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XII-te Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Genewa, 12. IX. 1931 r. 

Nawet kryzys może się stać mod- 

nym. Podług ogólnej opinji przeżywa 

go dziś również instytucja akurat po 

to stworzona, aby wszelkim kryzysom 

zapobiegać. Chciałbym odsunąć na 

później rozważania na temat przyczyn 

tego zjawiska, które ogólnie jest od- 

czu%ane i omawiane. Jest ono zbyt 

skomplikowane, aby można było łat- 

wo uchwycić jego istotne elementy. 

Odrazu jednak można postawić dja- 

gnozę, że kryzys Ligi Narodów nie jest 

zjawiskiem samodzielnem, wewnątrz 

jej powstałem, lecz przedewszystkiem 

refleksem stanu, w jakim znajduje się 

obecnie znakomita większość jej człon 

ków. 

Uczucie zatroskania, połączone z 

bezradnością, obawą i nieufnością jest 

wspólnem uczuciem wielkiej ilości 

państw — członków Ligi, dotkniętych 

kryzysem ekonomicznym i psychicz- 

nym. Panujące doktryny ekonomicz- 

ne nie są w stanie wskazać skutecz- 

nych środków na polepszenie sytua- 

cji. Każde z państw ratuje się na swój 

sposób, nie licząc się z tem jak sto- 

sowane zaradcze 

odbiją się na innych. Anglja zamierza 

przejść do protekcjonizmu i zamknąć 

swoją gospodarkę w ramach Imper- 

jum. Francja wydaje zakaz wwozu 

win i drzewa, Niemey zamykają gra- 

nice dla płodów rolnych i t. d. Na dro 

dze swobodnej wymiany międzynaro- 

dowej coraz to nowe wyrastają prze- 

szkody. Egoistyczna polityka ekono- 

miezna nie może prowadzić do poro- 

zumień politycznych, nie tworzy soli- 

daryzmu, lecz go niszczy. 

Cóż może poradzić na to Liga Na- 

rodów, złożona z oficjalnych przedsta- 

wicieli państw taką politykę uprawia- 

jących, a w Genewie usiłujących przy- 

tem (zresztą bezskutecznie) wzajem- 

mie sobie zamydlić oczy mowami w 

duchu „międzynarodowej kooperacji! 

wygłaszanemi? Bezpośrednio, Liga 

może niewiele, ale sama konieczność 

ewego „mydlenia oczu“ stwarza pew- 

ne zapory polityce egoizmu ekonomi- 

eznego. W sensie krępowania państw 

w ich polityce Liga jest instrumentem 

dość skutecznym, ale, oczywiście, to 

nie wystarcza. Z takiego stanu rzeczy 

nie może się zrodzić żadna poważniej- 

sza pozytywna kooperacja międzyna- 

rodowa, jak się o tem przekonywuje- 

my z losu, który spotyka wszelkie pro 

jekty konwencyj, mających uporząd- 

kować rozbieżne tendencje poszcze- 

gólnych państw. To też skoro tylko 

Liga przystępuje do pewnych szerszych 

zadań organizacyjnych w skali mię- 

dzynarodowej rozmaite szkopuły wy- 

rastają, jak grzyby po deszczu. 

Ale największą przeszkodą w dzia- 

łalności Ligi jest kryzys psychiczny, 

który ogarnął państwa kapitalistycz- 
ne wobec narastających trudności go- 

spodarczych i politycznych. Wydaje 

się jakgdyby świat kapitalistyczny 
wyzbył się impetu i rozmachu, którym 

był nacechowany wiek XIX-ty, że za- 

tracił zdolność panowania i kierowa- 

nia biegiem wypadków i miota się bez- 

radnie, usiłując staremi środkami po- 

konywać nowe trudności. Jesteśmy 

jakgdyby w przededniu przyjścia no- 

wego Mesjasza ustroju kapitalistycz- 

nego, który ten ustrój z upadku po- 

dźwignie i tchnie weń nowe siły twór- 

cze, stworzy nowe formy i da mu w 

ręce świeże środki działania. Ale dziś 

Mesjasza jeszcze niema i znajdujemy 

się wobec wyczerpania się twórczego 

rozpędu epigonów przedwojennej ery. 

Całe tegoroczne Zgromadzenie Ligi od 

bywa się pod znakiem silnej psychi- 

cznej depresji jej członków. W dzi- 

siejszej mowie Curtiusa padło nastę- 

pujące znamienne zdanie: „Nie powi- 

nien się nikt łudzić, że podstawy, na 

których opiera się nasz ustrój społe- 

czny i gospodarczy, a więc i cała na- 

przez nie środki 

sza kultura, drżą dzisiaj w swoich po- 

sadach*. Niezależnie od pobudek ubo- 

cznych, taktycznej natury, które skła- 

niają przedstawiciela Rzeszy Niemiec- 

kiej do zgęszczania barw, jest w tych 

słowach spora doza trafnej oceny. sy- 

tuacji. P. Curtiusowi możnaby jednak 

postawić zarzut, że Niemcy świadomie 

tę sytuację brutalizują, usiłując w ten 

sposób wymóc dla siebie koncesje po 

jak najtańszej cenie. 

Tegoroczne Zgromadzenie Ligi od- 

bywa się już po raz drugi z rzędu w 

nowym lokalu: w t. zw. „Batiment 

Electoral“, — sali przeznaczonej dła 

czynności wyborczych kantonu genew- 

skiego. Pod względem technicznym i 

higjenieznym (dużo powietrza) nowa 

rezydencja Zgromadzenia przynosi du- 

żo udogodnień. Olbrzymia sala z łat- 

wością mieści ławy delegacyj 52-ch 

państw, rozsadzonych w porządku al- 

fabetu francuskiego. (kilku zamor- 

skich członków Ligi zrezygnowało z 

udziału w zgromadzeniu ze względów 

oszczędnościowych!). Liezne sztaby 

delegacyj nie potrzebują się tłoczyć 

tak, jak to było przedtem, nawet pu- 

bliczność jest dopuszczona w znacznie 

większej liczbie. 

Prasa zajmuje całą galerję dokoła 

sali i przyległe piętro, gdzie mieszczą 

się wyposażone we wszelkie najbar- 

dziej nowoczesne urządzenia sale tele- 

fonów, telegrafów, przepisywań, po- 

dręcznych materjałów i druków i t. p. 

Wielkim postępem technicznym są słu 

chawki umieszczone przy każdem nu- 

merowanem miejscu dla dziennikarzy. 

Każde przemówienie można nałożyw- 
szy jedne z trzech par słuchawek, u- 

słyszeć, podług wyboru, w jednym z 

trzech języków: francuskim, angiel- 

skim i niemieckim — i to już w trak- 

cie przemówienia. Biuro tłumaczeń 

natychmiastowych jest doprowadzone 

do perfekcji. 

W sali prasowej stoją maszynki, 

odbijające: automatycznie na papierze 

tekst przemówień, przepisywanych 

gdzieś na dole przez stanografistki li- 

gowe. Jest to coś w rodzaju telegrafi- 

cznego aparatu Hughes'a, tylko zna- 

cznie udoskonalonego. Maszynki tego 

rodzaju może mieć np. redakcja dzien- 

nika w Paryżu czy Berlinie i otrzymy- 

wać przez przewód telegraficzny nie- 

zwłocznie tekst przemówienia, wygła- 

szanego w Genewie. Rozchodzi się tyl- 

ko o cenę, którą trzeba zapłacić za ten 

. środek przyśpieszenia informacyj. 

W ogromnem foyer Zgromadzenia 

takie samo pomieszanie delegacyj, 

polityków — obserwatorów i dzienni- 

karzy. Jest to kuźnia informacyj, in- 

spiracyj, plotek, miejsce porozumie- 

wania się i badania gruntu. Ale pod- 

czas obecnej sesji nie panuje tu tukie 

gorączkowe ożywienie i zainteresowa- 

nie, jakie się widziało w latach po- 

przednich. Nie się nie dzieje takiego, 
coby stanowiło nową wielką imprezę 

w stosunkach międzynarodowych, co- 

by przykuwało powszechną uwagę. I 

biedni dziennikarze, którzy nie mogą 

żyć bez senśacyj, wyszukują wszelkich 
możliwych okazyj, aby jakąś sensa- 

cję z za kulis wypatrzeć i na światło 
dzienne wyciągnąć. 

Na sali obrad brak wielu asów na- 

dających ton sesjom Zgromadzenia. 

Tłum delegatów cokolwiek zszarzał, 

zesztywniał. W pierwszych ławach nie 

widać charakterystycznej głowy Mae- 

Donalda i rumianego oblicza Hender- 

sona. Niema Stresemanna, na którego 

miejscu siedzi sztywny, na wszystkie 

guziki zapięty Curtius. Zamiast Qui 

nonesa de Leon widać dobroduszną 

postać _ republikańskiego ministra 

spraw zagranicznych Hiszpanji, p. 

LerrouX. Są natomiast na miejscu in- 

ni stali wybitni bywalcy Zgromadzeń: 

Briand, Apponyi, Hymans, Robert Ce- 

cil, Zaleski, Venizelos, Benesz, Grandi, 

Motta. Nie wszyscy jednak przema- 

wiają w dyskusji generalnej nad spra- 

wozdaniem Sekretarjatu Ligi. To też 

dyskusja tegoroczna jest krótsza, poz- 

bawiona momentów silnych i idej szer 

szych. Nawet retoryczne sukcesy mów- 

ców są słabe. Jedynie Briand dźwig- 

nął, jak zawsze, dyskusję na wyż 

poziom — ale i to głównie dzięki swe- 

  

mu niezrównanemu talentowi orator- 

skiemu. Pod wzlgędem treści mowa 

jego była dość blada i oględna, zda- 

wała się być testamentem kończącego 

swą karjerę polityka. 

Briand postarzał, zgarbił się jeszcze 

bardziej, wygląda źle. Podobno jest 

chory. Nieudana kandydatura na fo- 

tel prezydencki nie wyszła na zdrowie 

jego dotąd niespożytym siłom nerwo- 

wym i psychieznym. 

Dyskusję generalną dziś zakończo- 

no. Obrady przenoszą się do komisyj 

gdzie oczekiwane są bardziej żywe de- 

baty. W komisji 6-ej Niemcy zapowie. 

dzieli wnioski o zmianie t. zw. proce- 

  

dury mniejszościowej: żądają utwo- 

rzenia stałej komisji dla spraw mniej- 

szości. Prócz tego zasiadać będzie Ra- 

da, która rozpatrzy m. i. sprawy gdań- 

skie. Los skarg ukraińskich nie jest 

jeszcze zdecydowany. 

Testis. 

KDSTERZTZTROW NTN ECZ ANKA 

Art. 89 projektu polskiego 
kodeksu karnego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na ostatniem posiedzeniu komisji 

kodyfikacyjnej, na którem przyjęto w 

całości projekt kodeksu karnego, zosta- 

ły wprowadzone do niektórych przy ję- 

tych już poprzednio projektów ważne 

bardzo zmiany. Zmiana mianowicie 
artykułu 89 tyczącego się zdrady stanu. 
Artykuł 89 otrzymał brzmienie nastę- 
pujące: „Kto przedsiębierze działanie 
skierowane bezpośrednio ku temu, aby 

pozbawić Polskę niepodległego bytu, 
albo oderwać część jej obszaru, albo 
też zmienić przemocą ustrój państwa 
polskiego podlega karze więzienia na 

czas nie krótszy niż lat 5 lub karze wię- 

zienia dożywotniego ''. 

Obrady Klubu 
'Parlamentarnego Chłopskiege 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj przed południem rozpoczę- 
się obrady w Sejmie Klubu Parlamen- 
tarnego Chłopskiego pod przewodnic- 

twem prezesa Róga. Na porządku dzien 
nym omawiano sytuację polityczną 0- 
raz sprawy związane ze zbliżającą się 
sesją sejmową. W obradach, które to- 

czą się jeszcze do tej: chwili bierze u- 
dział prezes „„Piasta'* Witos. 

Podatek od samochodów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Podatek od samochodów na rok 

budżetowy 1931-32 ustalony został 

następująco: od autobusów i dorożek 

samochodowych 40 zł. od każdych 100 

kg. wagi samochodu, od samochodów 

osobowych 40 zł. od każdego 100 kg. 
wagi samoch., jeżeli waga ta nie prze- 
kracza ogólnie 1500 kg. Od samochodu, 

kórego waga przeważa 1500 kg. płaci 
się 600 zł. od 1500 i po 50 zł. od każ- 

dych następnych 100 kg. Od samocho- 

dów ciężarowych do własnego użytku 

32 zł. od 100 kg: od samochodów cię- 

żarowych zarobkowych 48 zł. 

Przeniesienie w stan nie- 
czynny insp. Ludwikowskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w stan nie- 
czynny przeniesiony został komendant 

wojewódzki policji w Wilnie insp. Lu- 
dwikowski. 

Największy spadek. 
NOWY YORK, 15. 9. (Pat). — Najwięk- 

szym spadkiem, jaki kiedykolwiek  zareje- 
strowano w Stanach Zjednoczonych, był spa 

dek po zmarłym miltimiljonerze i spertoweu 
Payne Whitney, który zmarł w roku 1927. 
Sprawozdanie sądu spadkowego, który teraz 
dopiero ukończył swoją pracę w tej spra- 
wie, wykazuje, że Payne Whitney pozosta- 
wił 239.301.017 dolarów majątku. Podatek 
spodkowy od tej sumy wynosił 22 miljony 
dolarów. Na cele dobroczynne i naukowe za 
pisał Whitney 67 miljonów dolarów. Resztę 
otrzymała najbliższa rodzina. 

  

W Genewie. 
Obrady komisyj. 

GENEWA 15.9. Pat. — Całe zain- 
teresowanie zebranych tu polityków i 
dziennikarzy skoncentrowało się we 
wtorek w gmachu sekretarjatu general- 
nego Ligi Narodów, gdzie obradowały 
wszystkie 6 komisyj Zgromadzenia. 

Pierwsza komisja rozpatrywała an- 
gielski wniosek zmierzający do stwo- 
rzenia specjalnego komitetu dla zbada- 
niu obecnego systemu wyborów do Ra- 
dy Ligi. Delegat angielski lord Cecil 
jak i większość móweów komisji, wy- 
powiedziało się przy tej okazji przeciw 
ko powiększeniu ilości miejsc w Radzie 
Przedstawiciel Polski Rundstein pod- 
niósł, że propozycja angielska zasługu- 
je na zbadanie, gdyż może ułatwić wej- 
ście do Rady państw, które dotychczas 
nie były w niej reprezentowane. Po 
dłuższej debacie komisja zdecydowała 
zaproponować Zgromadzeniu przeka- 
zanie całej sprawy Radzie Ligi, z wnio- 
skiem zamianowania specjalnego komi 
tetu do spraw systemu wyborów do Ra- 
dy i ewentualnego wprowadzenia 
zmian. 

6-ta komisja przystąpiła do debaty 

nad sprawozdaniem komisji studjów 
do unji europejskiej. Sprawa komisji 
studjów wywołuje wielkie zaintereso- 
wanie, gdyż z różnych stron prowadzo- 
ne są ataki przeciwko tej komisji i wy- 
rażana chęć zlikwidowania jej, lub też 
zmiany zakresu jej działania. * Ataki 
te prowadzone są równolegle w drugiej 
komisji organizacyjnej i 4-ej komisji 
budżetowej, gdzie wykazywane są na- 
dmierne, zdaniem oponentów, wydat- 
ki na prace komisji europejskiej i pod: 
kreślane jest, że komisja ta zajmuje się 
sprawami, interesującemi tylko pewną 
grupę państw, należących do Ligi, gdy 
tymczasem wszystkie wchodzące do Li 
gi państwa ponoszą koszta. 

Minister spraw zagranicznych Fran 
cji Briand wystąpił przy tej okazji z 
dłuższem przemówieniem w obronie 
komisji europejskiej, której jak wia- 
domo, jest inicjatorem. Po dłuższej dy- 
skusji komisja zdecydowała wyłonić 
specjalny komitet redakcyjny, który 
przygotuje projekt rezolucji dła Zgro- 
madzenia. 

Skargi ukraińskie. 

GENEWA 15.9. Pat. — W dniu 15 
b. m. zebrał się komitet trzech dla roz- 
patrzenia sprawy skarg ukraińskich. 
Sprawy ukraińskie ostatnio były bada- 
ne przez komitet trzech w Genewie 22 
maja r. b. pod przewodnictwem Hen- 
dersona. Na ówczesnem posiedzeniu 
komitet doszedł do wniosku, że najlep- 
szym sposobem rozwiązania sprawy 
jest bezpośrednie porozumienie między 
mniejszością a rządem polskim. W kon 
kluzjach swych komitet doszedł do 
wniosku, że ażeby nie wykluczać takie- 
go porozumienia najlepszą rzeczą bę- 

* dzie odłożenie badania do: następnej 
sesji. Jednocześnie komitet wyraził głę- 
boką nadzieję, że stanowisko, jakie 
rząd polski zajął: w tej sprawie, napot- 
ka ze strony mniejszości przychylne 
przyjęcie i umożliwi polubowne załat- 

wienie trudności. 
Od tego posiedzenia komitetu trzech 

zaszły znane wypadki, które w dużym 
stopniu wpłyną na usposobienie człon- 
ków komitetu. Również ogłoszone dziś 
przez „Journal des Nations“ dokumen- 
ty reprodukowane przez „IKE nie po- 
zostaną bez wpływu na bieg prae ko- 
mitetu. Należy się spodziewać, że ko- 
mitet sprawę badania skarg ukraiń- 
skich ponownie odroczy. 

W sprawie skarg niemieckich . w 
związku z incydentami w okresie przed 
wyborczym na Górnym Śląsku ze stro- 
ny delegacji niemieckiej czynione są 
starania o zmianę przedstawionego na 
poprzedniej sesji Rady raportu japoń- 
skiego sprawozdawcy w tej sprawie. 
Wprowadzenie tego rodzaju poprawek 
jest mało prawdopodobne. 

