końca wojny 
polsko-rosyjskiejj W roku 1918—19 
ś. p. Gołębiowski był organizatorem i 
komendantem POW na Litwie i Bia- 
łorusi, używając pseudonimu Ildefons. 
Za zasługi wojskowe odznaczony był 
orderem Virtuti Militari, 4-krotnym 

krzyżem waleczności, a ostatnio za 
zasługi, położone przez niestrudzoną . 
pracę wolnościwą i narażanie życia na 
wielu polach bitew — krzyżem niepo- 
dległości z mieczami. Liczył lat 46. 

Przeciwko szkołom 
mniejszościowym. 

RYGA, (Tel. własny). W Rzeżycy 
odbył się V kongres nauczycielski, w 
którym wzięło udział 300 delegatów. 
Na kongresie uchwalono cały szereg 
rezolucyj, skierowanych przeciwko 
szkołom  mniejszościowym. Między 
innemi jedna z rezolucyj domaga się 
zniesienia oddziałów oświatowych po- 
szczególnych mniejszości, które istnie- 
ią przy ministerstwie oświecenia pu- 
blicznego. й 

Uwiezienie 6 generałów. 
MADRYT 2.9. Pat. — Na żądanie врее- 

jalnej komisji parlamentarnej aresztowano 

i osadzono w więzieniu wojskowem 6 ge- 

nerałów, którzy brali udział w dyrektorja- 

cie wojskowym. 

į 

S las 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zagadkowe zajście na pograniczu. 

Co się stało 
Z graniey donoszą o następującem zaj 

w dniu 13 sierpnia b. r. w okolicy majątku 
Czerwiaki gminy chocieńczyckiej. Pastuch 
Piotr Iwaniec lat 13, ze wsi Lachy i pastuch 
Ignacy Kaczkowski lat 19, z Ilji, paśli byd- 
ło przy samej granicy sowieckiej. Skutkiem 
nieuwagi tych pastuchów bydło przeszło za 
granicę. Chłapcy pobiegli za bydłem a kie- 

   

  

    

z chłopcami? 
dy znaleźli się po stronie sowieckiej zostali 
przez straż graniczną sowiecką zabrani wraz 
z bydłem. 

W, dniu 22 sierpnia naskutek interwencji 
oficerów K. O. P. władze sowieckie zwró- 
ciły zajęte bydło,obaj zaś wyżej wymienie- 
ni chłopacy dotychczas nie powrócili. 

Napad rabunkowy. 
Na Cecyłję Michalewiczównę lat 21 ze 

wsi Makarewicze gm. porpliskiej, kiedy wra- 
cała z Porplis, napadł jakiś nieznany osob- 
nik i grożąc rewolwerem, zażądał od niej 
pieniędzy. Miehalewiezówna oddała. napast- 
nikowi recepis agencji pocztowej w Porpli- 
sie, zawiadamiający Jadwigę Wachowicz we 

Groźne pożary w 
We wsi Krasnosielce gm.  brasławskiej 

srožyl się groźny pożar, który zniszczył dom 
mieszkałny Salomei Katkowskiej, dom miesz 
kalny i 2 chlewy Józefa  Kołodyńskiego, 
dom Ignacego Kołodyńskiego oraz 2 jego 
chlewy i spiehrz, dalej dom, 2 chlewy Stani- 
sława Kołodyńskiego, dom, dwa chlewy i 
przybudówkę Piotra Katkowskiego. 

  

wsi Makarewicze, że posiada do odhioru w 
tej agencji 137 zł. Napastnik pozatem nie 
więcej nie zabrał aczkolwiek Michalewiczów 
na miała przy sobie 100 złotych, ukryte na 
głowie. we włosach. Policja wdrożyła poszu- 
kiwania za napastnikiem. 

Brasławszczyźnie. 
Ogólne staty wynoszą 15.000 zł. Kołoyń- 

ski Józef podczas akcji ratunkowej odniósł 
lekkie poparzenie twarzy i rąk. Przypuszcza 
ja że pożar powstał wskutek wadliwej bu. 
dowy komina. W tymże dniu we wsi Pod- 
dzisienniki gminy bohińskiej spalił się dom 
mieszkalny Jana Dubiny, sprzęty domowe i 
odzież. Straty wynoszą 3 tysiące zł. 

Nadleśniczego puszczy Białowieskiej 
zamordowali gajowi. 

Jak już donosiliśmy w ubiegły piątek za- 
mordowany zóstał w lesie nadleśniczy pusz- 
czy Białowieskiej Chorąży.  Przeprowadzo- 
ne dochodzenie ustaliło, że nadleśniczego za- 
mordowali dwaj pozbawieni niedawno pracy 

gajowi. 
Gajowi przypuszczając, że pozostali bez 

pracy dzięki nadleśniczemu postanowili zem- 
ścić się. W tym celu urządzili w lesie za- 
sadzkę i zastrzelili przechodzącego Chorąże- 
go. 
a Za mordercami wszczęto pościg, który w 
dniu wczorajszym doprowadził do ujęcia 
sprawców. (0). 

  

Z urlopowej włóczęgi. 
Wrażenia miłe i niemiłe, 

„Chłop strzela, a Pan Bóg kule 
nosi* — mówi stare przysłowie. 

Jak to się stało, że z biletem w 
kieszeni Wilno—Gdynia, znalazłem 
się... w Oszmieńszczyźnie — to już po- 
zostanie tajemnicą. Mógłby co praw- 
da na ten temat powiedzieć cokol- 
wiek komendant podokręgu Wilno 
Związku Strzeleckiego kp. Ptaszyński 
I komendant P. W. i W. F. mjr. Za- 
ucha — ale... dość, że tak się stało i 
nie żałuję tego. 

Włóczęga taka doskonale robi i 
świetnie odświeża  „zapapierzony“ 
przy biurku redakcyjnem umysł. 

Pierwszy etap naszej podróży: 
Oszmiana. 

Od stacji mkniemy po pięknej szo 
sie autobusem, dojeżdżamy do mia- 
sta. Na ulicach ruch, bo dzień tar- 
gowy. Pełno na ulicach wozów i wóz 
ków wieśniaczych, bryczek „obywa- 
telskich*. Autobusy z Wilna przyjeż- 
dżają, odjeżdżają... 

Wysiadamy z naszego wehikułu 
obok szpitala oszmiańskiego i idzie- 
my na poszukiwanie komendanta P. 
W. na powiat oszmiański. Przecho- 
dzimy przez piękne boisko sportowe, 
jakiem nie każde, nawet większe od 
Oszmiany miasto poszczycić się może. 
Komendantura. Melduje się sierżant 
dyżurny. Dowiadujemy się, że niema 
pana porucznika — poszedł do sta- 
rostwa. Walimy wobec tego do sta- 
rostwa. Po drodze spotykamy i pana 
komendanta, sympatycznego porucz- 
nika z 85 p. strz. wil. 

Po zapoznaniu się, major Zau- 
cha i kpt. Ptaszyński idą wraz z pot 
rucznikiem do Starosty, nałatwiać swo 
je sprawy, ja tymczasem z obywate- 
1em Chmielewskim ref. W. Ob. Pod- 
okręgu Wilno, który również wybrał 
się z nami na włóczęgę, udajemy się 
do oszmiańskiego .Sztrala* 'na her- 
batę. 

Tu wpadam odrazu w objęcia p. 
Koniecznego, dyrektora szkoły zawo- 
dowej, który oświadcza mi, że popro- 
stu jestem zarekwirowany i muszę 
natychmiast udać się z nim do Ma- 
gistratu, gdyż burmistrz, a w jego о- 
sobie i cała Oszmiana dawno już o- 
czekiwali kogoś z „Kurjer. Wileńsk. *. 
Wykręcam się, jak mogę, tłumaczę, 
że już jestem „zarekwirowany“ przez 
*pt. Ptaszyńskiego — nie pomaga — 
muszę iść... 

A, no wola boska, idziemy! 
W Magistracie ruch, praca wre. 

Dzielny pan burmistrz informuje 
mnie, że na 10 października przygo- 
towuje się w Oszmianie wielki zjazd 
gospodarczy i wystawa przemysłowo- 
rolnicza. Zapoznaje mnie z niektóre- 

ami działami gospodarki miejskiej. 
Między innemi z rozwojem (jedynej 
bodaj w Polsce, a na ziemiach na- 
szych — napewno) hydroelektrowni. 
Pragnie żeby zwiedzić miasto i różne 
instytucje miejskie, czy też zostające 
pod ópieką miasta. Brak jednak cza- 
su, gdyż wyjeżdżamy dalej na powiat. 

Obiecuję jednak panu burmistrzo- 
"wi, że w drugiej połowie września 
specjalnie przyjadę do Oszmiany, wszy 
stko obejrzę i wszystko opiszę. 

Tymczasem muszę zrezygnować, 
gdyż towarzysze moi nagłą, żeby zdą- 
żyć na wieczór do Gejstun, gdzie ma- 
jor Zaucha i kpt. Ptaszyński mają 
przeprowadzić inspekcję oddz. strze- 
deckiego. 

Bierzemy więc taksówkę i jazda! 
pięknym gościńcem do Holszan. W 
Holszanach informują nas, że do 

Gejstun nie dojedziemy autem, gdyż 
droga, którą mamy jechać jest tak 
zrujnowana, że nawet wózkiem zaprzę 
żonym w jednego konia przejechać 
trudno. My jednak ryzykujemy. Bie- 
żemy w Holszanach przewodnika i 
jazda! Droga rzeczywiście fatalna, i 
<zem bliżej Gejstun staje się coraz 
gorsza. Wreszcie w odległości około 

2-ch kilometrów od celu naszej po- 
dróży urywa się nagle i zamienia w sze 
reg dołów i parowów, wyżłobionych 
przez ulewy. Auto, rzecz prosta dalej 
iść nie może! Wysiadamy... Auto za- 
wraca z trudem do Holszan, my zaś 
jako dzielni oficerowie piechoty, przy 
pominamy sobie, jak to się maszeru- 
je. Po kilkunastu minutach, jesteśmy 
już w Gejstunach w starej i dużej 
wsi, należącej ongiś do Edwarda O- 
dyńca. 

Walimy środkiem porządnie wy- 
brukowanej ulicy na koniec wsi do 
świetlicy strzeleckiej, gdzie zarządzo- 
na została zbiórka miejscowego od- 
działu strzelców. 

Mimo zmroku widać, że wieś jest 
porządnie zabudowana i zamożna. 
Przy chatach piękne sady i ogródki 
kwietne, dużo starych drzew ocienia 
ulicę. 

Przychodzimy przed świetlicę. 
Zbiórka strzelców już gotowa. Pada 
komenda baczność! Prezentuj broń! 
Major Zaucha i.kpt. Ptaszyński do- 
konywują przeglądu, poczem  uda- 
jemy się do świetlicy. 

wietlica duża, jasna, przybrana 
"zielenią i chorągiewkami o borwach 
narodowych, na ścianie portrety: Pa- 
na Prezydenta  Rzplitej, Marszałka 
Piłsudskiego, niedawno zmarłego Ko- 
mendanta głównego Zw. Strzeleckie- 
go Ś. p. generała Jaksy-Rożena, oraz 
hasła i regulaminy strzeleckie. 

Świetlica pełna strzelców i starszych 
gospodarzy. Niebrak nawet i dziewcząt 
które ciekawie przyglądają się przy- 
byszom z Wilna. ; 

Kapitan Ptaszyński informuje si 
jak idzie praca w oddziale, jakie bra- 
ki odczuwają i t. p. Ja zaś tymczasem 
łażę między młodzieżą i starszymi i 
gawędzę. 

Zaraz na początku uderza mnie 
niezwykłe  rozgarnięcie młodzieży 
gejstuūskiej. Co za mili chłopcy i 
dziewczęta! Inteligentni, wyrobieni 
pod względem społecznym. Poprostu 
jestem oczarowany. Znają i historję 
Polski i swego powiatu. A już o 
swojej wsi i o poecie Edwardzie O- 
dyńcu, który tu żył z ich pradziadami 
mogą opowiadać choćby i tydzień 
cały. 

Na miłej pogawędce czas zleciał, 
jak z bicza trzasł i wodze, t. j. major 
Zaucha i kpt. Ptaszyński dali hasło 
do odmarszu na kolację (och. co za 
kolacja! Świetne wędliny wiejskie, 
ser, masło, chleb razowy i mleko!) a 
potem spać do stodoły na siano! 

Na drugi dzień, po setnem wys- 
paniu się na sianku i sutem wiejskiem 
śniadaniu udaliśmy się w dalszą pod- 
róż do Starych Borun. 

Droga z Gejstun do Borun jest 
jedną z ładniejszych dróg w powiecie 
oszmiańskim. Cały czas jedziemy 
wśród pagórków zalesionych, mija- 
my stare dworki, wreszcie około po- 
łudnia docieramy do Starych Borun. 

Wodze znów przeprowadzają in- 
spekcję boruńskiego oddziału strzel- 
ca. Oddział reprezentuje się doskona- 

le, chłopcy wyrobieni, inteligentni w 
niczem nie ustąpują  gejstuniakom. 

Skarżą się, że brak im gazet i ksią- 
żek do czytania. Namawiam ich żeby 
zorganizowali u siebie Straż ogniową. 
Obiecu ją to zrobić... 

(D. n.) 

BARANOWICZE 
-- W sprawie rozbudowy miasta 

Baranowiez. Szybki rozwój miasta 
Baranowicz w ost. 2 latach uległ na- 
głemu zastojowi. Ilość nowostawia- 
nych budynków zmniejszyła się do 
minimum i daje się zauważyć jedy- 
nie na peryferjach miasta. Przyczy- 
ną zastoju w rozbudowie miasta jest 
dotkliwy brak gotówki, jaki daje się 
odczuwać w obecnym okresie kryzy- 
su gospodarczego. Magistrat m. Bara- 

biez- 
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nowicz, który intensywnie przedsię- 
brał różnego rodzaju prace inwesty- 
cyjne, w bieżącym roku również og- 
raniczył się do minimum, z powodu 
słabego napływu gotówki do kasy 
miejskiej, co źle oddziaływa na wyko- 
nanie budżetu po stronie dochodów. 
Tymczasem napływ ludności do wę- 
złowego punktu handlowego, jakim 
jest miasto Baranowicze, z każdym 
dniem wzrasta, wobec czego rozbudo- 

wa miasta staje się coraz bardziej ko 
nieczną. W związku z tem cena czyn- 
szu za wynajmowane mieszkania się- 
ga do maksymalnych stawek tem bar- 
dziej, że głód mieszkaniowy daje się 
odczuwać coraz to bardziej w naszem 
mieście. 

Biorąc pod uwagę stan obecny m. 
Baranowiez, mimowoli nasuwa się 
bardzo aktualne pytanie — w jaki 
sposób możnaby złemu zaradzić? O 
uzyskaniu odpowiednich kredytów 
niema dziś mowy, albowiem banki 
nasze coraz częściej świecą pustkami 
w swoich kasach. A w dodatku, nasze 
miasto należy do rzędu tych miast 
które bywają traktowane po macosze- 
mu. a jednocześnie pozbawione jest 
możności korzystania z pożyczek hi- 
potecznych, ponieważ na terenie ca- 
łego województwa nowogródzkiego 
niema wcale żadnego banku hipotecz 
nego. Jeśli które z miast naszego wo- 
jewództwa chciałoby korzystać z po- 
życzki hipotecznej, to musi szukać 
banków hipotecznych na innych te- 
renach, a przytem musi czynić zabie- 
gi — przeważnie bezskuteczne 0 uzy- 
skanie zezwolenia w Ministerstwie na 
zaciągnięcie podobnej pożyczki. 

Do jednego ze  szczęśliwszych 
miast na terenie naszego wojewódz- 
twa należy Słonim, który prawdopo- 
dobnie w ostatnim czasie uzyskał ta- 
ką pożyczkę w Banku Hipotecznym 
w Siedlcach. Bank ten idzie na spot- 
kanie miastom z terenu wojewódz- 
twa nowogródzkiego, jeśli tylko Mi- 
nisterstwo udzieli swej aprobaty. 
Wiemy, jednak o tem, jakie trudności 
napotykają miasta, zanim uzyska się 
możność zdobycia podobnego zezwo- 
lenia. W Baranowiczach istnieje 
Związek . Właścicieli Nieruchomości, 
który liczy przeszło 50 właścicieli do 
mów murowanych. Związek ten kil- 
kakrotnie czynił zabiegi o uzyskanie 
pożyczki hipotecznej, lecz dotychczas 
bez żadnych rezultatów. A jednak Ba 
ranowicze mogłyby otrzymać taką po- 
życzkę w banku hipotecznym w 
Siedlcach, gdyby tylko czynniki mia- 
rodajne poszły na spotkanie Związ- 
kowi. 

Z chwilą otrzymania pożyczki hi- 
potecznej przez Związek dla m. Ba- 
ranowicz, natychmiast zwiększyłby 
się ruch budowlany, a przez to samo 
powiększyłaby się również liczba 

członków Związku Właścicieli Nieru- 
chomości. Centrum miasta, gęsto 
świecące lukami, wypełniłoby się 
wspaniałemi budowlami, zmniejszył- 
by się głód mieszkaniowy, a przedew 
szystkiem zostałby zlikwidowany ka- 
tastrofalny stan bezrobocia nietylko 
w samych Baranowiczach, lecz także 
i na prowincji. Jest to jedno z zagad- 
nień, które wymaga głębszego zasta- 
nowienia, a jeszcze szybszego zreali- 
zowania tem bardziej, że w Baranowi- 
czach nie brak jest chętnych właści- 
cieli nieruchomości. 

Należy się spodziewać, że miaro- 
dajne czynniki wyjdą na spotkanie 
naszemu miastu Baranowiczom i do- 
łożą wzelkich starań, by wszczęte 
przez Związek Właścicieli Nierucho- 
mości starania o uzyskanie pożyczki 
hipotecznej zostały w najszybszym 
czasie zrealizowane. A-wicz. 

sr Wypadki i kradzieże. Na szlaku Bara. 
nowicze-Lešna na 422 klm. został zabity 
przez pociąg zdążający z Baranowicz w kie- 
runku Brześcia, koń nieznanego pochodze- 
nia wałęsający się po torach. 

— W dniu 31 sierpnia spalił się dosz- 
czętnie spichlerz i serowarnia na szkodę wła 
ściciela folwarku Mieszkowszczyzna, gm. 
horodyskiej. 

— Tejże nocy na szkodę Klimkiewicza 
Hieronima z Czernichowa. gm. wolniańskiej, 
spaliło się 260 snopów owsa, które zostały 
podpalone przez zemstę przez sąsiadów Klim 
kiewicza, Trusa Pawła i Pirchowskiego Jó- 
zefa. 