Polska żąda równorzędnych informacyj 
o stanie zbrojeń wszystkich krajów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Genewy donoszą: wczoraj dele- 
gacja polska przedłożyła sekretarjato- 
wi genewskiemu Ligi Narodów wykaz 
stanu uzbrojenia Polski stosownie do 
życzenia Rady Ligi. 

Przy tej sposobności rząd polski 
znaznaczył, że należy dążyć do tego, by 
wymiana wiadomości o zbrojeniach by 

ła dokonywana na podstawie równo- 
rzędności wszystkich krajów zaproszo- 
nych do konferencji rozbrojeniowej. 
Rząd polski nie zaprzestanie swych 
wysiłków w tym kierunku. Jak wiado- 
mo akcja rządu polskiego dąży do rów- 
norzędności wymiany informacyj o sta 
nie zbrojeń z Rosją Sowiecką. 
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Ferment wśród marynarzy angielskich 
spowodował przerwanie manewrów. 

LONDYN, 15. 9. (Pat). — Admi- 
ralieja podaje: Komendant eskadry, 
przebywającej na wodach Atlantyku, 
doniósł, że ogłoszenie zmniejszenia 
żołdu marynarzy wywołało wzburze- 
nie wśród części marynarzy. Wobec 
tego pożądane jest zawiesić odbywa- 
jące się menewry oraz wydać rozkaz 
okrętom, by powróciły de portów na 
czas rozpatrywania niedomagań, wy- 

wołarych zmniejszeniem żołdu, a to 
celem przedstawienia ich dla dalszego 
rozpatrzenia ministerstwu marynarki. 

Według ostatnich wiadomości, 
admiralicja postanowiła przerwać 
tymczasowo ćwiczenia floty na Atlan 
tyku. Sprawa żołdu dla marynarzy 
będzie przedmiotem badań, które na- 
stępnie przedstawione będą admira- 
lieji. 

Jak w średniowieczu. 
Publiczna dysputa między socjalistą a kemunistą. 

BERLIN, 15. 9. (Pat). — Zapowiedziane 
od szeregu tygodni wielkie zgromadzenie, na 
którem miała się odbyć pubłieczna dysputa 
między przedstawicielem  partji secjal-de- 
mokratycznej z jednej strony a jednym z 
przywódców partji komunistycznej z dru- 
giej, odbyło się wczoraj wieczorem w olbrzy 
miej sali Sport-Palastu. 

Już w godzinach popołudniowych w ca- 
łej okolicy przylegającej do  Sport-Palastu, 
poczęły się gromadzić liczne grupy komuni- 
stów, domenstrujących przeciwko  Reichs- 
bannerowi, pełniącemu straż ze strony par- 
tji socjal-demokratycznej. Porządek na uli- 
cach mógł być tylko z trudem utrzymany, 
przy częściowem zamknięciu poszezególnych 
ulic. Policja musiała kilkakrotnie czynnie 
interwenjować, używając przytem pałek gu- 
mowych. Magazyny dzielnicy, w której znaj- 
duje się Sport-Palast, już wcześniej były po- 
zamykane w obawie przed ekscesami. Ze 
względu na olbrzymie masy ludzkie, jakie 
po godzinie 6 wieczorem zaległy okolice, 
ruch komunikacyjny został załamowany i 

skierowany na sąsiednie ulice. W chwili ot- 
warcia bramy Sport-Palastu, około godziny 
7, doszło do starcia z policją. Uciekający w 
popłochu tratowali się nawzajem, w wyni- 
ku czego 5 osób zostało ciężko rannych, a 
25 lżej. 

Tymczasem na sali, wobec 9 tysięcy zgro- 
madzonych, toczyła się dysputa. Pierwszy 
zabrał głos poseł socjal-demokratyczny Ku- 
enstler, krytykująe w ostrych słowach tak- 
tykę komunistów, którzy podczas akcji ple- 
biscytowej nie zawahali się wystąpić soli- 
darnie z hitlerowcami i  hugenbergowcami. 
Odpowiadając na zarzuty, przedstawiciel 
komunistów Neumann zarzucał socjalistom 

między innemi, że wszędzie tam. gdzie ich 
przywódcy są u steru państwa, n. p. w Pru- 
sach, tolerancja wobec organizacyj nacjona- 
listycznych i faszystowskich, a więc i Stahl- 
helmu, jest największą. Mówca zakończył 
przemówienie gloryfikacją Rosji sowieckiej 
Podczas śpiewania międzynarodówki pow- 
stała na sali bójka. Policja musiała inter- 
wenjować. 

  

Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Br. Med. Z. Koellnera 

w ZAKOPANEM — OTWARTY CAŁY ROK 
Ziołolecznictwo, Elektroterapja, Hydroterapja, Termoterapja, Helioterapja. 

Prospekty wysyła się' na żądanie. — Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

    

(R DOS ESTA PET TIA RINKTINĖS. 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Zarządzenie w sprawie 
ustalania maksymalnych 

taryf autobusowych. 
Ministerstwo robót publicznych 

rozesłało do wszystkich wojewodów 
okólnik, z poleceniem, aby władze prze 
mysłowe pierwszej instancji przepro- 
wadziły rewizję dotychczasowych ta- 
ryf. autobusowych na poszczególnych 
istniejących linjach autobusowych, 
ponieważ taryfy te przedstawiają po- 

ważne różnice. 
Przeprowadzenie rewizji taryf au- 

tobusowych ma na celu obniżenie ta- 
ryf na tych linjach, na których są one 
bez uzasadnionych powodów wyższe, 
niż na innych linjach, znajdujących 
się w analogicznych warunkach — i 
doprowadzenie, oraz zachowanie tych 
taryf na poziomie, któryby uniemożli- 
wiał wyzysk publiczności. 

Przy określaniu stawek taryfowych 
władze przemysłowe mają uwzgłęd- 
niać — w myśl teoretycznych obli- 
czeń ministerstwa — koszt autobusu, 

jego roczny i całkowity przebieg, czas 
użyteczności, stan dróg koszty stałe i 
zmienne i t. d. 

Manewry Reichswehry 
nad granicą polską. 

WROCŁAW, 15. 9. (Pat). — W sobotę 
12 b. m. odbyły się pod Głogowem, tuż nad 
granieą polską, manewry głogowskiego gar- 
nizonu Reichswehry. Plan ćwiezeń przewidy- 
wał atak wroga od granicy polskiej. Repre- 
zentująca wroga armja czerwona usiłuje 
przekroczyć Odrę pod wsią Schusen. Armja 
niebieska otrzymuje rozkaz odparcia ataku. 
Mimo trudnych warunków terenowych ba- 
taljon głogowski sprostał swemu zadaniu, 
odcinając armji ezerwonej dostęp do Odry. 
Manewrom przyglądało się w ciągu całej no- 
cy wiele publiczności, zwłaszcza młodzieży. 

Wędrówka Buelowa 
z za krat — za kraty. 

CHICAGO, 15. 9. (Pat). — Z więzienia 
Gannon City w stanie Colorado wypuszczene 
hr. Karola von Buclowa, który podczas wiel 
kiej wojny zajmował się szpiegostwem na 
rzecz Niemiee. Natychmiast po wypuszcze- 
niu z więzienia stanowego, w którem przeby- 
wał 3 lata za oszustwa, Buelow został are- 
sztowany ponownie przez urzędnika fede- 
ralnego i będzie deportowany ze Stanów 
Zjednoczonych. 

Burza nad Algierem. 
ALGIER, 15. 9. (Uat). — Nad całym Algie- 

rem szaleje od 48 godzin burza, która wy- 
rządziła wielkie szkody. Jest wiele osób za- 
bitych. W samym departamencie Algieru zgi- 
nęło 20 osób. 

Olbrzymie spustoszenie $ро- 
wodowane wylewemYang-Tse 

HANKOU, 15. 9. (Pat). — Według ostat- 
nich danych, szkody wyrządzone wylewem 
rzeki Yang-Tse przedstawiają się następują- 
co: 

Z ogólnej ilości 100 tysięcy domów mie- 
szkałnych ocalało tylko kilka. 

W Uchanu woda zniszczyła całkowicie 
45 tysięcy domów. Ludność z Uekanu w li- 
czbie 1600 tysięcy osób poniosła dotkliwe 
straty. 164 tysiące osób pozbawionych jest 
całkowicie środków do życia. W Hankou 
oraz innych miastach dotkniętych powodzią 
wybuchły epidemje, których pada ofiarą 
dziennie 300—400 osób. 

— о— 

Dziesięć przykazań faszyzmu. 

RZYM, 15. 9. (Pat). — Sekretarjat partji 
faszystowskiej wydał tego rodzaju dekalog 
dla młodocianych faszystów: 

1) Bóg i ojczyzna. Każde inne uczucie 

  

  

każdy inny obowiązek stoją na drugiem miej * 
SCu. 

2) Bto nie jest gotów oddać ciała i duszy 
ojczyźnie i służyć Duce bez dyskusji — nie 
jest godzien noszenia czarnej koszuli. Fa- 
szyzm gardzi wiarą uwarunkowaną i półcha 
rakterami. 

3) Używaj całej swej inteligencji, 'aby 
zrozumieć rozkazy otrzymane i całego swego 
entuzjazmu dla posłuszeńtwa 

4) Zdyscyplinowanie nie jest jedynie cno- 
tą żołnierza — powinno stać się chlebem 
codziennym i w każdej okoliczności. 

5) Zły syn i niepilny uczeń me są faszy- 
stami. 

6) Podziel swój czas w taki sposób, aby 
praca była przyjemnością, a rozrywka dzia- 
łaniem. 

7) Naucz się cierpieć bez skargi, być uży- 
tecznym bez życzeń nagrody i służyć bez 
rachuby na kompensaty. 

8) Dobre uczynki są tak jak działania 
wojenne i nie mogą być przerywane w poło- 
wie. Rób tak, aby je doprowadzić do osta- 
tecznych konsekwencyj. 

9) W ciężkich chwilach pamiętaj, że ra- 
tunek tkwi w odwadze. 

10) ..i co dnia dziękuj pobożnie Panu 

Bogu, że stworzył cię Włochem i faszystą. 

L 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 15-IX. (Pat). W 

piątym dniu ciągnienia 5 klasy 23 
Polskiej Państwowej Loterji Klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

25 tysięcy złotych — 194.975 i 
164.492, 20 tysięcy złotych — 53.697, 
po 10 tysięcy — 204.345 i 132.801, 
5 tysięcy — 206023. po 3 tysiące— 
15.298, 189.223, 201.139, 80.101, 
104.436, 106.754 i 202.320. °  



  

W trosce o wieš. 
(Z powodu artykułu p, Wł, Arcimowicza „Frontem ku wsi“), 

Jedną z głównych cech szerszych 
warstw naszego społeczeństwa jest nie- 
dostateczna znajomość wsi i życia jej 
mieszkańców. Szczególnie daje się to 
wyraźnie odczuć dzisiaj, kiedy w zwią 
zku z rozmaitemi projektami zarówno 
ekonomicznej, jak i politycznej natu- 
ry, wieś nasza bywa częstokroć głów- 
nym punktem uwagi. Znaczna ilość 
naszych publicystów, poświęcających 
na łamach rozmaitych pism i dzienni- 
ków szersze uwagi życiu wiejskiemu, 
niekiedy dochodzi do dziwacznych nie- 
odpowiadających rzeczywistości twier 
dzeń, opartych jedynie na sporadycz- 
nej i powierzchownej znajomości wsi. 

Jednym z typowych objawów ta- 
kiego oświetlenia życia wsi współczes- 
nej jest do pewnego stopnia artykuł 
p. WŁ. Arcimowicza p. t. „Frontem ku 
wsi“, zamieszczony w „Kurjerze Wi- 
leńskim* w dniu 23 b. m. Artykuł ów, 
dzięki ciekawej i wielce oryginalnej 
treści, musi zwrócić na. siebie uwagę 
każdego, kogo wieś dzisiejsza nieco 
obchodzi. 

Autor stara się poruszyć w tym ar- 
tykule najistotniejsze zagadnienia źv- 
cia wiejskiego, zarówno stan społeczny 
i ekonomiczny chłopa, jak i plan pra- 
cy nad kulturalnem podniesieniem wsi. 
Jest on również oryginalny, albowiem 
autor obok uwag i spostrzeżeń bardzo 
trafnych, dopuścił się całego szer -gu 
rażących błędów i nieścisłości. 

P. Arcimowicz pomimo dłuższego 
pobytu w czasie wakacyjnym na wsi 
w Wileńszczyźnie, życia wiejskiego, 

jak wynika z jego artykułu, gruntow- 
nie nie poznał, a oparł swoje wywody 
jedynie na powierzchownej obserwa- 
cji, która, w odniesieniu do chłopa 
białoruskiego, bardzo często przynosi 
nam zawód. By poznać naszego chło- 
pa. należy do głębi zżyć się z nim, za- 
służyć w całej pełni na jego zaufanie, 
jednem słowem zbliżyć się z nim bez- 
pośrednio. Jest to kwestją niezmier- 
nie trudną, wymagającą niekiedy wiel- 
kiego wysiłku. 

Wobec ludzi innej sfery lud nasz 
jest nieufnym i zamkniętym w sobie 
zbywając wszelkie zapytania nic nie 
mówiącemi ogólnikami. Doskonała 
znawczyni ludu białoruskiego E. 
Orzeszkowa w celu poznania ludu te- 
go do gruntu, nosiła się nawet z myślą 
robienia wycieczek po wsiach w stroju 
wiejskim by móc chwytać to życie na 
gorącym uczynku. Dzisiaj zaś nient- 
ność i zamknięcie się w sobie chłopa 
nie są już tak wielkie, by nie można 
go było poznać. у 

Wracając do omawianego artykulu 
w pierwszym rzędzie naležy zakwest- 
jonować twierdzenie autora o šwiado- 
mości narodowej chłopa i jego stosun- 
ku do bolszewików. Twierdzi autor, że 
agitatorzy bolszewiccy wśród swej ak- 
cji antypaństwowej „mogą żerować 
tylko na wzrastającej świadomości 
narodowej białoruskiej i operują ar- 
gumentem, że jedyna Białoruś. jaka 
istnieje, jest Białoruś Sowiecka”. Stąd 
wypływałby zdaniem autora prost: 
wniosek, że w pojęciach ludności wiej- 

skiej uświadomionej narodowo syno- 

nimem białoruskości jest bolszewizm. 
Powyższe twierdzenie daleko od- 

biega od rzeczywistego stanu rzeczy. 

Wprawdzie, w znacznej mierze chłop 

białoruski w swoich aspiracjach na- 

rodowych zwykł był często powoły- 

wać się na Białoruś Sowiecką, jako 

realną do pewnego stopnia formę je- 

go dążeń. Nic jednak nie ma z tem 

wspólnego twierdzenie, że wzrost 

świadomości narodowej Białorusinów 

sprzyja akcji agitatorów bolszewickich 

W rzeczywistości rzecz się ma całkiem 

odwrotnie: narodowo uświadomiony 

chłop w imię swych zasad patrjotycz- 

nych raczej stroni od agitacji bołszewi- 

  

ckiej, aniżeli jej sprzyja. Szczególnie 
"wyraźnie objaw ten występuje w ostat- 

nich latach, kiedy na Białorusi Sowie- 
ckiej władze komunistyczne przystą- 
piły do planowej likwidacji wszelkich 
objawów. ruchu białoruskiego. Nawet 
w czasie działalności „Hromady u- 
świadomiony narodowo wieśniak bia- 
łoruski nie uległ wpływom bolszewic- 
kim. Ulegali jedynie nieuświadomieni, 
którzy, dzięki swej naiwności i bez- 
krytyczności, w akcji wywrotowej u- 
patrywali rozległe perspektywy przy- 
szłych zmian ekonomicznych. 

Lecz mniejsza o to. Zasadniczym 
błędem p. Arcimowicza jest jego o- 
świetlenie dzisiejszych waranków eko- 
nomicznych chłopa, które nie mie mają 
wspólnego ze stanem rzeczywistym. 
Ze słów autora, że „zniżka cen na zbo- 
że nie bardzo im zaszkodziła, gdyż 
chłop ograniczając się w swoich wy- 
datkach jedynie do kupna soli, cukru 
i wódki, zupełnie pieniędzy nie potrze- 
buje, — wynika, że panujący dzisiaj 
kryzys ekonomiczny wśród mieszkań- 
ców wsi białoruskiej zupełnie nie' jest 
odczuwany. 

Podobne postawiemie kwestji jest 
zupełnie błędnem. O ile chłop nasz w 
czasach poprzednich, przy warunkach 
ekonomicznych względnie mu sprzyja- 
jących, odczuwał zawsze wielki brak 
gotówki, o tyle dzisiaj panujący Kry- 
zys najbardziej daje się we znaki №- 
dności wiejskiej. Ogromna zniżka cer 
na rozmaite artykuły spożywcze przy 
tej samej prawie, co i miegdyś skali 
wydatków doprowadza dzisiaj nietyl- 
ko do zubożenia naszego: chłopa, lecz: 
często wtrąca go w nędzę. 

Przekonałem: się osobiście, że w” 
każdej prawie wsi na terenie powiattr 
oszmiańskiego i mołodeczańskiego za: 
ległe podatki ściągane są zapomocą: 
sekwestratora wówczas, gdy poprzed- 
nio chlop białoruski w swej sumien- 
ności i akuratności w wypłacaniu po- 
datków sekwestratora nigdy prawie w' 
swej chacie nie widywał. 