— Tegoż dnia obok osady Chaszczyna, 
gminy  niedźwiedzickiej, jakiś nieznany 
sprawca podpalił stóg zboża należącego do 
osadnika Słanisława Wędlarskiego. Pożar 
strawił doszczętnie 38 kóp żyta. 

— Grodzki Józef dzierżawca apteki w 
Baranowiczach, zamełdował, że w ciągu 4 
lat systematycznie był okradany przez śwego 
pomocnika Peca Marjana, który rzekomo 
miał wynosić różne medykamenty i płacić 
niemi długi w restauracjach i sklepach. Po 
szkodowany oblicza strały na sumę 12 ty- 
sięcy złotych. 

‚ — Policja przyłapała* Magdalenę  Gołę- 
biowską mieszkankę osady Ciepła - Woda, 
gminy nowomyskiej, na gorącym uczynku 
kradzieży kołdry na szkodę Woźnicy Wa- 
wrzyńca zamieszkałego w Baramowiczach 
Przy ul. Przykoszarowej 24. Złodziejkę wraz 
z aktem oskarżenia odstawiono do Sądu Gro 
dzkiego w Baranowiczach. 

— Na szkodę Lesikówny Józefy zamiiesz- 
kałej w Baranowiczach przy ul. Pilsudskie.. 
go 38, nieznany sprawca skradł walizkę 
damską wartości 100 zł. Walizkę w całości 
odnaleziono w ogrodzie ukrytą w zielsku. 

BRASŁAW 
-- Utonął w sadzawce. W zżaścianku Plan 

tówka gminy jodzkiej utonął w sadzawce 
na łące Wiktor Łabecki liczący 2 lata, po- 
zostawiony bez opieki. Wdrożone dochodze- 
nie. м 

WILEJKA 
-+ WYLEW RZEK. W dniu 29 z. m. 

wskutek ciągłych _ deszczów, rzeki Hja i 
Rybczanka, przybrały o 2 m. ponad poziom 
normalny, zalewając na terenie gminy wia- 
zyńskiej w kilku miejscach pola, łąki i 
częściowo zabudowania wsi Łogowo, Ryb- 
czanka i Pineuki. Komunikacja z temi miej- 
seowościami została przerwana. Dotychczas 
wypadków z ludźmi i inwentarzem nie by- 
ło. Ostatnio zanotowano znaczny spadek 
wody. 

KRONIKA 
  

  I Dziś: Zenona. 
Czwartek 

  

     
  

  

3 | Jutro: Rozalji. 

ód słońca —g. ‚ 49 Wrzesień Wschód słońca —g. 4 m 

Zachód „ —g. 18m.22 

Spostrzeżenia Zakładu Mateerologji U. $. B 

w Wilnie z dnia 2/VIII—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

  

Temperatura średnia  -|- 18° С. 

у najwyższa: -]- 23° С. 

+ najniższa: Ą- 9° С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja baroma lekki spadek, pot. wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

2 KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Nabożeństwo żałobne za ś. p. min. 
Czerwińskiego. Jutro o godz. 10-ej w koś- 
ciele św. Jana odbędzie się nabożeństwo ża- 
łobne za š. p. Czerwińskiego, b. ministra oś- 
wiaty. Na nabożeństwie obecni będą przed- 
stawiciele władz szkolnych, administracyj- 
nych oarz rodzice uczniów. 

OSOBISTA 
— P. Wojewoda Beczkowiez powrócił 

wczoraj z Warszawy, dokąd wyjeżdżał na 
pogrzeb ś. p. posła Tadeusza Hołówki. 

— Dziennikarze włoscy w Wilnie. W dro- 
dze powrotnej z państw bałtyckich bawili 
wczoraj w Wilnie dwaj wybitni dziennika- 
rze włoscy dr. Mario de Mandato z Citta 
del Vaticano i dr. Carlo Magnino z Rzymu. 
Zwiedzili oni Wilno podczas poprzedniego 
swego tu pobytu. W. dniu dzisiejszym zwie 
dzili Troki, wieczorem zaś wyjechali do Bia 
łowieży, skąd udadzą się do Warszawy. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Starostwo Grodzkie w Wilnie podaje 
do ogólnej wiadomości, iż stwierdzonem zo- 
stało, że bardzo często poszczególni właści- 
ciele pojazdów mechanicznych nie wykonu- 
ja swoich obowiązków. Ważniejsze obo- 
wiązki te uwidocznione są na stronie we- 
wnętrznej okładki ceratowej dowodów reje- 
stracyjnych pojazdów mechanicznych. 

Wobec powyższego Wileńskie Starostwo 
Grodzkie wzywa poszczególnych właścicieli 
pojazdów mechanicznych do bezzwłocznego 
i dokładnego przejrzenia swoich samocho- 
dowych dowodów rejestracyjnych i w razie 
gdyby uwidocznione w poszczególnych rub- 
rykach dane w szczególności dotyczące obec- 
nego miejsca postoju (garażowania) samo- 
chodu, obecnego właściciela, oraz jego obec- 
nego adresu nie odpowiadały rzeczywistości, 
należy niezwłocznie napisać zawiadomienia 
do Starostwa Grodzkiego w Wilnie (ul. Żeli- 
gowskiego Nr. 4, dział ruchu kołowego, o- 
kienko Nr. 2) w godzinach od 10 do 12 i 
złożyć te zawiadomienia urzędnikowi Sta- 
rostwa, załatwiającemu sprawy ruchu koło- 
wego. Zawiadomienia składane w tej spra. 
wie wolne są od opłat stemplowych. Zazna- 
cza się, iż gdyby do dnia 17 września r. b. 
właściciele, u których są rozbieżności w do- 
wodach rejestracyjnych pojazdów mechanicz 
nych z rzeczywistym stanem, — nie złożyli 
odnośnych powiadomień o zaszłych zmia- 
nach, a przeprowadzone dochodzenie (spraw- 
dzenie) stwierdziło rozbieżność dowodów z 
prawdziwym stanem rzeczy, wówczas właś- 
ciciele pojazdów mechanicznych będą po- 
ciągnięci do odpowiedzialności karno admi: 
nistracyjnej, a samochody natychmiast bę- 
dą wycofane z ruchu do czasu uporządko- 
wania dowodów rejestracyjnych i uiszcze-* 
nia kary. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Do członków Legjonu Młodych 
Okręgu Wileńskiego. Na znak żałoby z po- 
wodu tragicznej śmierci naszego senjora ś.p. 
Tadeusza Hołówki wszyscy członkowie Leg. 
Młodych znaczki organizacyjne przykryją 
krepą. 

Jednocześnie zawiadamiam członków Leg. 
Młodych, iż o terminie i miejscu odbyć się 
mającej specjalnej akademji dla uczczenia 
ś. p. Tadeusza Hołówki członkowie zosta- 
ną powiadomieni ogłaszeniem w prasie. 

Komendant 

K. Bieliński 

Z KOLEL 
— Spółdzielnia Budowlana Kolejarzy. Przy 

Zarządzie Okręgowym Zjednoczenia Kolejow 
ców Polskich w Wilnie organizuje się Spół- 
dzielnia Budowlana, która ma na celu na- 
bywanie działek tak w Wilnie, jak i przy 
stacjach kolejowych, położonych wpobliżu 
ME oraz budowę domów dla swych człon 
ków, 

Informacyj w sprawie nabywania dzia- 
łek udziela oraz zapisy członków przyjmuje 
członek Komitetu Organizacyjnego p. Wac- 
ław Stankiewicz w lokalu Zarządu Okręgo- 
wego przy ul.Wiwulskiego 4—3 codziennie 
w godzinach wieczorowych oprócz świąt. 

GOSPOBARCZA 
— Przemysłowcy żydowscy radzą o bez- 

robociu. Wczoraj adbyło się posiedzenie 
związku przemysłowców żydowskich, całko- 
wieje poświęcone kwestji zwalczania bezro- 
bocia, Związek uchwalił zgłosić akces do 
Komitetu Obywatelskiego zwalczania bezro- 
bocia i pomagać mu we wszystkich jego po- 
czynaniach, 

Pozatem związek uchwalił rozesłać do 
swych członków ankietę, w której przemy- 
słowcy mają się wypowiedzieć, czego im 
brak do uruchomienia nieczynnych warszta- 
tów, oraz na jakich warunkach mogliby u- 
ruchomić swe warsztaty, aby zatrudnić naj- 
większą ilość bezrobotnych. (m) 

: : 
» ZE-ZWIĄZKÓW 1 STOWARZYSZ. 

— Baczność Pódoficerowie Rezerwy! Za: 
rząd Koła Wileńskiego O. Z. P. R. podaje do 
wiadomości, iż w sobotę dnia 5 b. mi. o go- 
dzinie 17.ej odbędzie się w kościele Ewan- 
gelicko-Reformowanym nabożeństwo | Ža 
łóbne za duszę ś p. posła Tadeusza Hołówki. 
Udział w tem nabożeństwie wszystkich człon- 
ków Związku obowiązkówy. Zbiórka o go- 
ZE 16 w lokalu Federacji (Zeligowskie- 
go 4). 
Dnia 6 b. m. o godz. Ś m. 30 zbiórka 

wszystkich człónków Zwiążku Podoficerów 
Rezerwy w lofału Federacji! eelem wzięcia 
udziału w Zjeździe Delegatów / Federacji. 
Wszyscy członkowie posiadający mundury 
wini się w nich stawić obowiazkowo. 

Jednocześnie pódaje się do wiadomości, 
iż w niedzielę dnia 13 b. m. odbędzie się 
Nadzwyczajne Walrie Zgromadzenie człon- 
ków Koła Wileńskiega O. Z. P. R. o go- 
dzinie 16-ej w pierwsźym terminie. W” razie 
braku quorum Zebranić* się odbędzie w dru- 
gim terminie o godz. I'fej i będzie griiwo- 
mocne bez względu na ilhść obecnych człon 
ków Koła. 