Obecna zniżka cen na zboże i ih- 
ne artykuły rolnicze do tego stopnia: 
daje się odczuwać na wsi, że każdy: 
prawie chłop bardzo mało używa dla 
siebie masła, jaj i mięsa, żywiąc się: 
lada czem, a zbywa wszystko za .bez- 

cen w celu zdobycia niezbędnej gotów- 

ki. To zbywanie za bezcen wielkiej 
ilości wyrobów rolniczych doprowadza 
niekiedy do strasznej nędzy; ludność: 

dzięki niedostatecznemu: odżywianiiw 
upada fizycznie i moralnie. 

To są fakty zupełnie nie przejaskra-- 
wione, lecz wzięte z szarej rzeczyw 
stości, oparte na naocznej obserwacji 

ludu wiejskiego wśród wielu wsi nar 
Wileńszczyźnie. 
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IRSN KINAS TAD TO GANEST AO: 

Niepewny ies lotu nad: 
Atlantykiem. 

NOWY YORK, 15. 9. (Pat). — Obliezają 
tu, że samolot niemiecki Junkersa, który 
13 września o 9 m. 30 rano odleciał z Liz- 
bony w kierunku Nowego Yorku, powinien 
był przybyć tu we wtorek w godzinach po- 
rannnych. Tymezasem brak o samolocie wia- 
domości od dnia wczorajszego. Ostatnio do- 
noszono ,że samolot przeleciał nad parow- 

cem „Penland* wczoraj o godzinie 14 min. 

30 według czasu amerykańskiego. Parowiee 

znajdował się wówczas w odległaści 395 mił 
od Halifaxu w Nowej Szkocji. 

Niemcy w obliczu nędzy. 
BERLIN, 15. 9. (Pat). W odezwie de lud- 

ności niemieckiej prezydent  Hinderhurg 
oraz rząd Rzeszy zwrócili się z apelem, aże- 
by każdy obywatel pośpieszył z pomocą bie- 
dnej ludności. Odezwa kończy się słowami: 
„Stoimy w obliczu nędzy. Katastrofa grozi 
już nie jednostkom, lecz całemu społeczeń- 

stwu niemieckiemu. 

KURIE R WP L-BOŃ SKT 

Konferencja Okrągłego Stołu. 
Żądania kongresu panindyjskiego. 

LONDYN. PAT. Gandhi, przemawiając na konferencji Okrągłego 

Stołu, oświadczył, że przybył na koniererncję z intencją żywego współ- 

działania i zamierza uczynić wszystko, co tylko będzie możliwe, aby zna- 

leźć punkty porozumienia. Jest mu przyjemnie, że może zapewnić rząd 

Wielkiej Brytanji, że wcale nie zamierza przyczyniać nu trudności. Jeżeli 

w jakiejkolwiek chwili konferencji uświadomi on sobie, że nie może być 

w niczem pożyteczny dla prac konferencji, to bez chwili wahania wycofa 

się z niej. 

Gandhi odczytał mandat, jaki otrzymał od kongresu panindyjskiego, 

w którym kongres wyraża życzenie, by główny cel, to jest osiągnięcie 

niepodległości Indyj, pozostał nietknięty oraz aby delegacja indyjska na 

konierencji w pracach swych kierowała się tym naczelnym celem, w szcze- 
gólności dążąc do tego, aby zapewnić narodowi indyjskiemu kontrolę 

nad armją oraz sprawami zagranicznemi, finansami i polityką gospodarczą, 

oraz by uzyskać przeprowadzenie drobiazgowej kontroli przez bezstronny 

trybunał w zakresie tranzakcyj finansowych rządu brytyjskiego w Indjach. 

Dalej Gandhi podkreślił, że kongres dopuszcza możliwość pozosta- 

wania nadal w bliskiej łączności z Wielką Brytanją, ale na zasadzie 

zupełnej równowagi obu stron oraz 

wystąpienia w każdej chwili z tego 

z zastrzeżeniem prawa każdej strony 

związku. : 

Opinja brytyjskich sfer rządowych. 

LONDYN, 15-IX. (Pat) Мома 
Gandhiego, wygloszona na posie- 
dzeniu konferencji Okrągłego Stołu, 
została przyjęta w brytyjskich sfe- 
rach rządowych życzliwie. Platfor- 

ma, zajęta przez Gandhiego, do- 
wodzi możliwości współpracy z 
Gandhim w ramach konferencji. 
Powszechnie jest oceniana dodatnio 
pojednawcza taktyka Gandhiego. 

  

Po nieudanym puczu w Austrji. 
Oświadczenie naczelnika Austrji Dolnej. 

WIEDEŃ 15.9. Pat. — Naczelnik 
Austrji Dolnej Reither oświadczył па 
zebraniu stronnictwa  chrześcijańsko- 
społecznego, że niedzielny zamach He- 
imwehry należy do najgłupszych tego 
rodzaju akcyj, jakie zna historja. Rei- 
ther wystąpił ostro przeciwko księciu 
Stahrembergowi i zagroził, że chłopi 
austrjaccy zażądają zniesienia fideiko- 
„misów i przeprowadzenia rozsądnej re- 
formy rolnej. 

Reither oświadczył następnie, że 
wszystkie formacje zbrojne, tak prawi- 
cowe, jak i lewicowe, a więc zarówno 
Heimwehra, jak i Schutzbund, muszą 
być rozwiązane. Wkońcu Reither wy- 
stąpił przeciwko zawodowym podże- 
gaczom narodowo-socjalistycznym į ko 
munistycznym, którzy przyjeżdżają z 
Niemiec do Austrji i agitują przeciw 
państwu. 

Pfriemer zbiegł zagranicę. 
WIEDEŃ, 15. 9. (Pat). — Jak donoszą 

-dzienniki wieczorne, organizatorowi nieuda- 
łego zamachu stanu dr. Pfriemerowi udało 
się zbiec do Maribora w Jugosławji. Policja 
w Maribora zarządziła przesłuchanie dr. 
Pfriemera, a następnie odstawiła go do Lub- 
dany. Jak słuchać, dr. Pfriemer zamierza 

  

udać się do Włoch lub Szwajcarji. Jak wia- 
domo, w Szwajcarji bawi również : drugi 
przywódca Heimwehry dr. Steidle Za pomoce 
udzieloną dr. Pfriemerowi w jego ucieczce 
zagranicę aresztowany został przez władze 
austrjackie hr. Bertold Stuergk siostrzeniec 
byłego austrjackiego prezesa rady ministrów. 

Echa zamachu kolejowego na Węgrzech. 
21 osób zabitych, 15 rannych. 

BUDAPESZT, 15. 9. (Pat). — Władze po- 

Ticyjne zdołały zidentyfikować wszystkie 
ofiary zamachu pod Bia Torbagy. Według 
ostatecznego obliczenia, zginęło 21 osób, 
wdniosłe rany 15. Stan wielu rannych popra- 
wił się w dniu dzisiejszym. Policja oraz 
żandarmerja ustaliły, iż pogłoski, jakoby na 

miejseu katastrofy dokonano rabunku, są 
całkowicie pozbawione podstawy. Wiele pa- 
kunków, okrycia oraz cenne przedmioty, 
spadłe z wiaduktu do przepaści, zostały jed- 
nak odnalezione w czasie akcji usuwania 

szezątków rozbitych wagonów. 

Aresztowanie sprawców 
trzech zamachów 

Wilno = 
kolejowych na linii 
Bezdany. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wileńskiego* donosiliśmy o za- 

trzymaniu sprawców nieudanego zamachu na pociąg kolejowy na linji 
Nowa-Wilejka — Bezdany. Aresztowanych narazie w tej sprawie Bogdzie- 

wiczównę i jej brata osadzono w więzieniu Łukiskiem. 

Obecnie jak, się dowiadujemy z miarodajnego źródła, aresztowanego 

w tej sprawie brata Bogdziewiczówny zwolniono, ponieważ ustalono, że 
nie brał on żadnego udziału w tej sprawie. 

Natomiast dalsze śledztwo, prowadzone z wielką energją przez 

nasze władze bezpieczeństwa, doprowadziło do ujawnienia winowajców 

trzech poprzednich nieudanych zamachów na pociągi na odcinku kolejo- 

wym Wilno—Bezdany. 

Wszystkich aresztowanych osadzono w więzieniu Łukiskiem. Zacho- 
dzi przypuszczenie, że należeli oni do organizacji sobotażowo-wywrotowej- 

Dalsze śledztwo spoczywa w rękach władz sądowych. 

Bliższych szczegółów o wykryciu zamachowców, wobec toczącego się 

śledztwa podać, narazie nie możemy. (c). 

Losy „peruwjańskiego 
Roosevelta". 

Blisko rok już mija od ostatniego prze- 
wrotu w. Peru. Blisko rok już siedzi b. dy- 
ktator legendarnego Eldorada w ciemnicy 
więziennej. Stary 68-letni prezydent Leguia, 
co dobrych lat kilkanaście trząsł .kra- 
jem, dziś izolowany całkowicie od świata, 
za kratami, wyczekuje śmierci — lub no- 
wego przewrotu. 

O, bo sędziwy więzień nie traci nadziei. 

Nic zresztą dziwnego. Nie pierwszy to raz 
doświadcza Leguia na sobie upadku wła- 

Bywał już na wozie i pod wozem. Zwy- 
czajnie, jak to w Ameryce Południowej, 
gdzie rewolucje, przewroty i zamachy sta- 
nu tak są ludziom do szczęścia niezbędne 
jak nam, nieprzymierzając, codzienna gazeta 

do śniadania. 

O czem rozmyśla Leguia w swej ciem- 
nicy? Czy naprawdę liczy jeszcze na powrót 
do władzy? Czy robi rachunek sumienia, snu 
jąc wspominki z bogatego z doświadczenia 
żywota? Może myśli o synu, co wraz z nim 
dzieli szarą dolę więźnia w tych samych 
mrocznych murach? A może przemyśliwa 
nad tem, jakby tu wymknąć się z więzie- 
nia i — czmychnąwszy zagranicę — użźy- 
wać w spokoju ducha złożone za tłustych 
lat w bankach obcych miljony? 

Ach te miljony b. dyktatora! Spędzają 
wprest sen z powiek członków nowego rzą- 
du peruwjańskiego. O miljonach Leguia krą- 
żą legendy. Przezorny starzec miał wysą- 
czyć z płynącego mlekiem i miodem kraju 
skrzynie złota i worki brylantów. Miał zło- 

  

  żyć je w safesach banków północno-ame- 
rykańskich. Miał przesłać je do Europy. 
Miał ukryć skarby w sobie tylko wiado- 

  

mem miejscu w parku pałacu prezydenckie- 
go w Limie. Złoto, brylanty, banknoty, akcje. 
Na myśl o tem, zapalają się w oczach prze- 
ciwników Leguii chciwe ogniki. Raz poraz 
zjawia się w ciemnicy któryś z inkwizyto- 
ró by dręczyć uwięzionego starca pyta- 
niami o miljonach. Daremny trud! Na wszy- 
stkie pytania odpowiada Leguia drwiącym 
uśmiechem. ы 

Czy miljony te naprawdę istnieją? Chi 
lo sa? Mógłby odpowiedzieć na to jedynie 
sam więzień. Cóż, kiedy więzień milczy jak 
grób. Perinde ac cadaver. Milczy tak, jak 
milczał Guatemozin, torturowany przez Cor- 
teza. Może o żadnych skarbach zresztą nie 
wie? Może chce mieć w ręku atut przeciw- 
ko swym inkwizytorom, którzy tak długo 
będą się z nim liczyli, dopóki nie wydrą z 
milczących ust tajemnicy? Chi lo sa? 

A tymczasem płyną smutne dni. Przez 
grube, żelazne kraty widać rąbek wspania- 
łego pałacu, w którym spędził Legiua z przer 
wami 15 lat nieograniczonej władzy, en di- 
stateur. Gięło się przed nim wszystko, jak 
trzciny od wiatru. Panem i władcą był tej 
przebogatej ziemi, która ongiś, przed wie- 
kami, wąciła Pizarra. Na tej to ziemi pię- 
trzyły się niegdyś kapiące zł, monumen- 
talne świątynie „dzieci słońca* — Inków. 
Tu kwiiła wysoka kultura, która padła po- 
tem tak bezpowrotnie pod bezmyślnemi cio- 
sami rozbestwionych Hiszpanów. Góż z tego 
że wodza łupieżców dosięgła zasłużona kara? 
Cóż z tego, że przebity sztyletem, krwią 
własną przypieczętował Pizarro barbarzyń- 
ski najazd? W: gruzach było bajeczne Eldo- 
rado, z przebogatą kulturą, sznurkowemi, 
tajemniczemi bibljotekami, potężnemi tuma 
mi. Tylko bogactwa przyrodzone zostały, by 
tuczyć przyszłe pokolenia najeźdzców. 

Więziony starzec drwi sobie z wrogów? 
Jak że ma nie drwić? Dwadzieścia lat temu, 
kiedy zaczął piastować urząd prezydenta 
wybuchła rewolucja wojskowa. Legiuę po- 
stawiono pod murem. Pluton powstańczy 
skierował nań lufy karabinów. Leguia miał 
minutę do namysłu: zrzec się urzędu — lub 
zginąć. Stał przed lufami i drwiąco się u- 
śmiechał. Akurat jak teraz, w ciemnicy. Po 
tem wdał się z insurgentami w swobodną 
pogawędkę. Potem -poczęstował dowódcę 
plutonu papierosem. Potem... potem zatętniły 
na bruku podkowy oddanej prezydentowi 
jazdy. Reszta wiadoma. Legiua spokojnie 
wrócił do pałacu. 

W szarym, więziennym chałacie pędzi 
prezydent smutne dni. Postarzał się, zżółkł, 
wychudł. Powietrze więzienne robi swoje. 
Jednak nie schodzi z ust prezydenta drwią- 
cy uśmieszek. Nie słabnie zahartowana w 
burzalh życiowych wola. Legiua pozostaje 
sobą. I chce sabą pozostać — usque ad fi- 
nem. 

Czy mu się to uda? Przymusowa samo- 
tność przeżera niby rdza żelazo naj- 
hartowniejsze nawet dusze. Napoleon przy- 
był na Ś-tą Helenę z kolosalnym jeszcze za- 
sobem ene I cóż? Paru lat starczyło, 

by rozluźnić spoidła tego wielkiego ducha. 
Więc cóż mówić o słarcu, uwięzionym w 
Limie? Czy wiek, więzienie i udręki moral- 
ne nie złamią w końcu tego „peruwjańskie- 
go Roosevelia*? Czy inkwizytorzy nie wydrą 
wreszcie z ust dumnych tajemnicy miljo- 
nów? A chociażby nawet nie wydarli, to 
czy jeszcze rok więzienia nie zrobi z Leguii 

  

  

    

ruiny fizycznej i moralnej, ludzkiego strzę 
pu, niegroźnego już dla nikogo w świecie? 

J-ski. 

Nr. 213 (2155) 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Urywek z pamiętnika. 

Roku 2031 ukazał się pamiętnik 
sędziwego Kaziuczka wydany stara- 
niem jego prawnuka. Wyjątek z tej 
cennej księgi poniżej przytaczamy. Są 
tam daty uroczystości i rocznie wartoś- 
ci wprost bezcennej dla historyka. 

Rok 1928 — narodziny asfaltu. 

Rok 1930... pierwsze sto metrów pomię- 

dzy Łukiskim stepem, a Sądem Okręgowym. 

1931... nadzieje na dalsze sto metrów. 

1932... Iasciate ogni speranza. 

Rok 1933 — uroczysta akademja ku czci 

projektu elektrowni w Szyla- 

  

pierwszego 

nach. 

1934... obchód trzylecia zgonu autobu- 

sów spółdzielnianych... 

1935.. 1000 i jeden metr asfaltu! 

1936... akademja ku czci pierwszych pio- 

nierów ruchu turystycznego! 

1936—1942 — nihil nowi! 

1943... 10-lecie istnjenia projektu  elek- 

trowni w Szyłanach. Obchód i Akademja! 

1944... uroczyste założenie kamienia wę- 

gielnego pod trzy wille nad Naroczem. Dzie- 

sięciolecie zwycięstwa Arbonu. 

1945... szkice projektu nowych gmachów: 

bibljoteki miejskiej, poczty, tanich kąpieli 

ludowych! Rok wyjątkowo twórczy. 

1946... wspólny bankiet celem obejścia 

20-lecia istnienia pomysłów turystycznych. 

1947... założenie szkoły zawodowej ce- 

lem kształcenia młodzieży na prezesów i 

przewodniczących. 

1948.. wyższe kursy dokształcające dła 

organizatorów reprezentacyj, spotykań i po- 

żegnań. 

1949... rok jubileuszowy! 

1950... rok pamiątkowy! 

Koniec I-go tomu 

„Pamiętników  Kaziuczka“. 

    

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Nr. 37 „Wiadomości Literackich* liczy 

6 stron druku, jako nowość redakcja wpro 
wadziła ilustracje fotomontażowe. Numer 
przynosi niedrukowaną pracę Józefa Pił- 
sudskiego o rewolucji 1905 r., obszerny szkic 
Napierskiego o pozycji pisarza we współ- 
czesności, korespondencję [Iwaszkiewicza z 
Bayreuth, artykuł Chestertona o Bernar- 
dzie Shaw, uwagi Krzywickiej na marginesie 
książki Bedela o miłości koleżeńskiej, wspom 
nienie Rzymowskiego o Hołówce, „Z note- 
su* Tuwima, feljeton Stromengera w spra- 
wie błędów językowych polskich muzykolo- 
gów, nową rubrykę „Z okna naszego rysow- 
nika*, kronikę tygodniową Słonimskiego, 
anegdoty, aktualności. 

_ Ukazał się nowy zeszyt (Nr. 88) „Naokoło 
Świata* o treści niezwykle różnorodnej i zaj 
mującej, ilustrowany fotografjami i rysun- 
kami. Wśród feljetonów wymienić należy w 
pirwszym rzędzie: studjum „o duszy Jugo- 
sławji* J. W. Kosmowskiej, aktualne uwagi 

na temat zawodostwa w sporcie (Sport, jako 
zawód* Jarosław Janowski), żywy feljetonik 
regjonalno-podróżniczy (Odkryłem Warkę* 
Jima), interesujące szczegóły, dotyczące ży- 
cia kobiet w haremach Fern (Jak żyją Arab 
ki w haremach Fern* F. Olesińska. Pozatem 
cały szereg zajmujących obficie ilustrowa- 
nych feljetonów: „Akrobatki*, „Sterowiec na 

szynach,, „Czy można wysyłać sygnały z 
ziemi na inne planety?* „Kryzys fachu złe- 
dziejskiego* „Kokaina* i t. p. Nowele „Ta- 
jemniczy Kapitan“, „Wielki Cesarz Czen- 
Lung i mała Czen Sien* (A. Hertzówny) oraz 
„Puszka od konserw* składają się na ożywio 
ną całość numeru. Wśród ilustratorów wi- 

dzimy nazwiska M. Walentynowicza, T. Wył- 
cana, M. H. Walickiej, Z. Dunina i Z. Jur- 
kowskiego (okładka). 

          

Odpowiedzi redakcji. 
P. Cz. P... Sprawa poruszona w 

liście przez Pana jest bardzo ważna. 
W celu udzielenia bliższych informa- 
cyj prosimy zgłosić się do redakcji w 
godz. 1 — 3 popołudniu lub od 7-ej do 
10-ej wieczorem. 

  

OFIARY. 
ZAMIAST WIEŃCA NA TRUMNĘ. 

ś. p. Michała Kątkowskiego współpracow- 
nicy Wil. Banku Ziemskiego złożyli do Kasy 
Wil. Męskiego Tow. Św. Wincentego a Pau- 
lo 279 złotych dla najbiedniejszych miasta 
Wilna. 

KRYŁOW PO POLSKU. 
Najgenjalniejszy bajkopisarz sło- 

wiański, Iwan Kryłow, nie osiągnął 

"-dotąd sławy La' Fontaine'a, jakkoł- 

wiek pod wieloma względami wcale 

mu nie ustępuje, a pod innemi' nawet 

przewyższa. Nietylko Francuzi, Niem- 

cy, Anglicy mało wiedzą o bajkach 

„Kryłowa. ale również i w Polsce jest 

on popularny jedynie na obszarze b. 

zaboru rosyjskiego, i to wyłącznie 

śród starszego pokolenia. 

Tu jednak cie się powodzeniem 

wyjątkowem. My, którzy pod przymu- 

sem uczyliśmy się literatury rosyjskiej 

odnosząc šie do niej wrogo nawet 

wówczas, gdy przepiękne podsuwała 

nam utwory. miękliśmy wobec Kry- 

łowa. Jego mądrość, jego subtelny 

dowcip, żywość języka i plastyka o- 

brazowania — wszystko zmuszało do 

zapominania, że to nienawistny „Mo- 

skal“. Zwyciężał artysta. : 
W tych warunkach łatwo niektó- 

rzy wpadali w przesadę. „Wróg, u- 

miejący przełamać uprzedzenia i tra- 

fić do serca, bywał niekiedy aż prze- 
ceniany. Dotąd jeszcze b. wychowańcy 

szkół ros. Kryłowowi przypisują sen- 

tencje i metafory, których on wcale nie 
stworzył, ale żywcem wziął od bajkopi- 

sarzy wcześniejszych, zwłaszcza od La 

Fontaine'a. Ten zaś, zkolei, pełnemi 

garściami i bez żenady brał tematy od 

Ezopa, Fedra, Bidpaja. Krótkie ich 

przypowieści i apologi ubierał w poe- 

tycką szatę, ożywiał własną wyobraź- 
nią i „transponowal“ na stosunki fran- 

cuskie. 

    

W každym innym dziale literatury 
bezceremonjalność taka byłaby uwa- 
żana za plagjatorstwo. Jedynie baj- 
kopisarze z zarzutu tego są rozgrzesze- 
ni. Tem dziwniejsze to się wydaje, że 
bajka (fabula) jest poezją par excel- 
lence dydaktyczną. Chodzi tu o prze- 
mycenie pewnych prawd, zdobytych 
mózgiem. Uczuciowy stosunek auto- 
ra do tematu jest sprawą drugorzędną. 
Na czem więc polega strona artystycz- 
na bajkopisarstwa?.. Co czyni je — 
Poezją? Oto, na żywej transpozycji 
fabuły i jej tła. Mało jest opowiedzieć 
wierszem apolog Ezopa po francusku, 
po rosyjsku, czy po polsku. Trzeba go 
od samego jądra uczynić francuskim, 
rosyjskim, polskim, etc. — tak, żeby 
w swoisty sposób przemawiał do wyo- 
braźni raz Francuza, raz Polaka i t. d. 

   

Kiedy Mickiewicz pisze: 

Sąsiadka Koza, ta, co to rozwódka, 

z rodu Ostrorożanka, a tak rześka czołem, 

że umie łeb na łeb rozmówić się z wołem... 

10 tu nic niema Francuza La Fontai- 
ne'a. To jest rodowite polskie w każ- 
dej literze, w każdym przecinku. I zu- 
pełnie słusznie autor nakońcu powia- 
da: 

Ta bajka jest po całym świecie znana z treści: 

Lecz, żeby ją dać poznać polskiej płci nie- 

wieściej, 

Udawajmy, że wzięta z francuskiej powieści. 

Podkreśliłem słowo: „udawajmy”. 
Bo istotnie, owo „wzięcie jest nader 
powściągliwe. 

Zuepłnie tak samo postępuje Kry- 
łow, ilekroć nie we własnej głowie te- 
matu szuka, lecz posługuje się fabułą 
gotową. On ją nietylko opowiada po 
rosyjsku: ale całą na rosyjski grunt 
przesadza. 

Dlatego też tłumaczenie bajek (w 
ścisłem znaczeniu tego słowa) należy 
do zadań bardzo niewdzięcznych. Przy 
największym talencie i benedyktyń- 
skiej sumienności efekt przeważnie 
musi być wątpliwy. Im wierniej bo- 
wiem bajka jest przełożona, im lepiej 
oddaje koloryt, właściwy narodowoś- 
ci autora oryginału, tem bardziej czy- 
telnikowi staje się obca, podczas gdy 
głównym jej wdziękiem jest operowa- 
nie właśnie jak najpopularniejszą gwa- 
rą i jak najbardziej lokalnemi poję- 
ciami. 

Z tego. względu wydaje mi się, że 
dla zaznajomienia czytelnika polskie- 
go z duchem wielkiego bajkopisa rosyj 
skiego należałoby iść tą samą drogą, 
jaką zapoznano nas z La Fontaine'em. 
Nietyle więc tłumaczyć, ile parafrazo- 
wać, *) dbając tylko o zachowanie 
przewodniej myśli pierwowzoru. Ale 
nad tem niejedno pracować musiało- 
by pióro (jak też się rzecz miała z La- 

1) Mógłby kto zauważyć, że tylko mniej- 
sza część utworów La Fontaine'a była para- 
frazowana. Większość ich porostu tuma- 
czono, Tak jest, racja. Ale jeno owa mniej- 
sza część, parafrazowana, żyje w literaturz: 
polskiej. Natomiast tłumaczona większość 
szerokiemu ogółowi jest nieznana. Nie prze. 
mawia do zwykłego czytelnika. 

  

  

Fontaine'em). Tymczasem licznym 
wielbicielom Kryłowa sprawa wyda- 
je się pilna. Stykają się teraz wciąż z 
„galileuszami*, z poznańczykami, któ- 
rzy nie rozumieją dość popularnych u 
nas cytat z Kryłowa; nic też nie wie o 
jego świetnych powiedzeniach mło- 
dzież... 

I oto znalazł się odważny, pracowi- 

ty tłumacz w osobie p. Chariša (pod 
pseudonimem tym kryje się zasłużony 
kapłan katolicki), który podjął trud 
przyswojenia literaturze polskiej zna- 
cznej części bajek Kryłowa*). We 
wstępie, „spowiedzi tłumacza, świad- 
czącym 0 sumiennych studjach przy- 
gotowawczych, powiada, iż ambicją 
jego było dać możliwie prawdziwego 
Kryłowa. I rzeczywiście, w każdej 
bajce znać staranie o jak największą 
dokładność przekładu, tudzież zręcz- 
ne pokonywanie piętrzących się trud- 
ności. Wiersz płynie potoczyście, dja- 
logi brzmią naturalnie, co było tem 
cięższe do osiągnięcia, że Kryłow czę- 
sto używa zwrotów gwarowych, czy- 
sto rosyjskich i niemożliwych do do- 
słownego powtórzenia w innym języ- 
ku. Trudne do uniknięcia rusycyz- 
my (zresztą, mające częściowo już pra- 
wo obywatelstwa, j. np. „wślad za 
tem*) trafiają się tu bardzo rzadko i 
tylko czasami wywołują zdziwienie. 

   

„Woźnica, malec—wdalec, przyjął go obu- 

chem* 

Tłumacz, nie posuwając się w wier 

?) L A. Kryłow „Bajki* z rosyjskiego tłu- 
maczył Charix. Kalisz, nakład Drukarni 
w Kaliszu. Str. 156, nadl. XXIII. 

ności aż do nadawania bajkom kolo- 
rytu rosyjskiego, pozwala sobie na 
zmianę imion własnych, eo zupełnie 
zaciera obcość pierwozworu. Dla przy- 
kładu dam tu urywek jednej z najpo- | 
pularniejszych bajek — „Liubopytnyj“ 
(Ciekawy) : 

— Jak się masz, przyjacielu! Skąd niosą cię 

bogi? 

— Z muzeum, mój drogi *) 

Najmniej ze trzy godziny włóczyłem się tam: 

wszystko-m widział, wypatrzył, w oczach je- 

szcze mam. 

Z podziwu, czy uwierzysz? aż w głowie się 

kręci! 

Nie starczy opowiedzieć, ni sił, ni pamięci. 

Dalibóg, cudów pałac. Przyroda, zaiste, 

w swych tworach bezkresną barw 

i kształtów listę. 

ma 

Z tego ustępu widzimy mocny za- 
miar tłumacza trzymania się ściśle ory 
ginału i niemożliwość osiągnięcia tego 
celu wskutek właściwości językowych. 
Najlepszym dowodem jest fakt, że baj- 
ka, mająca po rosyjsku 17 wierszy, 
rozrosła się w tłumaczeniu polskiem 
do 28-u. 

W każdym razie większość prze- 
kładów wypadła b. udatnie i szczere 
uznanie należy się p. ChariXowi za 
udostępnienie Kryłowa nowemu poko- 
leniu, które już z tym mocarzem sło- 

wa bezpośredniego kontaktu mieć nie 

będzie. 

Szkoda tylko, że z 202 bajek, napi- 

3) Po wierszu 13 zgłoskowym melodyj- 
niejszy byłby skrót 5-cio albo 8-zgłoskowy. 

sanych przez Kryłowa, tłumacz prze- 
łożył jeno połowę. W dodatku pomi- 
nął szereg bajek oryginalnych, a na- 
tomiast zadał sobie trud polszczenia 
utworów, które pisarz rosyjski wziął 
z La Fontaine'a. Bajka np. „Kruk i 
Lis* jest tak dobrze Kryłowa, jak Kra- 
sickiego: „Lis i winogrona* to także 

bajka lafontenowska i. jako taka, ist- 
nieje w bardzo zręcznej, zwięzłej tra- 
westacji Wł. Noskowskiego; „Wilk i 
Baranek“ — jest również utworem La 
Fontaine'a, a Trembecki ma do tego 
wiersza takie same prawo, jak Kryłow 
(surowej krytyki jego przekładu nie 
podzielam) i t. d. i t. d. W zbiorku 
mamy kilkanaście tłumaczeń... z tłu- 

maczeń, co, mojem zdaniem, mija się 
z właściwym celem książki—tem bar- 
dziej, że pominięto sporo znakomitych 
a oryginalnych bajek Kryłowa, j. np. 
„Mielnik“, ,„„Krestjanie i rjeka*, „Pro- 
chożije i sobaki* oraz wiele innych, 
bardzo dla twórczości Kryłowa cha- 
rakterystycznych. | 

Miejmy nadzieję, że p. Charix na 
dotychczasowej pracy nie poprzestanie 
i przełoży drugą połowę bajek Kryło- 

wa, uwzględniając w pierwszym rzę- 
dzie to, co było bezsporną i wyłączną 
jego własnością. La Fontaine to La 
Fontaine, a Kryłow to Kryłow. 

Benedykt Hertz. 

A
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Podróż inspekcyjna p. wojewody 

Beczkowicza. 
W Oszmianie. 

W dniu 8 września b. r. społeczeństwo 

«m. Oszmiany w uroczystym nastroju oczeki- 
wało Dostojnego gość pana wojewodę wi- 
leńskiego. W oczekiwaniu gospodarza zie- 
mi Wileńskiej przed gmachem starostwa 
zebrały się: Rada Miejska, na czele z bur- 
mistrzem p. Józefem Zubielem, honorowe 

oddziały Związku Obrońców Ojczyzny i 
Związku Strzeleckiego, ze sztandarami = 

jak również przedstawiciele wszystkich U- 
rzędów i Organizacyj Społecznych. | 

Po przybyciu do Oszmiany w pierwszym 

rzędzie przyjął p. wojewoda raport od kom 

panji honorowej Zw. Strzeleckiego i Pluto- 

nu honorowego Federacji Związku O. 0. 

W imieniu Rady Miejskiej i ludności powi- 

dał p. wójewodę, burmistrz miasta p. Jó- 

zef Zubiel. R 
W odpowiedzi na powitanie p. burmistrza 

pan wojewoda w gorących słowach zaakcen 
tował, że zna Oszmianę z poprzedniej swo- 
jej pracy sąsiedzkiej i obiecał poprzeć žy- 
czenia ludności. : 

Po udaniu sie do starostwa pan wojewo- 
da przyjął następujące delegacje: 1) Rady 

Powiatowej B. B. W. z Rz. w składzie osób 
pp. Łokucjewskiego Antoniego, Konieczne- 
go Jana, Zubiela Józefa, którzy przedstawi- 
Ji dobry stosunek miejscowej ludnśoci i po- 
szczególnych Władz do B. B. W. z RZ., wy- 
rażając wszechstronną łączność i poparcie p. 
Starosty i p. zastępcy, oraz wszystkich u- 
rzędów i ich pracowników idących ś śle 

po linji w myśl idei Marszałka Piłsudskiego 
dla dobra Ukochanej naszej Ojczyzny, 2) 
Związku P. N. S. P. prezesa p. Koniecznego 
Jana, 3) Związku Inwalidów Wojennych w 
«osobach pp. Zawadzkiego, Jańskiego i Piet- 
kiewicza, 4) Związku Ziemian prezesa pana 
Żylińskiego Aleksandra, 5) Stowarzyszenia 
św. Wincentego a Paulo w osobach pp. A- 
«sdamowiczowej i Szymańskiej, 6) Zarządu 
Żydowskiego Klubu myśli Państwowej w 
osobach pp. Strugacza Abrama, Sołoduchy 
Orela, Szapiro Zelmana, Samowera, Gruppa 
Salomona. 

Po wysłuchaniu poszczególnych delega- 
tów pan wojewoda odwiedził Wydział Po- 
wiatowy, Kasę Komunalną, skąd udał się 
do Szpitala celem zapoznania z jego wyglą- 
dem i urządzeniem. W powrotnej drodze 
zaszczycił swoją obecnością  Swietlicę Zw. 
Strzeleckiego, gdzie był witany przez Zarząd 
miejscowego oddziału. Wi odpowiedzi pan 
wejewoda — życzył Związkowi dalszej 0- 
wocnej pracy. 

W. dalszym ciągu p. wojewoda odwiedził 
Swietlicę Rodziny Policyjnej, Ochronkę, O- 
środek Zdrowia, Stacje Opieki nad matką 

i dzieckiem, — dokonał lustracji Komendy 
powiatowej i Posterunku Policji Państwo- 
wej. 

   

      

  

Nieomieszkał również odwiedzić  świet- 
licy Związku Federacyj O. O. dla której to 
organizacji przeznaczył tytułem zapomogi 
100 (sto) zł. Zkolei zwiedził kościół, cer- 
kiew i synagogę. Przed wejściem do synago 
gi wręczono p. wojewodzie bukiet kwiatów. 

W czasie przeprowadzenia lustracji Ma- 
gistratu, szczegółowej inspekcji dokonał in- 
spektor wojewódzki p. Żyłko, badając stan 
rachunkowości, stan  kancelarji ogólnej, 
szczegółową uwagę zwrócił na gospodarkę 

miejską, majątek i zadłużenie miasta. Wi 
czasie zwiedzania Magistratu p. Wojewoda 
w obecności Rady Miejskiej wysłuchał spra 
wozdania Inspektora Wojewódzkiego, który 
złożył relację z wyników inspekcji, p. Bur- 
mistrz zaś udzielił szczegółowych wyjaśnień 
w sprawie gospodarki miejskiej, przedsta- 
wiając trudności wynikłe z finansowania 
budowy gmachu 7-ioklasowej szkoły pow- 
szechnej, jak również to, że upoważniony 
przez Radę Miejską poczynił pewne stara- 
nia i przygotowania do budowy łaźni miej- 
skiej w Oszmianie, jako niezbędnej dla o- 
gólnego dobra tutejszej ludności. 

Jednocześnie p. burmistrz przedstawił jak 
ważną jest rzeczą zrealizowanie projektu 
budowy kolei, która podniesie stan gospodar 
czy i kulturalny miasta, zapewniając, że ra- 
da miejska w związku z realizowaniem po- 
wyższego projektu budowy kolei odda pod 
budowę dworca kolejowego w Oszmianie 50 
ha gruntu własnego bezpłatnie, przyczem 
uchwaliła wyasygnować 100,000 zł. tytułem 
subsydjum płatnego po 20,000 zł. rocznie. 