— Kondolencje Zjedn:. Rob. Związków 
Zawodowych z powodu triigicznej śmierci. 
ś. p. T. Hołówki. Na posiedzeniu w dniu! 
31 września b, r. Prezydjum Rady Głównej 
Zjednoczenia Robotniczych ZwiązkówZawo- 
dowych ziem 'Północno-Wschodhich specjal- 

ną uchwałą, w związku z tragiczną Śmiercią 
ś. p. Tadeusza Hołówki posła na Sejm Rze- 
czypospolitej wyraziło ubolewanie p. Hołów- 
kowej depeszą poniższej treści: 

„Wyrazy  najserdeczniejszego /współczu- 
cia z powodu tragicznego zgonu Jej małżon- 
ka, wielkiego bojownika sprawy robotniczej 
i demokracji składa w imieniu Rady Rob. 

«Związków Zawodowych w Wilnie Prezyd- 
jum: Walukiewicz, Tarakow. Jednocześnie 
Prezydjum telegraficzne wyraziło ubolewanie 
Prezesowi B. B. W. R. Sławkowi depeszą po- 
niższej treści: 

Wyrazy ogromnego żalu z racji tragiczne- 
go zgonu zasłużonego bojownika idei Pań- 
stwowo-Twórczej ś. p. Tadeusza Holowki, 
składa w imieniu Rady Rob. Zw, Zaw. Ziem 
Pėlnocno-Wschodnich Prezydjum: Walukie- 
wicz Tarakow. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Zasiłki dla małozarabiających. Urząd 

pośrednictwa pracy w Wilnie otrzymał po. 
lecenie wypłacić zasiłki tym częściowo za- 
trudnionym robotnikom, których zarobek 
tygodniowy nie przekracza umówionego za- 
robku na 1 bądź 2 dni pracy. 

W każdym wypadku przyznania takiej 
zapomogi wymagana jest zgoda Minister- 
stwa Pracy. (m) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Ostateczne zlikwidowanie zatargu. Za- 

targ, jaki niedawno powstał między zarzą- 
dem synagogi głównej a gminą wyznanio. 
wą żydowską, został ostatecznie zlikwidowa- 
ny. Ostat. etapem zatargu była kwestja, co 
robić z personelem biura zarządu. Wczoraj 
gmina wyznaniowa nadesłała do, zarządu 
pismo, w którem oświadcza, że cały perso- 
nel przyjmuje na warunkach, na jakich pra- 
cował w zarządzie. (m) 

RÓŻNE. 
— (Cukiernia Bolesława Sztralla Mickie- 

wicza róg Tatarskiej. Koncerty nowego ze- 
społu pod kierownictwem p. Aleksandra Bu- 
czyńskiemu codziennie od g. 6 wiecz. W nie- 
dziele i święta poranki od 12—2 p. p. 

— (Cyrk w Wilnie. Dziś 3 września na- 
stąpi uroczyste otwarcie cyrku Barańskich 
na placu przy ul. Mickiewicza 55. Początek 
punktualnie o godz. 8.30 wiecz Szczegóły 
w ogłoszeniach i afiszach. 

FEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni* Występy 

Bogusława Samborskiego. Znakomity arty- 
sta dramatyczny, Bagusław Samborski, po. - 
pularny już i zagranicą, jako król polskiego 
ekranu, zorganizował zespół młodych uta- 
lentowanych aktorów, z którymi rozpoczyna 
w dniu 1 września objazd całej Polski. 

Dnia 7 i 8 września b. r. wystąpi w Wil- 
nie w Teatrze „Lutnia*. Zespół grać będzie 
oryginalną, arcyciekawą komedję autora wę- 
gierskiego Lajos: Larjo p. t. „Prawda czy 
kłamstwo* w roli głównej z Samborskim na 

czele, który też sztukę wyreżyserował. 
Zespół wyjeżdża w objazd z własnemi de- 

koracjami i rekwizytami scenicznemi. W: cią 
gu trzech miesięcy zespół Samborskiego od. 
wiedzi 70 miast na terenie całego kraju. 

BABJO 
CZWARTEK, dnia 3 września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05: Muzyka. popularna. 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Komunikat żeglarski. 16.50: „Psycho- 
logja szkoły — tragiczne konflikty* odczyt. 
17.10: Utwory Chopina (płyt). 17.35: Odczyt. 
18.00: Koncert popołudniowy. 19.00. Skrz. 
pocztowa Nr. 165. 19.20: „Przemysł, handel, 
składowe części organizmu gospodarczego” 
odczyt. 19.35: „Ze świata radjowego* poga- 
danka. 19.50: Komunikaty. 20.15: Koncert. 
21.30: Słuchowisko. 22.00: „Dusza: żołnier- 
ska” feljeton. 22.15: Komunikaty. 22.30: Me- 
lodje śląskie. 23.00: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, DNIA 4 WRZEŚNIA 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.05: 
Muzyka lekka. 13.10: Kom. meteor. 16.40: 
Progr. dzienny. 16.50: Pogad. liter. w jęz. 
francuskim. 17.10: Koncert życzeń. 17.35: 
„O kwadratach i figurach magicznych* — 
odczyt. 18.00: Muzyka lekka. 
19.00: Cwilka poświęcona sprawom Polaków 
na Litwie. 19.30: Pogad. gospodarcza. 19.40: 
Program na dzień następny i rozmaitości. 
19.55: Komunikaty. 20.15: Koncert symfoni- 
czny. 22.00: „Podparnasie polskie* — felj. 
22.15: Kom. 22.30: Muzyka taneczna. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
SKUTKI OSTATNICH DESZCZÓW. 

Naskutek ostatnich deszczów zanotowa- 
no ostatnio na Wilji znaczny przybór wód. 
Wezbrzna woda podmyła wzmocntóny przez 
saperów po pamiętnej wiosennej powodzi, 
brzeg przy posesji p. Aleksandrowicza na 
Antokolu. Skutkiem tego brzeg na znacznej 
przestrzeni osunął się. 

W dniu wezorajszym woda zaczęła opa- 
dać. (©). 
akiai ia ia i A 

Przygotowania do powszech- 
nego spisu ludności. 

Przygotowania do powszechnego 
spisu ludności są już na ukończeniu. 
Magistrat i samorządy powiatowe do- 
konały spisu gmin, miast, wsi, przy- 
siółków, wsi, dworów z wyszczególnie 
niem każdego domu, by w dniu prze- 
prowadzania spisu nie pominięto któ- 
regoś z domów i jego mieszkańców. 

Spisy osiedli zostaną wkrótce prze- 
słane głównemu urzędowi spisu przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
które na podstawie zebranego materja- 
łu dokona podziału na okręgi spisowe. 

(m! 

Spadek bezrobocia w ciągu 
tygodnia zaledwie o 40 osób. 

Według danych Państwowych U- 
rzędów Pośrednictwa Pracy liczba 
bezrobotžiych w Polsce, zarejestrowa- 
nych w dhiu 29 sierpnia, wynosiła 
251.608 osób, co w porównaniu ze 
stanem z przed tygodnia wykazuje 
spadek liczby bezrobotnych zaledwie 
© 40 osób. 

inspekcja sądów w Lidzie 
i Nowogródku. 

P. prezes Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie, Wacław Wyszyński udał się 
w dńiu 2 b. m. w towarzystwie p. pre- 
zesa Sądu Okręgowego Wileńskiego, 
Michała Kaduszkiewieza w podróż 
inspekcyjną do Lidy i Nowogródka. 
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Z życia robotników polskich 
we Francji. 

Ze wszystkich naszych emigracyj, 
wysyłających nadmiar ludzi i to nie- 
stety najzdrowszych i  najzdolniej- 
szych poza granice kraju, chyba naj- 
mniej przykrą jest ucieczka do Fran- 
cji. Względnie blisko, powrócić łat- 
wiej, zorganizować się nikt nie prze- 
szkadza, jest pilna opieka władz pol- 
skich i przesyłki z kraju częste. Ale 
i pokusa pozostania W kraju bogatym, 
w klimacie cieplejszym, gdzie wino i 
chleb biały jedzą i piją wszyscy, też 
większa. Trzebaż jakoś tych ludzi, co 
musieli od nas odjechać by szukać 
lepszej doli, związać z Ojczyzną, trze- 
ba starać się żeby dzieci się nie wyna- 
rodowiły. Spory procent przepadnie, 
ale część wróci, a jeśli nie, to przynaj- 
mniej pozostanie w pamięci potomków 
że z jakiejś Polski pochodzą i coś a 
niej będą wiedzieli. 

W tym celu w miejscowości Cour- 
rieres, gdzie w kopalniach pracuje do 
20 tys. naszych robotników, został ot- 
warty Dom Polski, zawierający 2—3 
pokojowe mieszkania dla rodzin, sa- 
lę odczytów i przedstawień i ochronę 
dla dzieci. 

Tamże mieszka nauczycielka i 
znajduje się Koło Młodzieży Żeńskiej. 
Zarząd kopalni dał urządzenie i dom, 
a resztę koniecznych pomocy udziela 
Instruktorat Oświatowy z Paryża. 
Uczy się w Courrieres 120 dzieci od 
trzech do sześciu lat. Bibljoteka ma 
580 tomów, i 150 stałych czytelników. 
Bardzo tam proszą o książki, zwłasz- 
cza beletrystyka jest mile widziana; 
czytają chętnie, ale lżejsze rzeczy. 
Nauka dzieci jest czasami utrudniana 
przez francuskie nauczycielki, które 
nie widzą powodu, by dzieci emigran- 
tów traciły czas na niezapominanie 
własnego języka. 

Nasze siły pedagogiczne walczą 
jak mogą z obojętnością rodziców i 
obcego otoczenia, jedyne co ma zawsze 
powodzenie wśród Francuzów to naro 
dowe nasze obchody i barwne stroje 
oraz tańce, krórym się ludność miejs- 
cowa przygląda z ciekawością stara- 
jąc się naśladować. Dla dzieci wycho- 
dzi pisemko Polskie Pacholę. Adres 
do przesyłek książek i pocztówek dla 
dziatwy: Hornes (P. de C.) 27 rue de 
Belgrade Maison Polonaise. France. 

| 

Ze šwiata mody. 
We wrzešniu. 

Zbliża się wrzesień, Pod względem mody 
jest to miesiąc nijaki: ani jesień, ani lato. 
Nie wypada we wrześniu ukazywać się w 
słomkowym kapeluszu, za gorąco w jesion- 
ce, za chłodno w letniej sukience. Klasyczny 
strój wrześniowy, to kostjaum tailleur lub 
robe-manteau. Zwłaszcza ta ostatnia jest fa- 
woryzowana i bardzo wygodna. Z miękkiej 
wełny w ciemnych kolorach, angielskiego 
kroju z paskiem, męskie wyłogi przy pikowej 
kamizełce. W. Paryżu takie suknie bardzo 
chętnie noszone są z przerabianego jersey'u 
czyli dość grubego trykotu. Obowiązująca 
długość 30 centymetrów od ziemi. Mały fil- 
cowy kapelusik, lis na szyi i sportowe obu- 
wie dopełniają całości eleganckiej i młodzień- 
czej. Kostjum angielski, zawsze en vogue we 
wrześniu, krótkie żakiety z paskami lub bez. 

Na późniejszy okres nowość stanowią ko- 
stjumy bramowane lekkiem futrem przy 
wciętych żakietach. Sylwetka tegoroczna wię- 
cej zaokrąglona, bardziej kobieca, z uwydat- 
nionemi biodrami i biustem. Malutki kape- 
lusik na czubku głowy, ozdobiony piórkiem, 
ogólne wrażenie — modnisie z końca XIX 
stulecia. Trudno... wszystko powraca,.. Miej- 
my nadzieję, dawne wypchane ptaszki i 
fantazje z piór już zbutwiały w składach fab- 
rycznych, otrzymamy zatem na kopelusze 
„Świeżą dziczyznę* z tegorocznych łowów. 

Kwesja sukien popołudniowych i wieczo_ 
rowych przedstawia się dosyć łagodnie... w 
znaczeniu wydatków. Przez cały wrzesień je- 
szcze mogą ujść deseniowe jedwabie z lata 
i dłuższe suknie z georgetty. Linja sukien 
wieczorowych naogół się nie zmieniła. Wy- 
dłużona, bogata, ujęta paskiem w talji, rzadko 
przy bałowych toaletach przechodząc w styl 
empire. 

Praktyczne panie, które w zeszłym sezo- 
nie nosiły sukienki wieczorowe z żakieci* 
kami, nie będą miały kłopotu z przeróbkami. 
Mocno okrojone budżety nie pozwolą paniom 
na sprawianie wielu nowych rzeczy. Wypad- 
nie pomyśleć o przeróbkach. Dzięki zeszło- 
rocznemu żakiecikowi z identycznego mate- 
rjału można posztukować braki, coś niecoś 
pozmieniać, pozostawiając suknię bez ręka- | 
wów, ażeby miała zastosowanie wieczorem. 

Na popołudnie będą noszone żakieciko od- 
miennego koloru, zwłaszcza lansowane są 
czerwone przy czarn. długich sukniach. Mod- 
ne są również rękawy do łokcia, co się już 
zaznaczyło w modelach z wiosennego kar- 
nawału. 

Suknie łączone z dwóch materjałów też 
zyskały prawo obywatelstwa. Zwłaszcza weł- 
niane mogą być nawet w trzech odcieniach. 
Byleby tyłko jaśniejszy kolor, z którego jest 
zrobiony np. karczek, nie powtarzał się znów 
na mankietach lub u dołu sukni. Niedoświad- 
czone szwaczuszki lubią ozdabiać w ten spo- 
sób suknie: jak już koło szyi, to i przy rę- 
kawach, na pasku i u dołu ten sam motyw. 
Całość wypada, jak z żurnalu w czasach 
przedwojennych. Tymczasem moda powraca 
zazwyczaj do czasów odleglejszych, a nigdy 
nie znosi wspomnień z przed kilku lat. Skoro 
zatem wybiera pani dwa kolory — granatowy 
i niebieski, niech będą śmiałą geometryczną, 

ładną linją, nigdy nie rozproszone po całej 
sukni. R. 

    

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Stefan Godlewski. Warszawa. Nakł. 

Tow. Wyd. Patrja, Warszawa. Jakiż to śŚlicz- 
ny drobiazg, ta książeczka o mieście syre- 
ny, o lalce-kobietce, miasta tego symbołu i 
patronce. Wstępny wiersz, dedykacja, jest 
jakiemś małem credo współczesności war- 
szawskiej, dowcipne, smętne i uszczypliwe, 
jak cukierek drops, co jest słodki i kwasko- 
waty zarazem. Późniejsze nowele-fantazje: 
Grabinka, Pronobis, Warszawa, Wokulski, 
są cudną, zręczną i pełną poezji mięszani- 
ną wrażeń wzrokowych, tak malarskich. że 
przypom. się Pruszkowski, Chełmoński ale 
jeszcze więcej Francuz La Touche; ren 
scencje literack. i histor., legendarność okolic 

tko splecione w formie 
3 1 szampańskiego hu- 

tworna i ciekawa - 
książeczka, w krótkich utworach, w 
formie ści wiełe treści i mądroś- 

ci artystycznej. i 

        

   
  

       



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Rezolucja komisji 

PRAGA '2.9. Pat. — Na odbywa- 
jącym się XII kongresie FIDAC-u 
najdonioślejszemi były obrady komi- 
sji I pokojowej, obradującej pod prze- 
wodnietwem posła „do parlamentu 
francuskiego byłego ministra w gabi- 
necie Tardieu « Martelego  Herauba. 
Komisja ta, wychodząe z założenia, że 
FIDAC uznaje konieczność . zajęcia 
stanowiska wobec propagandy rewi- 
zjonistycznej, przeprowadził na ten 
temat obszerną dyskusję, w czasie 
której zabrał również głos przewod- 
niezący delegacji polskiej gen. Góree- 
ki. Wykazał on w dłuższem przemó- 
wieniu, że. niemieckich zakusów na 
Pomorze pod-żadnym pozorem nie 
można podciągać pod rubrykę t. zw. 
poprawek granicznych, gdyż chodzi 
tu o niepodległy byt Polski. Po cało- 
dziennej dyskusji komisja przyjęła 
następującą rezołucję: 

Zdefraudował 3 
CHICAGO 2.9. Pat, — Jeden z urzędni- 

ków t-wa Continental Illinois Bank and 
Trust zeznał, iż zdefraudował surię, któ- 
rej wysokości jednak nie potrafi określić. 

pokojowej FIDAC-u. 
FIDAC, potwierdzając swą uch- 

wałę z kongresu, odbytego w 1922 
roku w Nowym Orleanie, postanawia 
1) Traktaty stanowią prawo obowią- 
zujące państwa i powinny być wyko- 
nywane w dobrej woli, 2) Traktaty są 
niewzruszalne, chyba że konieczność 
ich zmiany byłaby uznana za wspól- 
ną zgodą. 3) W. braku uprzedniej zgo- 
dy między państwami zainteresowa- 
nemi, FIDAG nie może: zgodzić się 
na kampanję rewizjonistyczną, któ- 
raby. stwarzała tylko nowe nieporo- 
zumienia i utrudniałaby postęp. dzie- 
ła pokoju. 

Rezolucja powyższa została jedno- 
myślnie przyjęta przez delegacje 10 
narodów, a tylko delegacja włoska 
wstrzymała się od głosowania przy 
punkcie 3. Znaczenie tej jednomyśl- 
ności podnosi i to, że głosowali za re- 
zolucją także delegaci Stanów Zjed- 
noczonych. A. P, 

miliony dolarów. 
Jak przypuszczają, suma ta sięga 3 miljo- 
nów dolarów. Towarzystwo było ubezpie- 
czone przed nadużyciami urzędników. 

  

Opublikowanie orzeczenia 
Trybunału Haskiego nastąpi 

5 b. m. 
GENEWA. 2.IX. (Pat.) Trybunał 

Sprawiedliwości Międzynarodowej na 
posiedzeniu publicznem 5 b. m. wyda 
orzeczenie w sprawie projektu aust- 
rjacko-niemieckiej unji celnej. 

Spadek eksportu łotewskiego 
"RYGA 2.9. Pat. — Eksport to- 

warów łotewskich za pierwsze półro- 
cze roku bieżącego wykazał bardzo 
znaczny spadek, sięgający 39 miljo- 
nów łatów. Eksport drzewa spadł o 
-20 miljonów, masła o 5 miljonów, Inu 
o 6800 tys. wyrobów tekstylnych o 
6200 <tysięcy. 

Pieśń Pusty ślu Miejskie wyświetlany film 

Od dnia 2-go do 6-go 
b. m, włącznie będzie 

Skład dynamitu wyleciał 
w powietrze. 