Po przedłożeniu sprawozdania przez in- 
spektora wojewódzkiego i wyjaśnień p. bur- 
mistrza, p. wojewoda uznał stan gospodarki 
miejskiej za dobry, przyczem w zupełności 
zaakceptował projekt budowy łaźni i od- 
bycia Zjazdu Gospodarczego, na który bur- 
mistrz zaprosił p. wojewodę przyrzekając 
wziąć udział w Zjezdzie i Wystawie Gospo- 
darczej. Przed odjazdem z Magistratu zwie- 
dził p. wojewoda Sąd Grodzki i dokonał 
lustracji Kolumny Pogotowia Strażackiego, 
oczekującej przed Magistratem. Wkońcu p. 
wojewoda w asystencji p. burmistrza zwie- 
dził gmach Szkoły Powszechnej, Szkołę Rze 
mieślniczą i hydro-elektrownię, dziękując 
Radzie Miejskiej i ludności za wysiłek i 
pracę położoną w tym kierunku. 

Z Oszmiany udał się p. wojewoda w dal 
szą podróż inspekcyjną przez Żuprany, So- 
ły, Smorgonie, Krewo, Boruny do Szkoły Rol 
niczej w Antonowie, a stamtąd dnia na- 
stępnego przez Boruny, Kucewicze, Żuprany 
i Smorgonie odjechał na teren powiatu mo- 
łodeczańskiego. 

W Smorgoniach. 
W dniu 8 b. m. p. wojewoda wileński 

odwiedził Smorgonie. Przedstawiciele orga- 
mizacyj społecznych z burmistrzem na czele 
powitali p. Wojewodę przy magistracie. P. 
Burmistrz witając P. Wojewodę w krótkim 
przemówieniu zobrazował historję miasta 
przed wojną w czasie i po wojnie. Peczem 
p. Wojewoda odebrał krótki rapoit od przed 

  

  

sta i organizacyj Strzelec, Harcerstwo 
i Straż Pożarna wystawiły honorowe kom- 
panje. Po zwiedzeniu magistratu p. Wojewo 
da odwiedził świątynie, szkoły, ochronki, 
szpital, świetlicę i gminę. Po wizytacji od- 
było się posiedzenie Rady Miejskiej, na któ- 
rem był obecny p. Wojewoda. 

  

W Kościeniewiczach. 

W dniu 10-tym września r. b. nasze mia 
steczko Kościeniewicze w pow. wilejskim 
«odwiedził wojewoda wileński p.  Beczko- 
wicz. 

Komitet, organizujący przyjęcie, wzniósł 
'w centrum miasteczka piękną bramę tri- 
umfalną, przy której spotkali p. wojewodę: 
wójt gminy Keścieniewicze z chlebem i so- 
1ą, duchowieństwo, strzelcy, federacja, straż 

* ogniowa, koło młodzieży, nauczyciełstwo z 
dziatwą szkolną, oraz licznie zebrani miesz 
kańcy. 

Po serdecznych powitalnych przemówie- 
niach i przyjęciu, ofiarowanych przez dzie- 
ci szkolne kwiatów, rozległy się na cześć 

p. wojewody gromkie okrzyki: „Niech żyje 

   

P. wojewoda, po podziękowaniu udał się 
wraz z orszakiem do kościoła, a następnie 
do Urzędu Gminnego. 

Po ukończeniu czynności urzędowych; 
p. wojewoda, wraz ze znanym nam już z 
energicznej i owocnej działalności p. sta- 
rostą Neugebauerem, życzliwie rozmawiali 
z przedstawicielami społeczeństwa, nie szczę 
dząc słów uznania i zachęty, poczem, owa- 
cyjnie żegnani, odjechali. 

Bytność p. wjewody i życzliwość jego 0- 
raz p. starosty, wywarły na wszystkich na- 
der sympatyczne wrażenie i dzień ten bę- 
dzie dla nas długo mile pamiętnym. 

   

Obeeny. 

Powrotna fala reemigracji z Rosji sowieckiej. 
Ofiary emisarjuszy sowieckich uciekają zpowrotem do Polski. 

Wczoraj nad ranem placówki K. O. P.-u 
zatrzymały w rejonie Dzisny około 50 osób, 
które zbiegły z Rosji Sowieckiej. Większość 
meiekinierów z „raju* sowieckiego są to nie- 
dawni zbiegowię do Z. S. R. R. Ulegając w 
swoim czasie namowom emisarjuszy sowiec- 
kich, łatwowierni. bezrobotni przekonawszy 
się obecnie na własnej skórze, jak w rze- 
czywistošei wygłąda życie sowieckie, korzy- 
stająe z nieuwagi władz sowieckich zbiegli 
zpowrotem do Polski. 

Zbiegowie ze łzami w oczach opowiada- 

ją © mękach, na jakie skazani są tam wło- 
ściasie i robotnicy, szezególnie ci, którzy 
zbiegli do Rosji. 

Władze sowieckie stosują względem nich 

cały szereg represyj, używając do robót przy 
musowych za eo otrzymują kartkowe wy- 
żywienie. Część uciekinierów wysłano już 
na roboty przymusowe w głąb Rosji. 

Biorąc pod uwagę szczerą skruchę emi- 
grantów władze polskie postanowiły, jak 
się dowiadujemy, nie wyciągać z ich niero- 
zważnego kroku żadnych konsekwencyj. 

  

  

ŚWIĘCIANY 
+ ŁITWINI NIE WPUŚCILI ŻYDÓW NA 

CMENTARZ W ŁYNGMIANACH. W dniu 
14 b. m. wobec przypadających świąt żydow- 
skich, na granicę litewską do Łyngmian 
przybyło około 400 osób, wyznania mojże- 
szowego, celem udania się na modły do 
ementarza położonego około Łyngmian po 
stronie litewskiej. Wymienieni posiadali zez- 
wolenie władz polskich do przekroczenia 
graniey, natomiast władze graniezne litew- 
skie zezwolenia wkroczenia na teren litew- 
ski kategorycznie odmówiły. 

- Święciany ku czei ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki. Z inicjatywy i staraniem organizacyj 
społecznych powiatu święciańskiego odbyła 
się 12 b. m. w Święcianach uroczysta akadem- 
ja ku uczczeniu pamięci posła na Sejm ś. p. 
Tadeusza Hołówki. Akademja odbyła się w 
sali sejmiku święciańskiego. Obecni byli przed 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych na 
czele ze starostą powiatowym oraz delegaci 
wszystkich organizacyj społecznych. Przemó- 
wienie inauguracyjne wygłosiła prezeska Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet p. Irena Mydla- 
Tzowa, wzy ас zebranych do uczczenia pa- 
mięci Tadeusza Hołówki przez powstanie. W 

tym momencie pochyliły się sztandary wszy- 
Stkich organizacyj społecznych przy dźwię- 
kach odegranego na fortepianie marsza żałob 
nego Chopina. Dłuższe przemówienie wygłosił 
zkalei p. Ludwik Jonak podając dokładny ży- 
<iorys ś. p. Hołówki i podkreślając pracę je- 
80 jako pioniera idei zgodnego współżycia 
wszystkich narodowości, zamieszkujących Rze 
czpospolitą. Resztę programu akademji wy- 
pełniły okolicznościowe deklamacje pp. Mar- 
szałk y Janiny i Sampolskiej, śpiew solo- 
wy p. Niewiadomskiego oraz duet p, Leszczyń 
skiej (fortepian) i p. Ruszczyckiego (wiolon- 
czelaj. Podczas akademji panował, podniosły 
nastrój. Jedynie szczupłość sali jakkolwiek 
największej w Święcianach nie pozwoliła na 
obecność na akademji licznym rzeszom osób, 
pragnących wziąć udział w obchodzie. 

NOWO - ŚWIĘCIANY 
+ Podziękowanie. Zarząd Ogniska Kole- 

jowego w Nowo-Święcianach składa. najser- 
deczniejsze podziękowanie W. P. Sewerynie 
Klossównie za pracę położoną w drodze nie 
wienia wiedzy i wychowania dzieci w kolo- 
mji letniej przy Ognisku Kolejowym. 

   

          

   

a 

LIBA 
- Komitet walki z bezrobociem. W so- 

botę odbyło się w sali siarostwa pod prze- 
wodnictwem starosty Bogatkowskiego  orga- 
nizacyjne zebranie powiatowego komitetu wal- 
ki z bezrobociem. Dokonano wyborów zarzą- 
du do którego wszedł przedstawiciel starostwa 
magistratu, inspektor pracy, reprezentanci du- 
chowieństwa, nauczycielstwa, związków, ku- 

pców, przemysłowców i ziemiaństwa, związ- 
ków zawodowych, Generalnej Federacji Pra- 

„cy it. d. W poszczególnych gminach utworzo- 
ne będą komitety, które zajmą się zbiórką о- 
fiar w naturze oraz podziałem tychże. Pro- 

  

'jektowane jest utworzenie w większych о$- 

rodkach gminnych kilku punktów, do któ- 
„rych będą zwożone zebrane produkty. 

RAKÓW 
-- Zebranie Koła B. B. W. R. W dniu 

6 b. m. odbyło się zebranie miejscowego Ko 
ła B. B. W. R. Na zebraniu tem wyłonione 
zostały 3 sekcje: kulturalno-oświatowa, gos- 
podarcza i prasowa. Do sekcji kulturalno- 
oświatowej weszli pp. Rutkowski B., Stad- 
nicki W., Borzdyński W., Wysocki Wł, O- 
kuniewicz M. i Anuszkiewicz A. do sekcji go- 
spodarczej pp.: Okuniewicz St., Tondero Al. 
Nesterowicz Aleks. i do sekcji prasowej pp.: 
Stadnicki W. i Borzdyński Adolf. Ponieważ 
jednocześnie nie można było nakreślić do- 
kładnie programu — ргабу poszczególnych 
sekcyj, uchwalono więc, że sekcja kultural- 
no-oświatowa zbierze się w dniu 12 b. m. 
celem opracowania projektów pracy, które 
następnie przedłożone zostaną Ogėlnemu Ze- 
braniu Koła w dniu 13 b. m. do rozpatrze- 
nia i zaakceptowania. 

MOŁOGDECZNO 
+ KRWAWA BÓJKA. W dniu 6 b. m. 

rano, na łące koło wsi Wazgieły gm. rado- 

szkowiekiej pow. mołodeczańskiego, wywią- 
zala się pomiędzy Romaszkiewiczem Piot- 
rem lat 32 i Romaszkiewiczem Michałem I. 
27, mieszkańcami tejże wsi, bójka na tle 
porachunków osobistych. W trakcie bójki 
Romaszkiewicz Piotr uderzył kołem w gło- 
wę Michała, raniąc go ciężko. W drodze do 
szpitala w Radoszkiewiczach Romaszkiewicz 
Michał zmarł skntkiem odniesionej rany. 

  

„KU RJ E R A 17L E NS K L 

Twórcza obywatelska praca w województwie 
nowogródzkiem. 

Specjalny wywiad „Kurjera Wil.* u p. posła Józefa Poźniaka. 

Najbliższy w ostanim roku współ- 
pracownik, zamordowanego w Truska- 
wcu Śp. posła Tadeusza Hołówki na 
terenie województwa nowogródzkiego 
p. poseł Poźniak jest tam obecnie fak- 
tycznym sternikiem i promotorem pra- 
cy obywatelskiej. 

Na kierownicze stanowisko wśród 
tamtejszej grupy parlament. wysunęły 
go wysokie walory umysłu i zdolności 
organizacyjne, tudzież świetnie opano- 
wana znajomość terenu i odwaga cy- 
wilna przy realizowaniu w życiu postu- 
latów obozu Marszałka Piłsudskiego. 

Specjalnością posła Poźniaka są 
właściwie sprawy narodowościowe tak 
iż niemalże się dziś głośno mówi w sfe- 
rach prorządowych o konieczności po- 
wierzenia mu stanowiska po śp. Tadeu- 
szu Hołówce. 

Szczery demokrata i ofiarny dzia- 
łacz poseł Józef Poźniak, podbija sym- 
patje swego otoczenia rzadką skromno- 
ścią i jeszcze rzadszą u współczesnych 
polityków otwartością. 

Ze względu na brak czasu rozmo- 
wę streszczam w skrótach iście telegra- 
ficznych, rezerwując sobie na drugi 
raz specjalny wywiad na temat spraw 
narodowościowych, który wymagałby 
szerszego omówienia. 

Proszę zatem swego szanownego 
rozmówcę 0 zaznajomienie naszych 
czytelników z tokiem bieżących prac 
obywatelskich na terenie województwa 
nowogródzkiego. 

Praca społeczna rozwija się tam po- 
zytywnie — pada odpowiedź,— gdzie 
administratorowie terenu stawiają na 
pierwszym planie czynnik obywatelski 
i nie krępują inicjatywy przychylnych 
rządowi działaczy. 

W województwie nowogródzkiem 
wysuwają się na pierwszy plan powia- 
ty baranowicki, stołpecki i nieświeski. 

Np. w Baranowiczach, taka nawet 
skądinąd „drażliwa kwestja*, jak po- 
dział gminy dokonany został według 
projektu opracowanego przez tamtej- 
szy BBWR. W akcji dożywiania bez- 
robotnych, starosta daje przeznaczoną 
na ten cel gotówkę, prace wykonuje 
czynnik społeczny. 

Ale są i takie tereny, że specjalnie 
wymienię tu powiat słonimski, gdzie 
mimo wysiłków starosty, społeczeń- 
stwo samo mało przejawia inicjatywy 
i biernie jest ustosunkowane do każdej, 
bez przesady powiedzieć można, pozy- 
tywnej pracy obywatelskiej. 

Powiaty szezuczyński i wołożyński 
rozwijają się normalnie, kontakt tam 
władz ze społeczeństwem istnieje. 

— Te ogólnikowe uwagi p. pośle 0- 
czywiście stosować należy do wszyst- 
kich dziedzin pracy obywatelskiej, któ- 
rą organizuje i popiera BBWR? 

— Bezwątpienia tak i uzasadnienie 
jest tutaj zbyteczne, jeśli zważymy, że 
i tak mało posiadamy elementu, uzdol- 
nionego do kierowania pracą i każdy 
ruchliwszy działacz zmuszony jest nie- 
jako brać czynniejszy udział w życiu 
nieraz kilkunastu organizacyj, którym 
najniepotrzebniej częstokroć poprostu 
z urzędu patronuje administrator da- 
nego terenu. 

— Jak się rozwija praca oświato- 
wo-wychowawcza? : 

— Tu znów muszę napomknąć 0- 
gólnikowo, iż w pracach organizacyj- 
nych dużo uwagi skupiamy na młodzie 
ży. W miasteczkach na: harcerstwo, 
Zw. Strzeleckie, hufce szkolne, na 

wsiach praca koncentruje się niemniej 
wydatnie również w Strzeleu, chórach, 
kółkach amatorskich, świetlicach. 

Podjąłem inicjatywę opieki nad har- 
cerstwem żydowskiem, które wynosi 
około 700 członków i daje ten rezultat 
iż tam, gdzie istnieje opieka widać wy- 
niki współpracy i szlachetnej rywali- 
zacji harcerstwa. 

W miejskich ośrodkach wszędzie 
zorganizowana jest młodzież rzemie- 
ślnicza w drużynach harcerskich i strze 
leckich. 

Za najważniejsze posunięcie ułat- 
wiające nam rozwój pracy uważam 
przeprowadzenie komasacji pracy oš- 
wiatowej w rękach jednej, specjalnie 
do tego powołanej komisji międzyorga- 
nizacyjnej. 

Tu muszę podkreślić, że wszystkie 
organiżacje oświatowo-kulturalne, prze 
jawiające ruchliwość współpracują 
bądź w bezpośrednim, bądź pośrednim 
kontakcie „BBWR. 

Nie możemy również narzekać na 
brak duchowieństwa wszystkich wyz- 
nań w naszych poczynaniach. 

— Sprawy gospodarcze... 
— Dążymy, aby, ze względu na cha- 

rakter rolniczy terenu całą działalność 
skupić w kółkach rolniczych. W r. b. 
powołaliśmy: do życia spółdzielnię dla 
handlu trzodą chlewną w Baranowi- 
czach. 

— A jaki udział biorą w tych pra- 
cach inne organizacje? 

— Na osadników nie można w za- 
sadzie na naszym terenie narzekać, re- 
zultaty współpracy z masami rolnicze- 
mi są przeważnie dodatnie, lecz poło- 
żenie ekonomiczne jest b ciężkie i to 
się przyczynia, że na tem tle jednostki 
uchylają się od pracy społecznej. Bar- 
dzo dobrze prosperują związki inwali- 
dów, oddając cenne usługi zarówno w 
dziedzinie pracy gospodarczej, jak i 0- 
gólnej społeczno - politycznej. Wślad 
za tem muszę podkreślić wydatny u- 
dział wojska na wszystkich odcinkach 
pracy obywatelskiej. 

— A ziemiaństwo? 
— Ziemiaństwo jest lojalne, lecz od- 

grywa minimalną rolę jako czynnik 
społeczny, co jest zresztą zrozumiałe i 
nie może wywołać nigdzie zdziwienia 

— Samorządy... 
— W samorządach ta sama bieda, 

co wszędzie w Polsce, są zadłużone i 
uważam, że stanowczo za mało wyka- 
zują inicjatywy. Tłumaczy je poniekąd 
iż zbytnio obarczone są pracą, wynika- 
jącą choćby z niedostatecznej i niedo- 
stosowanej do naszych warunków us- 
tawy podatkowej . 

— (o słychać w partjach opozycyj- 
nych? 