SALONIKI 2.9. Pat. — 'W' Cavalla wy. 
leciał w powietrze skład dynamitu, należący 
do towarzystwa budowy portu. Wybuch 
spowodowany był przez upuszczenie skrzy- 
ni z nabojami przez jednego z robotników. 
Robotnik ten został rozerwany na kawałki. 
Pozatem rannych jest 7 osób. Straty są 
znaczne. 

Uczciwość szofera — Polaka. 
NOWY YORK 2. 9. Pat. — Nowojorski 

kierownik taksówki Brusza, znalazł w samo- 
chodzie klejnoty kartości 200 tysięcy dola- 
rów i natychmiast odniósł je do _ policji. 
Okazało się, że kosztowności te należały. do 
miljonerki p. Reynolds Hitt. Uczciwy zna. 
lazca Polak, znajdujący się w dość ciężkiem 
położeniu finansowem, otrzymał od właści- 
cielki wynagrodzenie w sumie 2 i pół tysią- 
cą. dolarów. 

KU RJ E R M I EE ŃS KŻ? 

SPORT. 
Mistrzostwa Polski w tenisie ukończone. 

We Lwowie został zekończony turniej te- 
nisowy o mistrzostwa Polski, rozgrywany od 
szeregu dni. 

Do rozegrania pozostał jedynie finał gry 
pocieszenia (singel panów), w którym jutro 
zmierzą się Horain i Pohorylec. 

W finale gry podwójnej panów Maks i 
Jerzy Stolarowowie pokonali w czterech se- 
tach parę Horain — Wittman 7:5, 1:6, 6:3, 
7:5, Zwyc. tem bracia Stolarowowie zdo- 
byli po raz siódmy z rzędu tytuł mistrzów 
Polski. Gra finałowa niezbyt ciekawa, obaj, 
Stolarowowie  oszczędzali się na walki w 
grach pojedyńczych. 

W. ćwierćfinale gry podwójnej mieszanej 
Volkmerówna i Popławski pokonali Rudow. 
ską i Wittmana 2:6, 6:2, 6:0. 

W. półfinale gry mieszanej Volkmerówna 
i Popławski biją Horaina i Pozowską 6:1, 
2:6, 7:5. 

W finale gry mieszanej Volkmerówna i 
Popławski zwyciężają parę Dubieńska—Tło- 

czyński 7:5, 6:1 AWynik ten był niespodzian- 
ką, a gra — ą z najciekawszych w tego- 
rocznym turnieju. Tłoczyński był zmęczony 
dopiero co ukończoną grą finałową z Mak- 
sem Stolarowem, a Dubieńska zawiodła. Po- 
pławski grał dobrze, szczególniej przy siat- 
ce. W: pierwszym secie para Dubieńska Tło- 
czyński prowadzili 5:2, jednak przeciwnicy 
wyrównali i wygrali seta, w drugim wywal- 
czając sobie zwycięstwo bez trudu. 

° \/ вгле pojedyńczej panów w finale Tło- 
czyński w czterosetowej walce pokonał z 
trudem Maksa Stolarowa 6:4, 4:6, 6:1, 6:4. 

""Stolarow lepszy przy siatce; słabszy w ser. 
wisach, przytem nie wytrzymał walki ani 
fizycznie ani psychicznie. 

Tłoczyński korzystał z błędów przeciw- 
nika i był wytrwalszy. : 

Po ukończeniu gry mieszanej nastąpiło 
rozdanie nagród. Przemawiali—p. Olehowicz 
imieniem Pol. Zw. Lawn. Tenisowego i pre- 
zes-L..K. .T. p. Fuchs. 

    

Bieg kolarski. 
GDYNIA 2.9. Pat. — We wtorek wieczo- 

rem przybyli do mety w Gdyni uczestnicy 
biegu kolarskiego do morza polskiego. Przy- 
jęciem zawodników w Gdyni zajął się Zw. 
Obrony Kresów Zachodnich wraz ze Związ- 
kiem Propagandy Turystyczne.j Do Gdyni 
przybyłe 45 zawodników. z Eugenjuszem Mi- 
chalakiem na czele, który wpadł na metę 
o godzinie 16 min. 30, drugi był Feliks(W- 

T. С.), trzeci Targoński (Legja), czwarty 
Więcek. WI biegu bierze udział m. in. Grą- 
czewski, który we wtorek obchodził 25-lecie 
pracy kolarskiej. We środę na molo pasa- 
żerskiem odbyła się publiczna rewja ucze- 
stników biegu. Po dwudniowym pobycie za- 
wodnicy wyruszą z Gdyni w piątek rano, 
udając się w drogę powrotną. 

ииич EET 

PIERWSZY POLSKI RAID LOTNICZEK 
DOOKOŁA GRANIC RZPLITEJ. 

Staraniem. Komitetu Śląskiego LOPP w 
pierwszych dniach b. m. odbędzie się pier- 
wszy Polski Raid Lotniczek dookoła granie 
Rzeczypospolitej, . Raid, w. którym wezmą 
udział lotniczki wyszkolone w Polsce na 
samolotach wykonanych w kraju, będzie 
miał charakter propagandowy dla idei. L. 
0. P. P. połączony z propagandą lotnictwa 
sportowego i turystycznego. Trasa raidu 
prowadzi z Katowie przez Kraków, Lwów, 
Stanisławów, Tarnopol, Łuck, Brześć n. B. 
Lidę, Wilno, Grodno, Warszawę, Grudziądz, 
Puck, Poznań, Łódź, Katowice, Do Wilna 
dzielne lotniezki przybędą dnia 12 września 
około godz. 16, 

W rajdzie biorą udział cztery lotniezki 
na dwóch. samolotach turystycznych. 

MISTRZOSTWO EUROPY W PIŁCE 
WODNEJ. 

PARYŻ, 2. Iy. (Pat). Po rozegraniu tur- 
nieju piłki wodnej o mistrzostwo Europy stan 
tabeli mistrzowskiej przedstawia się nastę- 
pująco: 

Węgry 6 gier 52:7 stosunek bramek 11:1 
punktów. 

Niemcy 6 gier 21:9 stosunek bramek 10:2 
punktów. 

Austrja 6 gier 8:27 stosunek bramek 6:6 
punktów. 

Belgja 6 gier 16:20 stosunek bramek 5:7 
punktów. 

Czechy 6 gier 11:16 stosunek bramek 4:8 
punktów. 

Francja 6 gier 14:26 stosunek bramek 3:9 
punktów. 

Szwecja 6 gier 13:28 stosunek bramek 
3:9 punktów. 

S S STEC KRYZYS CE ZEE OR EDDY APE ZE TRE EPEE ZE 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

© Wielki frapujący dramat wscho- 
dni w 10 aktach, na przepięk- 

nem tle bezbrzeżnej Sahary. n 

  

” SALAS MIEJSKA Główną rolę odtworzy nowe cudowne dziecko ekranu Nadzia Sybirskaja. Podczas wyśw. filmu z dostosow. do Ostrobramska 5 akcji muzyką, wystąpi nowa orkiestra pod bat. p. M. Salnickiego. NAD PROGRAM: Moje auto w 2 aktach 
i Pa A Ceny mejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Początek seansów od godz. 4, 6, 8 i I0-ej Kasa czynna od godz. 3-ej 

Dźwiękowe Kino DZIŚ! Pierwszy polsko-europejski film dźwięk.-śpiewny i mówiony! Niebezpieczny romans е P! 
  

CG/IN© 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Według znanej powieści Andrzeja Struga. Rekordowa obsada: Słynna gwiazda 'europejska przepięk- 
na Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Kazim. Krukowski, E. Bodo, 
Adam Dymsza i inni. Piosenki chóralne w wykon. chóru Dana. Orkiestra jazzband. słyn. H. Golda. 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. — Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10.15, w dnie 

świąteczne o godz. 2-ej. NASTĘPNY PROGRAM: Potęga miłości. 

  

0GNIS KO Aa Harry Liedtkė TYiViėn ОИ 

Tylko 3 dni HRABINA MARICA »-- 

DŹWIĘK. KINO-TEATR Premjera! 

*Heńska 89, tel. 9-26 

Pojedynek karany będzie 
jak zwykła zbrodnia 

zabójstwa. 
Nowy polski kodeks karny wprowadza 

zasadniczą zmianę w ocenie przestępstwa 
pojedynku. Zgodnie z ewolucją nowoczesne- 
go ustawodawstwa zabicie lub zranienie w 
pojedynku traktować będzie kodeks jako 
pospolite zbrodnie, a już samo wyzwa- 
nie na pojedynek będzie niekiedy karane 
jako usiłowane zabójstwo. 

W wypadku śmierci jednego z pojedyn- 
kujących się pozostały przy życiu uczestnik 
pojedynku odpowiadać będzie za zbrodnię 
zabójstwa, za które grozi kara więzienia od 
lat 5 do lat 15. Przy zranieniu zaś przeciw- 
nika, jeśli możliwy był wynik śmiertelny 
strony wiedziały o tem, sprawca odpowiadać 
będzie za usiłowanie zabójstwa. 

Sekundanci traktowani będą według o. 
gólnych zasad kodeksowych, jako pomocni- 
cy pojedynkujących się i odpowiadać będą 
według tych samych przepisów co i oni. W 
wypadkach zatem śmiertelnego wyniku po- 
jedynku sekundanci karani będą za udział 
w zbrodni zabójstwa. 