— Tych właściwie u nas niema. Za- 
pewniam pana, że konsolidacja twór- 
czych sił społecznych dokonana w gra- 
nicach BBWR — jest zasadniczą tamą 
dla akcji opozycyjnej, która zresztą nie 
ma za sobą ani jednej żywotniejszej 
partji. 

Na tem niestety musiał swe intere- 
sujące wynurzenia nasz szanowny in- 
formator przerwać, gdyż pilne sprawy 
wezwały go do odjazdu. 

Poseł Poźniak mając na miejscu w 
Nowogródku dzielną siłę pomocniczą 
jest ciągle w terenie, uczestnicząc i o- 
piekując się przejawami życia we wszy 
stkich nawet najmniejszych komór- 
kach pracy obywatelskiej na historycz- 
nej ziemi Mickiewicza. Si   

Oszukańcza afera niesumiennego dostawcy. 
Władze śledcze prowadzą obeenie docho- 

dzenie w sprawie oszukańczych  machina- 
cyj niejakiego S. Kaca, ofiarą którego padł 
lekarz wileūski dr. Adolf Makower. 

Dr. Makower, kupił u Kaea, reprezentu- 
jącego poważną firmę, aparat Roentgena za 
który należność zapłacił przy zawieraniu 
umowy częściowo gotówką, zaś częściowo 
wekslami. 

Po dłuższych oczekiwaniach kupiony spa- 
rat nadszedł do Wilna, lecz bez części przy 
wożonych z zagranicy. ' 

Wówczas zgłosił się do d-ra Makowera 
Kae oświadczając, że części zagraniczne apa- 
ratu przybyły do Wilna, lecz nie może ich 
otrzymać, bo nie ma pieniędzy na opłacenie 
cła w wysokości 2548 zł. 

Po krótkiej rozmowie Makower wystawił 
Kacowi weksle, które ten spieniężył, gotów- 
kę schował do kieszeni i cła nie opłacił, Re- 
zultat był taki, że Makower musiał sam opła- 

cić cło za faktycznie nadeszłe z zagranicy 
części, a o szantażu Kaca zameldował polie- 
ji. 

Wdrożone dochodzenie ustaliło, że Kae 
zbiegł z Wilna i znajduje się podobno w 
Warszawie. Policja wileńska /rozesłała za 
nim listy gończe, naskutek których został 
on ujęty przez wywiadowców wydziału śle- 
dczego w Warszawie na dworcu głównym 
w chwili, kiedy wsiadał do międzynarodo- 
wego ekspresu. Znaleziono przy nim pasz- 

port zagraniczny z wizą wjazdową do Fran- 
eji. 

Aresztowanego Kaca przywieziono pod 
eskortą policyjną do Wiłna, i osadzone w 
dniu wczorajszym w więzieniu Łukiskiem. 

Jak przypuszczają władze śledcze histor- 
ja oszukańcza Kaca z d-rem Makowerem 
stanowi jedyny tyłko fragment w całym sze 
regu jego machinacyj oszukańczych, których 
miał się dopuścić. (e). 

Dookoła sensacyjnej sprawy instalacji pionów 
elektrycznych. 

W związku z głośną sprawą instalacji 
pionów przez Zjednoczone Towarzystwo 
Elektryczne w Warszawie, które poszlakowa- 
ne jest o nadużycia o czem obszernie poin- 
iormowaliśmy naszych czytelników w Nr. 
210 „Kurjera Wileńskiego* odwołany zo0- 
stał z urlopu wypoczynkowego szef sekeji 
technieznej Magistratu p. vice-prezydent W. 
Czyż. 

Sprawa ta była w dniu wezorajszym 
przedmiotem obrad na plenum Magistratu, 
który został poinformowany o  instotnym 
stanie rzeczy przez dyrektora elektrowni 
mieskiej inż. Głatmana. 

Dochodzenie w sensacyjnej tej sprawie 
dobiega już końca i w nabliższych dniach 
zostanie ukończone. Wyniki śledztwa poda- 
my natychmiast po jego ukończeniu. 

Kupowali na raty — sprzedawali za gotówkę. 
Za oszustwo stanęli przed sądem. 

W kwietniu 1930 roku na terenie pow. ba- 
ranowickiego i nowogródzkiego, jak opiewa 
akt oskarżenia sporządzony przez urząd pro- 

kuratorski przy sądzie okręgowym w Nowo- 
gródku, utworzona została banda, której zada- 
niem było oszukiwanie kupców. 

Uczestnicy tej bandy: Adam Mać, Antoni 
Ostrowski i Aleksander Terlikowski zgłaszali 
się do różnych firm, a podając się za bogatych 
gospodarzy nabywali przedmioty większej 
wartości na raty. Pierwszą ratę wpłacali go- 
tówką, zaś na resztę należności wystawiali we- 
ksle. 

W ten sposób wyłudzone rzeczy, jako to: 
rowery, instumenty muzyczne, maszyny rol- 
nicze i t, d. ogólnej wartości około 4000 zł. na- 
tychmiast spieniężali po niższej cenie osobom 
imnym, zaś o weksle nie troszczyli się. 

Na skutek skarg poszkodowanych spr) 
nymi oszustami zajęła się policja, a urząd pro- 

  

kuratorski postawił ich w stan oskarżenia z 
art. 279 oraz 595 kk. bi 

Sąd okręgowy w Nowogródku zgodnie z 
wnioskiem prokuratorskim skazał na zamknię- 
cie w domu poprawy: Ostrowskiego przez 3, a 
dwu pozostałych podsądn. na 2 l. każdego. 

Skazani zaskarżyli ten wyrok i wczoraj 
sprawa ta była badana przez sąd apelacyjny 
w, Wilnie. Przewodniczył p. sędzia Suszcze- 
wiez przy udziale pp. sędziów: Al. Jodziewicza 
i A. Jundziłła. 

W: rezultacie sąd apel. uznał wyrok pier- 
wszej instancji za niesłuszny, a uchylając go 
odrzucił zarzut co do utworzenia bandy, zaś 
przestępstwa popełn. zakwalifikował z art. 
591 k. k. i zastosował okoliczności łagodzą- 
ce, a wobec tego wszystkim oskarżonym 
zmniejszył karę do 4 miesięcy więzienia, zali- 
czając im odbyty trzechmiesięczny areszt zapo 
biegawczy . (Ka-er 
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Środa 
16 Jutro: 5 ran św. Franc. 

Wachód słońca —g. 5 m. 10 

WSSE? Zachód » —g. 17 m.52 

OSOBISTA 
— Prezes Prokuratorji Generalnej w Wił 

nie p. Jan Illaszewicz rozpoczął w dniem 15 
b. m. pięcio-tygodniowy urlop wypoczynko- 
wy. 

WOJSKOWA. 
— Badania psychotechniczne poborowych. 

Jak się dowiadujemy, władze wojskowe wy 
dały zarządzenie poddania badaniom psy- 
chotechnicznym poborowych rocznika 1910, 
których wcielenie do szeregów nastąpi w 
najbliższym czasie. 

Badania  psychotechniczne 
materjał do segregacji rekrutów do 
wiednich formacyj wojskowych. 

MIEJSKA 
— Magistrat przychodzi z pomocą bezro- 

botnym. Na wczorajszem posiedzeniu Magi- 
stratu między innemi zapadła uchwała w 
miarę możności finansowych przyjścia z 
pomocą bezrobotnym przez dostarczenie im 
pracy. W tym celu Magistrat organizuje 
specjalne roboty drogowe, na których bezro- 
botni mają być zatrudniani partjami. 

Do pracy angażowani będą wyłącznie 
bezrobotni w Państwowym Urzędzie Pośre- 
dnictwa Pracy. 

— Regulacja brzegów Wilji. Jak się do- 
wiadujemy, w ciągu jeszcze bieżącego mie- 
siąca Magistrat m. Wilna przystąpi do re- 
gulacji Wilji na odcinku od ul. Arsenalskiej 
do Mostu Zielonego. 

Opracowany początkowo plan regulacji 
do Mostu Zwierzynieckiego w roku bieżą- 
cym nie zostanie zrealizowany ze względu 
na nieprzezwyciężone trudności finansowe. 

RZEMIEŚLNICZA. 
— Z cechu rzeźników i wędliniarzy. W 

dniach 2 i 9-go września b. r. przez Zarząd 
Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie 
zwołene zostały Nadzwyczajne walne zebra 
nia Członków Cechu w celu zapoznania ogó- 
łu mistrzów z mającem wejść w życie z dn. 
1 listopada 1931 r. Rozporządzeniem Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych o dozorze nad 
mięsem i przetworami mięsnemi (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 68-31 poz. 558 z dnia 7 sierpnia 
1931 roku). 

Po dokładnem zaznajomieniu się z po- 
stanowieniami wymienionego  Rozporządze- 
nia, zebrani, zważywszy, iż Rozporządzenie 
to zawiera bardzo wiele niekorzystnych, a 
nawet wręcz przeciwnych interesom rzemio- 
sła rzeźnicko-wędliniarskiego  postanówień 
— uchwalili jednogłośnie domagać się u wła 
ściwych Władz zmodyfokowania i skory- 
gowania wielu punktów omawianego Roz- 
porządzenia, gdyż wejście w życie tych prze 
pisów równałoby się ze sprowadzeniem wię- 
kszości warsztatów rzeźnicko-wędliniarskich 
m. Wilna do niechybnej ruiny, szczególnie 
przez rozdzielenie zjednoczonego dotychczas 
i wiekową tradycją uświęconego rzemiosła 
rzeźnicko.wędliniarskiego. 

Dla poczynienia kroków u władz i złoże- 
nia odpowiedniego memorjału wyłoniono 
specjalną Komisję w osobach. Starszego Ce- 
chu p. Michała Żytkiewicza, członka Zarządu 
p. Franciszka Bartoszewicza i p. Józefa 
Uziałło. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Do- 

nosimy, że sekretarjat podejmuje swoje 
czynności z dniem 17 b. m. 

Dyżury w poniedziałki i czwartki od 5-7 
w. w Bazarze Ludowym — Zamkowa 8. 

Członkinie magą nabywać zamówione 
przez Związek sałaty jesienno-zimowe (en- 
dywje) w Szkole Ogrodniczej — Sołtaniszki 
Nr. 50. 

Termin miesięcznego zebrania 
później. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutnić, Dziś i w dn. 

następnych „Panna mężatka”, komedja w 3 
aktach Józefa Korzeniowskiego, która jest 
codziennie gorąco przyjmowana przez publi- 
czność nie szczędzącą oklasków wszystkim 
wykonawcom z p. Stanisławą Wysocką i Le- 
onem Wołłejką na czele. 

Niebawem bo jaż w sobotę dnia 19-go 
września ukaże się „Ś y płomień* — 
Maughama, jedna z najnowszych sztuk, o 
niesłychanie fascynującej treści i napięciu 
scenicznem do końca. Sztuka z okresu wiel- 
kiej wojny, trakiująca z głębią odczucia nie 
słychanie zawiły problem, budziła żywe za- 
interesowanie teatralnych miast Europy. 

Sztukę przygotowuje i gra rolę matki lo- 
tnika p. St. Wysocka. 

— Teatr na Pohulznce, 
18 września r. b: w Teatrze na Pohulance 
inaugur: III sezonu Teatrów Miejskich 
Z. A. S. P. Dane będzie XII scen dramatycz- 
nych J. Słowackiego „Horsztyński* w insce- 
nizacji M. Sz) iewi i W. Makojnika. Ob- 
sadę ról naczelnych stanowią: J. Osterwa 
(Szczęsny), M. Bielecki, (Horsztyński), St. 
Lochman (Hetman), Czesława Szurszewska 
(Salomea), B. Sławińska (Amelja), J. Cie- 
cierski (Sforka), K. Dejunowicz (Karzeł), 
J. Łubiakowski (Ksińki) i M. Szpakiewicz 
(Nieznajomy). Dramat ten o zagadnieniach 
ogólnoludzkich jest ściśle związany z tere- 
nem Wileńszczyzny i historją powst. 
Litwie pod wodzą Jasińskiego. 

RABJE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

ŚRODA, DNIA:16 WRZEŚNIA 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka skandynawska 

(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.35: Program 
dzienny. 16.00: Audycja dla dzieci, 16.15: 
„Hops i Niedola*. — opowiadanie dla dzieci. 
16.30: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.45: 
Kom. dla żeglugi. 16.50: „Radjokronika“. 17.10 
Utwory Schuberta (płyty). 17.35: „Święte mja- 
sto na Cejlonie" — odczyt. 18.00: Koncert. 
19.00: „Sytuacja na Litwie w czasie wojny 
światowej* —odczyt. 19.10: Kom. i poradnik 
gospodarczy w języku litewskim. 19.30: „Czem 
Brazylja nie jest?“ — feljeton. 19.45: Program 
na czwartek i rozm. 19.55: Kom. 20.15: Muzy- 
ka lekka. 21.30: Aud, lįteracka: „Sobieski pod 
Wiedniem* 22.00: „Bez matek* — feljeton. 
22.15: Komunikaty i muzyka taneczna. 

posłużą za 
odpo- 

podamy 
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CZWARTEK, dnia 17 września 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka operetkowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteorologiczny. 16.30: Prog 
dzienny. 16.35: Wiadomości wojskowe. 16.45: 
Kom. dla żegugi. 16.50: „Wystawa sztychów 
w kamiennicy Baryczków w Warszawie— 
odczyt. 17.10: Audycja przedpremjerowa. 
fragment z „Horsztyńskiego*. 17.35: „O budo 
wie atomów* — odczyt. 18:00: Koncert ka- 
meralny. W przerwie fragment z „Don Ki- 
szota*. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 167*. 
19.20: Refleksje z podróży po pół. Niem- 
czech. 19.35: Prgoram na piątek i rozmaitoś- 
ci. 19.50: Kom. i pogadanki. 20.50: Opera 
„Fidelio*—Bethovena po transmisji do godz. 
24 muzyka taneczna. 

   

  

    

NOWINKI RĄDJOWE. 
SOBIESKI POD WIEDNIEM. 

Cztery dni temu przypadła rocznica wie- 

kopomnej bitwy pod Wiedniem. Nawiązując 

do tej daty Rozgłośnia Wileńska nadaje dziś 

na wszystkie stacje polskie o godz. 21.30 

słuchowisko historyczne pióra p. Hanny Ma- 

lewskiej p. t. „Sobieski pod  Wiedniem'- 

Akcja rozgrywa się w zdobycznym namiocie 

Wielkiego Wezyra, gdzie strudzony znojem 

wojennym król Jan III komentuje wydarze- 
nia bitwy i oglądając bogate łupy, dyktuje 
list do ukochanej krolowej Marysieński. Re- 
żyserowała słuchowisko p. Halina Hohen- 

dlingerówna. : 

MOPS I NIEDOLA. 

O godz. 16.15. Ulubiona prelegentka dla 
dzieci p. Halina Hohendlingerówna, znana 
w szerokich sferach malutkich radjosłucha- 
czy pod zdrobniałym pseudonimem — „Cioci 
Hali“, po powrocie z iirlopu wygłosi ciekawe 
opowiadanie ze Świata zwierzęcego p. t. 
„Mops i niedola“. 

W CZASIE WOJNY ŚWIATOWEJ. 

O godz. 19.00. Punkt kulminacyjny dra- 
"matu polsko-litewskiego przypadł w czasie 
Wojny Światowej. Wtedy właśnie rozegra- 
ły się zdarzenia, które zaciążyły potem na 
całym stosunku między dwoma niegdyś przy 

jaznemi narodami. Ówczesna sytuacja na 
Litwie przedstawia obecnie jeszcze komp- 
leks nierozwikłanych, domagających się wy- 
świetlenia faktów. Może w pewnej mierze 
przyczyni się do tej pracy odczyt w języku 
litewskim p. Gasztowta p. t. „Sytuacja na 
Litwie w czasie wojny światowej”. Przy od- 
czycie podane będzie tłumaczenie polskie, 

Audycję litewską o godz. 19.20 wypełnią 
komunikaty i poradnik gospodarczy w uk- 
ładzie p. Tomaszunasa. 

POLSKI „TALKIE* 

(„Uwiedziona“) 

Pierwszy polski film całkowicie mówio- 
ny. Technicznie — niewątpliwie najlepszy z 
dotychczasowych. Jeśli w całości wykonany 
w kraju — sukces to niebylejaki dla naszej 
techniki kinofonicznej. Głosy brzmią czysto. 
Mowa jest wyraźna. Śpiew p. Carnero (zna- 
nej Wilnu z występów w czasie lata) wypadł 
(jak na dźwiękowiec) nad podziw mile. 
Poszczególne efekty w głosie, poza normalną 
mową — trafne, udane. Usterek wprawdzie 
nie brak, ale ogólne wrażenie — dobre. 

A teraz strona artystyczna. Wykonanie 
aktorskie takie, jakiego należałoby się spo- 
dziewać po asach biorących w niem udział. 
Może  najprawdziwsi, najbardziej  bezpo- 
średni — to Malicka i Stępowski. Głos Sa- 
wana nadto często trąci deklamacją. P. Krysta 
Ankwicz wizualnie naogół bardzo interesu- 
jąca, głosowo także musi pozbyć się pewnej 
sztuczności, niekiedy występującej w jej mo 
wie. Jest to dosyć charakterystyczne u ar- 
tystów, choćby bardzo wyrobionych i uta- 
lentowanych w ich pierwszych występach w 
filmach mówionych. Praca tam nakłada pew 
ne karby, wytwarza pewną sztywność po- 
czątkowo i trzeba dużego w niej doświadcze 
nia, albo bardzo tęgiej reżyserji, żeby to 
wyeliminować. Tutaj pierwsze jeszcze nie 

zdążyło przyjść, z drugiem — niestety, znacz 
nie gorzej. 