Tendencją komisji kodyfikacyjnej Rze- 
czypospolitej jest walka z zakorzenionym w 
społeczeństwie przesądem — rozstrzygania 
spraw honorowych zapomocą pojedynku, bę- 
dącego szkodliwym — przeżytkiem _ pojęcia 
średniowiecznej zemsty, który np. w armji 
angielskiej jest już oddawna zupełnie za- 
rzucony. Wynik tej wałki zależeć będzie od 
udziału w niej calego społeczeństwa. 

PST ES 

Liczba bezrobotnych 
na świecie. 

Według statystyki wydanej przez Alber- 
ta Thomasa, dyrektora międzynarodowego 
biura pracy w Genewie, wynosiła liczba bez- 
robotnych w Europie i Ameryce w zeszłym 
roku 10 miljonów ludzi. Z końcem lutego r. 
b. liczba ta prawie się podwoiła. Cyfra bez- 
robotnych w samej tylko Ameryce i: Niem- 
czech wynosiła 10 miłj. Ilość bezrobotnych 
w Indjach określa się cyfrą 40 miljonów. Ja- 
ponja nie ma zupełnie bezrobotnych, a to 
dzięki pracom po najróżniejszych. trzęsie- 
niach ziemi. Na zasadzie ścisłych statystyk, 
liczba bezrobotnych na całym świecie wynosi 
60 do 70 miljonów osób. 

4 miljony 104 tysiące 
bezrobotnych w Niemczech. 

Według raportu Głównego Urzędu Pośred- 
nictwa Pracy Rzeszy stan bezrobocia w Niem- 
czech, który wzrósł już znacznie w drugiej 
połowie lipca, zwiększył się jeszcze bardziej 
w okresie od 1-go do 15-go sierpnia r. b. W 
okresie pomiędzy 15 lipca a 15 sierpnia r. b. 
liczba bezrobeinych wzrosła o okrągłe 148.000 
osób, z czego na okres od 1 do 15 sierpnia 

Wielkie arcy- 

dzieło dźwięk. 1 GRETA GARBO premiera 
„HELIOS“ ANNA CHRISTIE oc" Atrakcje dźwiękowe 

Nr. 202 (2144; 

przypadło 114.000 osób. Według obliczeń 
urzędu pośrednictwa pracy, liczba bezrobot- 
nych osiągnęła w dniu 15 sierpnia r. b. 4 
miljony 104 tysiące osób. Głównym powo- 
dem wzrostu bezrobocia jest kryzys finan- 
sowy w Niemczech. 

Szczegóły nowych umów 
na budowę 120 klm. dróg 

asfaltowych. 
Jak się dowiadujemy, podpisane świeżo 

dalsze umowy z czterema firmami zagrani- 
cznemi na wybrukowanie w Polsce około 
120 klm. dróg (wyłącznie asfaltowych), opie. 
wają na łączną kwotę około 15 i pół miljo- 
nów zł. Koszt budowy jednego kilometra dro 
gi asfaltowej obliczono na około 130.000 zł. 

Podpisana poprzednio umowa z włoską 
firmą „Puricelli* na wybudowanie 150 klm. 
dróg podwójnie smołowanych, opiewa na 
niespełna 15 miljonów zł. Razem więc fun- 
dusz drogowy udzielił zamówień firmom 
zagranicznym na łączną sumę około 30 mil- 
jonów zł. 

Wszystkie umowy zawarte zostały na wa- 
runkach 10-letniego kredytu, przy oprocen- 
towaniu. w umowie z firmą Puricelli — 7 i 
pół proc. w pozostałych czterech umowach 
— 7 proc. w stosunku rocznym. Kredyt 

spłacany będzie wraz z odsetkami w ratach 
rocznych, przyczem fundusz drogowy  za- 
strzegł sobie prawo wcześniejszego uregulo- 
wania kredytu. Umowy przewidują dalej 
gwarancję 6-letnią na drogi smołowane, oraz 
10-letnią na drogi asfaltowe. Koszty kon- 
serwacji dróg w tych okresach obciążają fir 
my zagraniczne. 

Firma Puricelli rozpoczęła już roboty na 
odcinku pomiędzy Grójcem i Tarczynem, po- 
zostałe cztery firmy przystępują do robót 
w tygodniu bieżącym. 
Wszystkie drogi, zarówno smołowane, jak 

i asfaltowe, mają być wykończone i oddane 
do użytku publicznego do dnia 1 listopada 
1932 r.; w okresie sezonu martwego od 1-go 
listopada r. b. do 1 kwietnia roku przyszłe- 
go roboty będą przerwane. 

Wszystkie umowy, jeśli chodzi o kolej- 
ność robót, przewidują  przedewszystkiem 
uporządkowanie dróg wokoło — większych 
miast, oraz uporządkowanie ważniejszych 
szlaków: Warszawa—Poznań, Warszawa— 
Kraków, Warszawa—Brześć (w kierunku 
Wilna) i t .d. 

idylla meksykańska. 
Pod zarzutem organizowania zamachów 

rewolwerowych na deputowanych parlamen- 
tu meksykańskiego aresztowano pewnego a- 
merykańskiego bandytę. Z zeznań aresztowa 
nego wynika, że ceny za zamachy rewolwe- 
rowe spadły do 40 dolarów „za sztukę”. Te- 
mu też należy przypisać, że w ostatnich 
czasach zamachy rzadko się udawały, gdyż 
wobec tak niskiej ceny żaden fachowiec nie 
chciał się ich podjąć, a wzięły się do tego 
elementy niepewne i niewyćwiczone. 

w najnowszym prze- 

boju dźwiękowym 
Premjera! 
  

  

  

Na I 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-eį 

  

  

sgstemu SINGBRA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 

pol. JÓZEF ANKUDOWICZ 
WARSZAWA, NOWOGRÓDZKA Nr. 2. 

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

  

MASZYNY DO SZYCIA Poszukuję Maszynistka 
poszukuje posady 

Kino Kolejowe | Tylko 3 dni 1) 
2i3 września 

r głównych ohak dworca kolojow.) , 
seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. | 

Przepych wystawy! 
Moc wesołych scen! 

Następny program: Wśród dzikich zwierząt. 

  

  

Fma sukienno-bławatnych i jedwabnych towarów | 

SZ. KREMER 
Wilno, Niemiecka Nr. 27. 

6582 POLECA 

Sz. Klijenteli ostatnie nowości sezonu. 

TOWARY PIERWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI. 

HURTOWNICY 
pragnący objąć Sprzedaż znakomitego meta- | 

  

  

lowego artykułu budowlanego — poszukiwani. 
Uwzględnione będą tylko pierwszorzędne firmy, rozporzą- 
dzające własnemi składami i rozgałęzioną siecią reprezentan- 

tów oraz mogące złożyć odpowiednią kaucję. 
Zgłoszenia pod „Hurtownik" do Polskiej Agencji Reklamy „Раг“ 

Katowice, Dyrekcyjna 10. 6587 

  

  

FILIP MACDONALD. 

  

  

  

Telefon 8-18. 
      

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 

OGŁOSZENIA 
ll do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i ińnych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

| BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
w MAE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

     

         

    
УАН Ц ВВа 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 687, 0411-41 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów inryszczy. Elektry- 
zacja, W.Z.P. 58. 6589 

Dom przy ul. Nowo- 
świeckiej — do 

sprzedania. Szczegóły w 

  

6347 

jadalne, sypialne i ga= 
| binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

  

wojłaki do obicia drzwi, 
chodniki kokosowe i wy- 

cieraczki do nóg 
poleca firma 

„Guma“ G. Zondowicz 
Wilno, Trocka 20, 

telefon 18-65. 

  

Marjń LAKNEIOWA 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Sprzedaż artykułów gu- 
Iš dogodnych warmnkach aówiąk Na Ei 

I NA RATY. technicznych i w zakres 
gospodarstwa domowego 

RODE 2% ACYEE wchodzących. 6570 

-Akuszerka Dr. GINSBERG 

ehoroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 

mieszkania 
od 2—3 pokoi z kuchnią 
w rejenie ul. Mickiewicza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
Wielkiej, Mostowej, Dą- 

    

4) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni przestał się przechadzać, 
stanął przed biurkiem Lucasa i popa- 

 trzył na niego z uśmiechem. 

Szkoda — rzekł — że jesteś za 
bardzo człowiekiem, żeby być dosko- 
nałym biurokratą i zbyt doskonałym 
biurokratą, żeby być człowiekiem. 
Chciałbyś być pod każdym względem 
w porządku. Nie odpowiadać za moje 
szaleństwo, jeżeli naprawdę zwarjo- 
wałem i nie skompromitować się, jeże- 
liby się okazało, że miałem rację. — 
Uśmiechnął się, łagodząc w ten sposób 
ostrość swojej uwagi. 

Lucas nasrożył się i wybuchnął 
śmiechem. 

— Szatanie! — rzekł melancholij- 
nie. — Więc dobrze. Dostaniesz od 
nas akta sprawy Bronsona, ale więcej 
ci nie pomożemy. 

— O więcej nie proszę — uśmiech- 
nął się Antoni. 

Lucas zwrócił się do Pike'a: 
— (zy możnaby odrazu wydać te 

akta? 
Pike skinął głową i wyszedł. Dwaj 

pozostali zaczęli rozmawiać o potocz- 

  

  

/ 

nych drobiazgach. Ale Lucas okazy- 
wal tak widoczne roztargnienie i zde- 
nerwowanie, že Antoni przerwał nagle 
swoją prelekcję na temat kuchni hisz- 
pańskiej i rzekł: 

— Ty mi nie ufasz. A propos, za- 
pomniałem ci powiedzieć o jednym 
drobnym fakcie... 