  

P. Olsza, jako „czarny charakter o wy- 
jątkowo ciemnym odcieniu, wykonał swo- 
je zadanie pierwszorzędnie. Trudno od nie- 
go w danych warunkach byłoby żądać wię- 
cej. I głosowo i wizualnie wyszedł conajmniej 
poprawnie i zgodnie ze scenarjuszem i treś- 

cią djalogu. Dał postać w swoim rodzaju wy 
kończoną; nie wyklucza to, zresztą możli- 

wości innego ujęcia tego samego typu i cha- 
rakteru. 

Sceny zbiorowe, epizody ete., zrobione 
naogół nieźle. Momenty w domu schadzek 
dobrze uchwycone. Awantura z porwaniem 
Leny wyreżyserowana bardzo zręcznie i po- 

mysłowo. Są to bodajże najlepsze kinowo 
sceny z całego filmu. Już to nasi рр. „. 
jowi* reżyserzy wyspecjalizowali się w tego 

    

. rodzaju tematach... Co film to scenka z 
tku płatnej miłości*, soczysta, ze 

smaczkiem, hypernaturalistyczna, czego u- 
jąć przydałoby się i w „Uwiedzionej*. 

Wnętrza opracowane, niekiedy z coraz 
częściej powtarzającą się w tej dziedzinie, 
w polskich filmach starannością. Co do apar 
tamentów prokuratora, to przeszarżowano 
je najoczywiściej. Polscy prokuratorzy nie są 
tak bogaci, aby mogli pozwolić sobie na ta- 
ki prawie że — przepych, jak urządzenie tej 
efektownej cieplarni — salonu, w której na 
kanapie — huśtawce siedzą pp. Sawanowie. 
Reszta wnętrz nie budzi zastrzeżeń. 

Fabuła. Prymityw i tandeta obliczona na 
t zw. łatwą kasę.;Skonstruowane to licho, 
z niewybrednością tematu i naciągnięciami 
psychologicznemi w charakterach. oraz rze- 
czowemi w sytuacjach. Efekty obliczone na 

ordynarną sensację. 

Nakoniec rzecz zasadnicza. Kwestja ce- 
lowości fabrykowania takich rzeczy. Z tego 
punktu widzenia jest to chybione. „Talkie- 
sy' robią klapę na całym świecie a u nas się 
je wyrabia niewiadomo poco. Robić mecha- 
niczny teatr? W' jakim celu? Nie nie zdzia- 
łała „rewolucja talkiesów*, kino pozostało 

kinem i decyduje w niem cągle jeszcze 0b- 
raz, a nie gadanina, która nuży, osłabia 
akcję i sprowadza nu Z punktu widzenia 
kina „Uwiedziona* jest rzeczą chybioną i 
najzupełniej niepotrzebną. (sk.) 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK PRZY UŁICY WI- 

TOLDOWEJ. 

W dniu wczorajszym przy ul. Witoldo- 
wej Nr. 29 miał miejsce nieszezęśliwy wy- 
padek. 

Do mieszkającego w tym domu ślusarza I. 
Ganesa, zgłosił się jakiś nieznany osobnik, 
proponując, by zrobił zapalniczkę z łaski 
karabinowej. Ganes przypuszczając, że jest 
to łuska od wysirzelonego naboju zbliżył ją 
do ognia. Po chwili nastąpił wybuch, pod- 
.ezas którego nieszczęśliwemu ślusarzowi wy- 
palone zostało oko. W stanie ciężkim prze- 
wieziono Ganesa do kliniki ocznej św. Jó- 
zefa. (c). 

69-LETNIA SAMOBÓJCZYNI. 

W dniu wczorajszym popełniła zamach 
samobójczy przez zatrucie się jodyną 69-let- 
nia Agata Lichodziejewska zamieszkała przy 
ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 10. 

W stanie groźnym, zawezwane pogotowie 
ratunkowe, przewiozło ją do szpitala ży- 
dowskiego. $ 

Samobójczyni była ostatnio nerwowo 
chora, (e). M 

OBŁAWA NA TERENIE 2 KOMISARJATU 
POLICJI. 

Ubiegłej nocy wydział śledczy przepro- 
wadził obławę w spełunkach złodziejskich 
na terenie 2-g0 komisarjatu. 

Podczas obławy zatrzymano niebezpiecz- 
nego złodzieja Izydora Kalinowskiego prze- 
kradającego się z workiem kradzionych rze 
czy do meliny złodziejskiej w Kolonji Kole- 
jowej. 

Kalinowskiego osadzono w więzieniu, 
mury którego opuścił przed kiłku tygodnia- 
mi po odhyciu długoletniej kary więzienia. 

(e). 
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SPORT. 
Nurmi w 

W niedzielę odbyły się w Berlinie wiel- 
kie międzynarodowe zawody lekkoatletycz- 
me, zorganizowane przez K. S. Charlottenburg 

W ramach tych zawodów startował wiel- 
ki biegacz fiński, Nurmi, który miał zaata- 
kować rekord światowy na dystansie 10.000 
metrów, będący zresztą od szeregu lat w 
jego posiadaniu. 

Niestety, padający bez przerwy deszcz 
ulewny uniemożkiwił osiągnięcie wyniku re- 
kordowego. Mimo to czas Nurmiego uzyska- 
my w fatalnych warunkach atmosferycznych 

Berlinie. 

i wynoszący 31:19,2 sek. 
dobry. 

Drugi do mety w biegu tym przybył Sy- 
ring (Niemcy), który poprawił rekord nie- 
miecki, ustalony przez Petri'ego (Hanower), 
w czasie 31:26,8 sek. Dawny rekord wyno- 
sił 31:55,2 sek. 

Pierwszą połowę trasy Nurmi przebył w 
czasie 15:51 sek., Syring zaś nadążał sto- 
sunkowo równomiernie za Nurmim w odle- 
głości 30 m. za rekordzistą świata. 

— jest bardzo 

Mistrzostwa Pelski w tenisie. 
WARSZAWA, 15. 9. (Pat). W dniu 15 

b. m., w przedostatnim dniu tenisowych mi- 
strzostw międzynarodowych Polski,  roze- 
grane zostały następujące spotkania: 

W ćwierćfinale w grach podwójnych pa- 
nów para Hebda—Navrratil contra Gild- 
stein—Baworowsky 6:3, 4:6, 6:1 i 6:3, para 
Eifermann—Brosch przeciwko parze francu- 
skiej Berthet—Bonte 6:3, 3:6, 3:6, 10:8, 9:7. 
Sensacyjna i niespodziewana porażka pary 
francuskiej, która wydawała się być pewną 
pierwszego miejsca w tej konkurencji. 

  Ćwierćfinał gry pojedyńczej panów: Hebda- 
Jerzy Stolarow 6:3, 4:6, 8.6 i 6:2. Nieoczeki- 
wana porażka Stolarowa Jerzego. Gra jun- 
jorów: Konjewicz przeciwko Majewski 6:0, 
6:3. Gry pocieszenia: Straub przeciwko 
Brosch 1:6, 6:3, 6:4, Baworowsky przeciwko 
Andrzejewski 6:3, 6:1, Radovanowicz przeci- 
wko Tarasiewiez 6:4, 8:6, Straub—Konje- 
wiez 6:3, 8:6, Ferenczy przeciwko Goldstein 
3:6, 10:8, 6:2, Ferenczy—Baworowsky 2:6, 
6:1, 6:4 i Straub—Radovanowicz 7:5, 5:7 i 
6:4. 

  

Stan zawodów o mistrzostwo Ligi. 

Niedzielne zwycięstwo Wisły nad Czar- 
nymi nie odebrało jednak Garbarni prowa- 
dzenia. Wisła wprawdzie ma równą liczbę 
punktów, ale gorszy od Garbarni stosunek 
bramek. Zawody niedzielne wprowadziły dość 
liczne zmiany na środkowych miejscach tabeli. 
Pewne przegrupowanie sił nastąpiło również 
na czołowych miejscach. 

1) Garbarnia. . 16 gier 22 pkt. stos. br. 35:13 
2Ио МОНа о пе та 11» ов дд оы 3 
3)-Ровов = LAA Н s , 32232 
21 Viana, ia на -- 44324. 
5) Legja CADA as 04082 
DM AT M S 50 „028004 

7) Polonja AO O 2 
S Ruch: б 4. 16, 15, 20:35 
JLEC D 13 aTa 248 

10) Warszawianka 16 „ 10 „„ „3246 
11) Czarni . = 601070002 11002039. 
DECA 0608005 SAGI 

(Pat). 

Od dn. 15 do 18-go 
b.m. włącznie będą 

Stan bezpieczeństwa 
w województwie wileńskiem 

za 1-sze półrocze b. r. 
Według uzyskanych informacyj ze wszy- 

stkich powiatów województwa wileńskiego, 
stan bezpieczeństwa za pierwsze półrocze 
1931 r. przedstawia się w świetle eyfr na- 
stepujaco: 

Od i stycznia do 30 czerwca włącznie 
popełniono na terenie województwa 986 
kradzieży, z tego 890 kradzieży wykryto. 
Kradzieży koni i bydła zanotowano 420. 
W 386 wypadkach sprawców zatrzymano i 
skradzione bydło oddano. Napadów bandye 
kich dokonano — 16. Winowajców ujawnio- 
no w 14 wypadkach. W tym że okresie eza- 
su dokonano 7 zabójstw z chęci zysku. W 

6 wypadkach sprawców zabójstwa areszto- 
wano. W ciągu tych sześciu miesięcy doko- 

nano 9 morderstw natury politycznej. Ujaw- 
niono zabójców w 6 wypadkach. Zabójstw 
na tle porachunków osobistych dokonano 

Alno Biejskie 
- ĮSALA WIEJSKA 
Gatrobramska 3. 

Miljon dolarów wyświetlane filmy: 

KUR JE 3 

74. Bójek zanotowano 276. Zamachów samo- 
bėjezyeh popełniono 126 w tem 87 ze śmier- 
telnym wynikiem. Afer przemytniczych u- 
jawniono 28. W tymże czasie ujęto 78 wy- 
wrotoweów, 25 dezerterów i 98 zawodowych 

złodziei. (e) 

Wyjaśnienia Z. T. E. 
Otrzymujemy następujące pisma: 

W związku z artykułami egłoszonemi w 
prasie wileńskiej, a mianowicie: Kurjerze Wi- 
leiskim, Gazecie Wileńskiej, Dzień Dobry, 
Słowie, Ekspresie Wileńskim, Ostatnich Wia- 

domościach Wileńskich i Dzien. Wileńskim 
pomawiającemi firmę naszą „Zjednoczone To- 
warzystwo Elektryczne Sp. z ogr. odp. w War 
szawie, Oddział w Wilnie* o nadużycia przy 
budowie pionów dla Magistratu m, Wilna. po- 
zwalamy sobie podać poniżej wyjaśnienia w 
powyższej sprawie. 

Nieprawdą jest że rozpoczęliśmy roboty w 
1927 r., natomiast prawdą jest, że roboty wy- 
konujemy od roku 1926, a to na podstawie 
przetargów i umów zawartych z Magistratem 
m. Wilna z dnia 28 stycznia 1926 r., 18 czer- 
wca 1927 r., i 30 października 1929 r., przy- 
czem nie możemy wnikać w przyczyny które 
skłoniły Magistrat do oddania jednej, a nie 
wielu firmom, wykonywania pionów, Również 
w żadnej z umów nie było zastrzeżone prawo 
wyłączności, a zatem nie mogliśmy i nie mo- 
żemy rościć sobie pretensyj do monopolu lub 

bezkonkurency jności. 

Nieprawdą jest że inżynier Wiguszyn jest 
przedstawicielem naszej firmy, natomiast pra- 
wdą jest że inżynier Wiguszyn jest kierowni- 
kiem a zatem urzędnikiem sądownie zareje- 

strowanego Oddziału w Wilnie naszej firmy, 
a zatem tylko nasza firma ponosi odpowie- 
dzialność za czynności urzędnika. 

Nieprawdą jest że inżynier Wiguszyn wy 
znaczał ceny jakie chciał natomiast prawdą 
jest że firma nasza poza pionami wykonywa- 
nemi na podstawie umów z Magistratem, wy- 
konywała w niewielkiej ilości piony abonen- 
tom prwatnym na zasądzie dobrowolnego po- 
rozumienia i nie wyżej cen umownych z Ma- 

gistratem pod kontrolą tegoż Magistratu. 
Nieprawdą jest że w ciągu 4 lat wykony- 

wano piony krajowym kablem natomiast pra- 
wdą jest że od 1926 r. do 30 czerwca 1930 r. 
cała przewidziana umowami ilość pionów 
konaną została kablami wyłącznie zagranicz- 

  

    otrzymy ych w miarę zgłaszania takow 

w ilościach nie dających się zgóry okr 

    

Wielki film w 10 aktach. Oryginalne i arcydziw- 
ne kaprysy miljonerów amerykańskichi Niezwykła 
interesująca treść, piękna wystawa i zdjęcia. 

W rolach głównych: Kusząca Dolores del Rio i niezrównany Jack Mulhali i wielu innych aktorów. 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. NAD PROGRAM: Komedja w 2 aktach. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10-ej. — Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 
  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„BRLIOS“ 
Wileńska 35, tel. 9-28 

Dziś! Wspaniały 
przebój dźwiękowy! 
Śpiew! — Tańce! 

Cudowne pieśni argentyńskie! 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Czar tanga 
Barwnošč scen! Upajający rytm tanga! 

Seansy od godz. 4-ej, w niedziela i święta od 2-ej 
WKROTCE filmy o których mówi cały świat Szary dom i Błękitny Express. 

W rol. główn.: Cud. para kochanków, jedyny godny 
zastępca Rudolfa Valentino poryw. Hiszpan Don Joze 
Mojika. czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. 

Przepych wystawy! 

  

BŹWIĘKOWH KINO 

„ЮП 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Największy Otwarcie sezonu! SBB „z tż., 

Sewilla, miasto miłości 
róe i Ernest Torrence.   Scenarjusz w-g powieści „Zew ciała". 

Ramona Novarro jest słodka, pełna anielsk. uroku 
Dorothy Jordan w rolach pozost. Renče Ado- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

M RAMON NOVARRO * “gr 
Partnerką 

  

Dziś! Arcydzieło dźwiękowe, które wzbudziło zachwyt 
całego świata! „ Niezrównany mistrz pieśni genjalny 

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul: Wielka 47. tel 1541 NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

3 AL JOLSON е : 
Gi dżwiete.. Spiewak jazzbandu 

Dla młodzieży dozwolone. 
NASTĘPNY PROGRAM: Arcydzieło dźwiękowe Na strunach miłości. 

olśni Wilno najpięk- 
niejszemi melodjami 

Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVOY. 

Początek o godz. 4-ej. 

  

GGNISKO ze HALKA 

Najnowsze artystyczne 

D Z ! Ś! 100% dźwiękowe arcy- 
BIECGDENZETESIEE dzieło mistrza maski 

»- Upiór w operze 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

esnute na tle opery nieśmiertelnego mistrza Moniuszki, 

z zastosowaniem specjalnej ilustracji śpiewno-dźwiękowej. 

Będą wykon. najcudn. arje sol. i chóry: Gdyby rannem 
słonkiem, Szumią jodły, I ty mu wierzysz, Po nieszporach przy niedzieli, Modlitwa w kościołku 
i wiele in. pieśni w wyk. zn. art. i chóru opery warszawskiej. W rol. gł; Zorika Szymańska. Harry Cort, 
Z. Lindorfówna, M. Palewicz. Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. Ceny zwykłe od 50 gr. 

LON CHANEY'A 
Tragedja w 12 aktach, osnuta na tle słynnej 
opery „Fausta"*. W rolach głównych: Lon 
Chaney, Mary Philbin, i Norman Kerry. 

  

Zawiadomienie. Poszukuję 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr.]II, zawiadamia, 

0 5 Ł 0 S Z E N l A 30 w dnia 26 ро Wzedkcia 1956r: godz. 10: cdbędzie posady 
i Grodnie przetarg nieograniczony na budowę do „KURJERA WILEŃSKIEGO" ||| | m; „nege budynku Eoszerowego о kubaturze okole rządcy domu 

I innych pism najtaniej 4500 mtr. dla | p. a. p. Leg. w Wilnie. 3 
zalatwlač za pošrednictwem Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Monitorze | w domach rządowych 

Polskim* i „Przeglądzie Technicznym w Warszawie. KE prywatnych, po- 

BIURA REKLAMOWEGO Okr. Urząd owe Nr. III siadam o ddbre аиа 

STEFANA GRABOWSKIEGO 992/VI L. dz. 6157/Bud. dectwa. Łaskawe o- 
  W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

Czy jesteś ujż członkiem PLOP-u? 

ZOO ORC AEO OCRTZOREE A, CY ORE RETRO OP AOREO OO REDY ORCO ER STP PEÓ. RDKEDEE 
FILIP MACDONALD. 15) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

W lesie było bardzo zimno i prze- 
raźliwie cicho. Antoni dotknął nogą 
Toma i rzekł ostrym głosem: 

— Dosyć. Widziałem. 

Ciało leżało nieruchome, bezwład- 
ne, poprostu nieżywe. Antoni doznał 
przelotnej wątpliwości, narodzonej z 
instynktownej ludzkiej wiary w to, cze- 
go nie można zrozumieć. Ale otrząs- 
nął się z tego i rzekł jeszcze ostrzej- 
szym tonem: 

— Dosyć. Wstań. Widziałem. 
Martwe ciało ożyło, Tom przewró- 

cił się na plecy i usiadł z brodą wspar- 
tą na kolanach, z rękami oplecionemi 
naokoło kolan. Kiedy podniósł oczy, 
Antoni zobaczył, że twarz miał uma- 
zaną błotem i oblepioną gnijącemi 
liśćmi. Usta, opuszczone w kątach ku 
dołowi, drżały jak u wrażliwego dziec- 
ka, a oczy spoglądały z wyrzutem jak 
oczy zbitego psa. 

— Tom tylko pokazał — rzekł pra- 
wie z płaczem. — Ten człowiek tak 
leżał. Tom tylko pokazał. 