— A! — Lucas jął bębnić palcami 
po bibularzu. — No, słucham? 

— Widzisz — rzekł Antoni — pa- 
ni Bronson nie twierdzi, że jej mąż 
nie mógł zabić człowieka, tylko, że 
gdyby zabił, to nie w taki podstępny, 
zdradziecki sposób. I dlatego ona wie, 
że to nie jest jego robota. 

— Och! — Lucas zgasł i oklapnął. 
— Och! Naturalnie. Każda zakochana 
żona użyłaby takiego argumentu. 

Antoni odpowiedział pytaniem: 
— Czy znasz panią Bronson? Czy 
chociaż widziałeś ? 
Lucas skinął głową. 

ja 

— Owszem — rzekł z pewnem о- 
żywieniem. — Była tutaj. Wspaniała 
kobieta... — Zmienił ton. — Ale one 
wszystkie tutaj przychodzą, nieszczę- 

+  Mydawajełwo „Kurjex Wileński" S-ka x ogi, odp. 

pod Nr. 6872. 

ROWE TERENOWA OPR ROTCZEOS WR OATYWOOOEOTWC ОННЕ 

sklepie Gołębiowskich — 
ul. Trocka 3. 6566 

śliwe stworzenia, tak 
mogli im co pomóc. 

— Jeżeli ją znasz i rozmawiałeś 
z nią — odparł Antoni — a pomimo 
to nie zdajesz sobie sprawy ze zna- 
czenia jej uporu w tej sprawie, to 
niema co z tobą gadać. 

Lucas wyprostował się i uderzył 
dłonią w biurko. 

— Słuchaj, Gethryn — zaczął i 
urwał, bo zapukano do drzwi i wszedł 
Pike z grubym plikiem papierów pod 
pachą, który wręczył z uśmiechem 
Antoniemu. Jego błyszczące piwne 0- 
czy wyrażały dyskretną lecz inten- 
sywną ciekawość. 

— Oto akta — rzekł i zwrócił się 
do Lucasa, jakby oczekując dalszych 
rozkazów. 

Lucas podniósł oczy. 
— Dziękuję — rzekł. Spojrzał na 

mały zegar, stojący na biurku. — 
Spiesz się pan, bo pociąg ucieknie i 
znowu zajdzie coś takiego, że nie poje 
dziesz. — Zwrócił się do Antoniego. — 
Pike dostał urlop. Należało mu się, 
bo już od dwóch lat nie miał wypo- 
czynku. Jazda, Pike! 

— Rozkaz, panie komisarzu — 
rzekł Pike, nie ruszając się z miejsca. 
Chwilę patrzył na końce swoich błysz- 
czących butów, jak zwykle w momen- 
tach głębokiej refleksji, poczem o- 
trząsnął się i rzekł: 

jakgdybyśmy 

ulica Kasztanowa 7, m. 5. od godz. 8—1 i 4—8. 

duże krawieckie 330 zł. Tylko te są najtrwalsze i najodpo- 
wiedniejsze na prowincję. |5-letnia gwarancja. Wysyłamy 
na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 
tą 50 zł. zadatku. Przesyłka i opakowanie na koszt firmy. 

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

) ART PT I NSE I SIDE SEN 

Od rka 1ós ami || Erg gan wykonaję adnie zje 
= = - 3 rogo ubrania męskie 

Wil enkin Chodniki, Zakład krawiecki ul. TATARSKA 20 Ceraty, F.. Muchlady 
Dermatoidy, Walesikaj22 0 25: 

6586 

  

uke Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
Posiada gotowe trumny 
dębowe specjalne do eks- 
humacji i przewozu zwłok. 
Wszelkie dodatki żałobne, 
Karawany oraz całkowite 
urządzenie pogrzebowe. 
Wieńce żywe i napisy. 

  

Akuszerka 

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

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

browskiego, Kościuszki, 
Antokolskiej. Oferty pi- 
semne proszę nadsyłać 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego” pod Nr.8728 
dla p.;G. 6516 

Udzielam 

lekcyj 
z wszystkich przed: 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil " 

pod Nr. 6334. 

  

  

GOTÓWKĘ 
na dobre procenta 

lokujemy bezpłatnie: 
Domy dochodowe, 
Domki małe z ogród. | 
Place, Majątki, Fol- 

za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj. Wilensk.“ 

pod Nr. 17.872. 6326 

  

Śniadania, Obiady, Kolacje 
Świeże i zdrowe oraz zim- 

ne zakąski poleca 
Restauracja Br. Skinder 
Mickiewicza 41. Tamże 

potrzebna kelnerka, 6590 

  

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

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

warsztaty. 

Studenci U.5S.B. 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 
czar. 

  

        W. Z. P. Nr. 69. 

— Dziękuję, panie komisarzu. Do 
widzenia, panie komisarzu. — Zwró- 
cił się do Antoniego: — Do widzenia, 
panie pułkowniku... I... i... powodze- 
nia! — Zamknął za sobą drzwi cicho, 
ale energicznie. 

Lucas zaśmiał się sarkastycznie. 
— Właśnie: powodzenia! — rzekł. 

—Od czasu sprawy Lines-Bowera Pi- 
ke uwielbia cię jako cudotwórcę. 

Antoni wstał z papierami pod pa- 
chą. 

— Pike nie potrzebuje nikogo u- 
wielbiać — odparł. — Dziękuję ci, Lu-' 
cas, i do widzenia. — Dotknął pal- 
cami papierów. — O nie się nie bój, 

o mnie też. Na twojem miejscu tak 
samo wziąłbym siebie za warjata. 
Zresztą może i zwarjowałem. 

Drzwi zamknęły się i Lucas został 
sam. Siedział nieruchomo, patrzył w 
przestrzeń i żuł niezapalonego papie- 
rosa, dopóki smak tytoniu na języku 
nie przywrócił mu świadomości 
chwili. 

4. 

W drzwiach gabinetu ukazała się 
ciemna, kształtna główka Łucji Geth- 
ryn. Mąż siedział jak na koniu na ma- 
łem krzesełku, z rękami na poręczach 
i patrzył w dywan. 

Podeszła do niego i oparła mu rę- 
kę na ramieniu. 

— Myślałam, że nie przestaniesz 

Druk. „Zmicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
a 

  

tel. 567.   6072 W. Zdr. Nr 3093. 

telefonować — rzekła. — Kawa ci 
ostygła, nie wypiłeś portwejnu... Ka- 
załam White'owi przynieść... 

— Ciekaw jestem — odpowiedział 
Antoni — jakim cudem taka kobieta 
wyszła za zapaśnika.... 

Łucja usiadła na rogu stołu. 
— I mnie to dziwiło. Romantycz- 

ne, co? Ona go uwielbia... 
Antoni podniósł głowę. 
— Powiedz: „kocha. To więcej znaczy i odpowiada prawdzie... Czy pos skąd ona pochodzi? 
iemna główka ski „a: g skinęła potaku- 

—— Owszem, opowiadała mi tro- chę o sobie. Jest Dunką. Jej ojciec był kapitanem żaglowca. Wychowała się od maleńkości na okręcie i pozostała z nim „do jego śmierci. Później musiała wrócić na ląd i o mało nie zwarjo- wała z tęsknoty za morzem. Ale po- znała Dana i zapomniała o morzu. 
— Coraz ciekawsze — rzekł An- toni. — Trzeba zawsże spotkać Dana. 
— Widocznie — odparła miękko 

Łucja. — Dan jest Danem tylko dla 
niej. 

Antoni podniósł głowę i spojrzał 
na żonę. 

— Sentymentalne, ale jak się zda- 
je, prawdziwe... Powiem ci, czego się 
dowiedziałem 0 Bronsonie. Jeszcze 

  

warki, Działki, za bez- ZZO AOAEMWRZRZIEORZTIOEZECUTZE 
cen, przy minimalnej 5 > 

gotówce poleca Popierajcie 
Dom H.-K. „Zachęta”* przemysł 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 krajowy. 

ASA NA NEON OZORÓ CZE ROTO ZEOZ OOOO 

mam ucho gorące od słuchawki. Te- 
lefonowałem do starego Lansmoora, 
do Partridge'a, do moich starych 
przyjaciół, Skinnera i Wilsona. Do 
Do Myerbeera. Do Dicka Dybara... 

— Stop — rzekła Łucja. — Z wy- 
jątkiem lorda Lansmoora nie znam 
żadnego z tych panów, nawet z nazwi- 
ska... Kto to jest Partridge? 

— Niegdyś najlepszy u nas zapaś- 
nik ciężkiej wagi — objaśnił Antoni— 
ale zanadto lubił piwo i teraz jest por- 
tjerem w Imperjalu. Skinner i Wilson 
też mają pewną sławę. Obaj służyli w 
pierwszym plutonie, jakim dowodzi- 
łem. Myerbeer prowadzi Olimpijski 
Klub Sportowy, a Dybar rujnuje się 
na popieranie widowisk zapaśniezych. 
Wiedziałem, że wszyscy oni powiedzą 
mi coś o Bronsonie, ale okazało się 

  

szczęśliwym trafem, że go wszyscy 
znali. Nawet Dybar. 

— Ale — zaczęła Łucja — prze- 
praszam. 

x Zorjentowałaś się — rzekł An- 
toni—sprawdzałem opinję pani Bron- 
son. Może powiesz, że nie było po- 
trzeby i może masz rację, ale zrobi- 
łem to. Wszyscy są tego samego zda- 
а-— podparł znów brodę na sple- 
cionych rękach. 

(EEN) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