Antoni usiadł koło niego i odpo- 
wiedział łagodnie: 

— Dobrze, mój człopcze. Bardzo 
dobrze. Dobrze pokazałeś. Może jesz- 
cze pokażesz, jak Bronson leżał? Ten 
drugi człowiek. 

Tom zerwał się z ziemi, machając 
rękami i nogami. 

— A jakże! A jakże! Tom pokaże. 
— Pobiegł do pnia i rzucił się na zie- 
mię, ale tym razem nawznak, nogami 
w kierunku zbocza. Głowa przetoczy- 
ła się nabok pod pień. Teraz jednak 
nieruchome ciało nie sprawiało wraże- 
nia śmiertelnej martwoty. Prawa rę- 
ka zamykała się luźno na niewidzial- 
nej broni. 

Antoni wstał i podszedł do dziwne- 
go artysty. Po chwili rzekł: 

— Dosyć, Tomie. Dziękuję ci. 
Usiądź. 

Tom usiadł w takiej pozie jak po- 
przednio, ale teraz jego umorusana 

twarz promieniała dumą i radością. 
Podniósł rękę i otarł z nosa i policz- 
ków grudki czarnego szlamu. Antoni 
usiadł znów koło niego ze swoją ga- 
łązką w ręku i wydobywszy z kiesze- 
ni błyszczący scyzoryk, zaczął ją stru- 

i Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 

pod Nr. 6872. 

gać. Kątem oka obserwował Toma, 
który patrzył na mały nożyk wzro- 
kiem beznadziejnej, pożądliwej tę- 
sknoty. 

Nie przestając strugać, Antoni rzekł 
odniechcenia. 

O jakiej porze znalazłeś ich, To- 
mie? Późno? W nocy? Czy często cho- 
dzisz do lasu w nocy? 

Tom patrzył na scyzoryk. 
— Ładne! — rzekł. — Tom tu jest 

zawsze w nocy w lesie. Zawsze czę- 
sto. — Wskazał palcem w głąb lasu. — 
Tam jest mały domek — rzekł. — 
Tom tam śpi. Czasami często. W lesie. 
Pozwalają Tomowi tam spać. Znają 
Toma. — Nie spuszczał oczu ze scy- 
zoryka. — Ładne, ładne! 

— Mały domek? — rzekł Antoni. 
— Czyj to domek, Tomie? Może cha- 
ta? 

Głowa Toma zakołysała się na 
grubym, krótkim karku. — A jakże! 
A jakże! Chata! Chata pana Appleby. 
Ale on pozwala Tomowi tam spać czę- 
sto zawsze w lecie czasami. 

Antoni zaczął rzeźbić grubą, sęka- 
tą gałązkę, nadając jej podobieństwo 
do głowy psa. Trzymając ją daleko od 
siebie, żeby się lepiej przyjrzeć, rzekł: 

— Będzie ładny piesek, prawda? 

Tom, zachwycony jego dziełem, 
zdjął wreszcie oczy ze scyzoryka i za- 
kołysał energicznie głową. Antoni 

WoJCE-EN SK I 

zawsze pilnych, a zatem wykluczających pro- 
gramową pracę. Do wykonywania tych pio- 
nów byliśmy stale energicznie przynaglani ze 
strony abonentów nowych lub pozbawionych 
światła. Sprowadzenie kabelków z zagranicy 
wymaga dłuższego czasu i zamówienia ich w 
większej ilości, co niejednokrotnie powodo- 
wałoby dłuższe przerwy w pracy, zmuszeni by- 
liśmy zatem z przyczyn powyższych sięgnąć 
do przepisowych kabli krajowych, nie ustę- 
pujących obecnie jakościowo zagranicznym, ze 
względu na szybką dostawę i możność spro- 
wadzania takowych w dowolnych ilościach co 
zdecydowanie przyczyniało się do terminowe- 
go i szybkiego wykonania pionów a tem sa- 
mem zadośćuczyniało wymaganiom abonen- 
tów. Odkrycie niektórych abonentów inżynie- 
rów elektryków jest zupełnie nieistotnem, że 
każda z fabryk m4 wewnątrz kabla swój 
specjalny nie dający się usunąć znak, po któ- 
rym można ustalić pochodzenie kabla, a za- 
tem przypisywana nam chęć ukrywania nie 
wytrzymuje krytyki, a tem samem i o nadu- 

ciu nie może być mowy. 
Nieprawdą jest że z tytułu stosowania ka- 

bli krajowych firma Wiguszyna popełniała 
nadużycia i ciągnęła znaczne zyski, natomiast 
prawdą jest, że cena instalowanych przez na- 
szą firmę przy wykonywanych pionach w Wil- 
nie kabli krajowych odpowiadających prze. 
pisom jest wyższą od takichże kabli zagranicz- 
nych, a zatem firma nasza nietylko nie ciągnę- 

ła z tego tytułu żadnych zysków a przeciwnie 
dopłacała. 

Nieprawdą jest że kable pochodzenia kra- 
jowego są tańsze o 15 — 35 proe. natomiast 
prawdą jest, że koszt pionu w 1928 r., obli- 
czony na podstawie ofert na kable fabryk kra 
jowych kalkulował się o 6,33 proc. taniej od 
takiegoż pionu ykonanego kablami zagra- 
nicznemi, a ponieważ firma nasza przy zawie- 
raniu umowy ustąpiła 4 proc. z ogólnych cen 
na materjały różnica zatem pomiędzy obu wy- 
konaniami t. j. kablami zagranicznemi i kra- 
jowego zniwelowała się do minimum, tem 
samem upada również i twierdzenie ewentu- 
alnych strat Magistratu względnie mieszkań- 
ców miasta Wilna. 

Nieprawdą jest że wszelkie prace instala- 
cyjne dla Magistratu, w szkołach i t. p. pro- 
wadziła firma Wiguszyna i naraziła Magistrat 
na dalsze straty natomiast prawdą jest, że fir- 

ma nasza wykonywała niektóre instalacje dla 
Magistratu na zasadzie przetargów ofertowych 

w których byliśmy tańszymi od konkurencji. 
Nieprawdą jest że Magistrat opłaca piony 

natychmiast po ich ustawieniu, natomiast pra- 
wdą jest że Magistrat zobowiązał się płacić 
za wykonane piony po odebraniu ich przez 

  

   
  

   

   

    

100°   

Komisję Gospodarczą i Techniczną skladają- 
cych się każda z kilku osób, w terminie 30 
dniowym od daty przyjęcia przez tę Komisję, 
potrącając 5 proc. z należności tytułem gwa- 
rancji rocznej za wykonanie i dobroć materja- 
łów, faktem jednakże jest że za wykonane pio 
ny poczynając od sierpnia ub, r. do końca 
grudnia tego roku otrzymaliśmy w począt- 
kach b. r. pokrycie wekslowe z terminem płat- 
ności do końca r. b., natomiast za wykonane 
piony od lutego b. r. do dnia dzisiejszego nie 
otrzymaliśmy od Magistratu żadnego pokrycia 
co faktycznie równoznaczne jest dla miasta z 
bezprocentową pożyczką. Zaległości z tego ty- 
tułu na naszą korzyść ze strony Magistratu 
wynoszą obecnie ca zł. 100.000. 

Tak w świetle faktów które w każdej chwi_ 
li poprzeć możemy dowodami przedstawiają 
się olbrzymie nadużycia naszej firmy w sto- 
sunku do Magistratu i mieszkańców miasta 
Wilna. 

Artur Herink. 

  

Zamieszczając powyższe wyjaśnienia fir- 

my Z. T. E, musimy zaznaczyć, że sprawa ta 

w rzeczywistości nie przedstawia się tak nie- 

winnie jak tego chce dowieść p. Artur Herink. 

Pomijając sprzeczności, i niejasności za- 

warte w tem wyjaśnieniu, które zrozumie chy- 

ba tylko autor (rzy) jego oraz tłumaczenie 

dlaczego „musiano* używać kabelków krajo- 

wych, jeżeli w umowie było zastrzeżone, że 

mają być stosowane wyłącznie kabelki zagra- 

niczne jako najlepsze — twierdzenie, że fir- 

ma na tej zamianie nietylko nie robiła intere 

su, lecz że do tego nawet „dopłacała', jest 

obliczone chyba tylko na naiwność ludzką. 

Gdybyśmy jednak przypuścili, że tak było to 

dlaczego tę „filantropję* otaczano ścisłą taje- 

mnicą, aż ktoś z boku tego nie wykrył, o czem 

p. A: Herink dyskretnie przemilczał? 

, W każdym bądź razie sprawą zajęły się 

władze śledcze i nie wątpimy, że wkrótce się 

wyjaśni, jak dalece owa „filantropja* Z.T.E. 

była posunięta. Red. 

Dr. med. L. ŁukKowsKi 
(chor. dzieci) przyjechał 

Zawalna 2. Tel. 592. 
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Sary drewniany 

Nr. 213 (2155) 

Ze świata mody. 
- Kapelusze. 

Największą w tej chwili rewelacją cezo- 
nu są kapelusze. Grand faiseur'rzy z rue de 
la Paix sprzysięgli się, aby wszystkie mło- 
de kobiety upodobnić do ich babek. Modny 
dzisiejszy kapelusik widywaliśmy na sta- 
rych wyblakłych fotografjach w staroświec- 
kich „rodzinnych* albumach. Proszę sobie 
wyobrazić malutkie, płaskie cudeńko, cza- 
sem okrągłe, czasem w kształcie tricirne'u, 
włożone na jedno oko i — o zgrozo — przy 
ozdobione zapomnianem strusiem piórem 
lub wypchanem ptaszkiem czy woalką. Ka- 
pelusze te są konsekwencją skłonności do 
przesady, tak jaskrawej u paryskich modniś 

Przez kilka lat nosiło się główki tak głę 
bokie, że rondo kapelusza zakrywało zu- 
pełnie oczy; kiedy przyszła moda na otwar- 
te czoła, małe kapelusiki wkrótce zamieni- 
ły się na jakieś minjaturowe mycki, nie o- 
słaniające zupełnie fryzury, monetonne do 
znudzenia. Teraz Paryż narzuca płaskie ka- 
pelusiki naszych babek, cudem trzymające 
się na czubkp głowy. Biada paniom z wło- 
sami krótko obciętemi -— najnowsza kre- 
acja wymaga solidnego podkładu włosów, 
ażeby nie spadła z głowy. Niektóre model- 
ki na wyścigach w Auteuil ukazały się już 
z przypinanemi lokami, a dedajmy jeszcze 
przedpotopowe „mitynki* bez palców i wiel- 
kie mufki z żorżety i już wiemy do czego 
zmierzają królowie mody. Za parę miesięcy 
każą nam nosić gorsety, sztuczne koki, pół- 
metrowe szpilki do kapeluszy i długie przed 
wojenne dessous'y! Nie dajmy się! Nie re- 
zygnujmy z młodzieńczej sylwetki i higjeny 
stroju. 

Dodajmy, że nowy (w istocie b. stary) 
kapelusik jest zaprzeczeniem wygody. wy- 
maga nienagannego uczesania i bezwzględ- 
nie musi być sharmonizowaryy z krojem to- 
alet, a przytem jest mało twarzowy. Po- 
cieszmy się więc, że panie pracujące nie 
zdradzą neutralnych, angielskich filców — 
skromnych i dystyngowanych. 

   

Roxy. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

$== j Rzeczną!! === 

      

  

Lekarz-Dentysta 

  

Zadowolenia Klijenta jest naszą naczelną dewizą. 
Mimo obecnego kryzysu gospodarczego liczba naszych 
klijentów stale wzrasta, gdyż dajemy towary najprzed- 
Biejezespo znacznie. ztedukowencj cenie, przeto zkołi- 
gujemy na Ich zaufanie. Smiemy wyrazić przekonanie, 
że również W. P. kupując u nas pozostanie naszym 
stałym zadowolonym klijentem. 

Tylko za 12 zł. 50 gr. 
! pulower męski duży modny w żakardowych dese- 
niach, | garnitur (t. zn, koszula i kalesony) bielizny 
męskiej z dobrego pusznego materjału, pusznego zimo- 
wego, 3 pary skarpetek grubych b. mocnych, | para 
podwiązek z dobrej gumy, l krawat jedwabny wzorzy- 
sty, 4 rolki nici białe i czarne do szycia, 2 tuziny 
dobrych guzików 
grzebień. kieszonkowy. 
płaci kupujący. 

nicianych oraz dobry elastyczny 

Porto i opakowanie zł. 2.50 

Tylko za 20 zł. 50 gr. 
kołdra watowa wyrobiona na wełnianej wacie kryta 
dobrą jedwabną satyną pełnej długości i szerokości w 
kolorach bordo, różowy, fres, lila, złocisty i t. d. Por- 
to i opakowanie zł. 3 płaci kupujący. Koperty (kapy) 
podwójne powleczenie do kołder watowych z dobre- 
go płótna haftowane tylko 12 zł, w gat. lepszym 16 zł. 
Porto 2 zł. płaci kupujący. Wymienione towary wy- 
syłamy za pobraniem pocztowem po otrzymaniu listo- 
wnego zamówienia. Jeżeli się towar nie spodoba 
przyjmujemy go zpowrotem i pieniądze zwracamy. 

Zamówienia prosimy adresować: 

Firma „PRODUKCJA KRAJOWA" 
ŁÓDŹ, Skrzynka pocztowa |394. 

Cenniki wysyłamy na żądanie. 

Baczność! 
Kwatermistrzostwa i Spół- 
dzielnie Wojskowe. Wy- 
rabiam specjalne nici cha- 
ki dla wojska, czarne i bia- 
łe gwarantow. 1000 jard. 
M. Mełamed, Wilno, ul. 
Nowogródzka 7, tel. 7-34. 

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 
ulica Piłsudskiego Nr. 17, 
telefon Nr. 11-61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i porter. 6806 

Pracowsia walizek 
i wyrobów skórzanych 
M. RAN, Niemiecka 31, 
przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. Ceny przystępne 

  

  

6755 

Krawiec Damski 
J. Wajner 

ul. Niemiecka 14, tel. 1546 
przyjm. zamów. na sezon 
jesienny i zimowy podług 
najnowsz. mod, na r. 1932 

6806 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 
ul. Wielka !3, przyjmuje 
zamów. na roboty dam- 
skie oraz futra. Wykon. 
solidne. Ceny dostępne. 

6812 

Baczność! Jedyna fabry- 
ka elek. francusk. plisow. 
„Plispol* zost. przen. z ul. 
Hetmańskiej 2 na ul. Wiel- 
ką 30. Wyk. rob. solidne. 
Ceny zniżone. 

dom 
(o 4-ch pok.) na złom 

sprzedam 
b. niedroga 

Tyzenhauzowska 2 
6621 

śniegznie potrzebne 
na b. solidną l-szą 

hipotekę. 
Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“. 

6622 

Poszukuję 
mieszkania 

od 2—3 pokoi z kuchnią 
w rejenie ul. Mickiewicza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
Wielkiej, Mostowej, Dą- 
browskiego, Kościuszki, 
Antokołskiej. Oferty pi- 
semne proszę nadsyłać 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod Nr.8728 
dla p. G. 6516 

Uczenica 
6.ej klasy poszukuje 
lekcyj lub też może 
być pomocą w na- 
ukach podczas roku 
szkolnego za mini- 
malne wynagrodze- 
niem. Łaskawe ofer- 
ty proszę kierowsć 
do Admin. „Kurjera 

  

      

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kuzjera Wil." pod W. K. 

Maszynistka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 
nagrodzeniem. Ofer- 
ty proszę kierować 
do „Kurj. Wilensk.“ 
pod Nr. 17.872. 6326 

Poszakuję posad 
ekspedjentki, kelnerki lub 
do prowadzenia gospo- 
darstwa, chętnie zgodzę 
się na wyjazd. Oferty 
składać do adm. „Kurjera 
Wil" dła K. W. 6720 

  

  

  

Stolarska fabryka 
okien i drzwi 
Br. Parnes 

ul. Tartaki 3, tel. 1-76. 
Przyjmuje zamówienia. 

6810 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

A. Kaleczyc 
ul. Tatarska 3 m. 28, 
Wykonanie solidne. 

6809 Ceny dostępne. 
  

P”: Tow. Tan. Jadłod. 
Higjen., Wileńska 27, 

p. wyd. obiady zdrowe, 
macznei poż. z 3 dań w 

„cen. od 70 gr. do 1.30.     

I. Bilimac-Madjogzajlię 
już wróciła 

i rozpoczęła przyjęcia 

Jagiellońska 0-4 
Godziny przyjęć: 
11—13 (I po poł.), 
15—17 (3—5 p.p.). 

6614 

Doktór med. 
Em. Cholem 

Urolog. 
Chor nerek, pęch. i dróg - 
mocz. Jagiellońska 8, tel. 
10-63. Przyjm. 12—2i 5—7 

6719 

Akuszerka 

Harja Laknerova 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

    

Ko" z okazji! Kąpie- 
le z kwasu węglow. i 

piank. Łaźnia St. Kuzien- 
sztala, Popławska 3, otw. 
codz. od godz. 7 do 20. 

6804 

Ben-Marsche 
ul. Wielka 3 

Poleca: Krawaty, Swetry, 
Polowery najmodniejsze 
po cenach najtańszych. 

6805 

  

gub. książ. wojsk. wyh 
przez P. K. U. Świę- 

ciany na imię podcherąż. 
Romana Peruna, unieważ- 

ni: 6789 

= BONY 
wychowawczyni 
(z szyciem) przyjmie po- 
sadę młoda, inteligentna 
panna. Wymagania skrom- 
ne. Chętnie wyjedzie na 
wieś. Zgłoszenia do admi- 

   

  

  

rzekł: 

— Więc spałeś — w chacie pana 
Appleby? Co cię obudziło. Tomie? 
Czy strzał? — mówił spokojnym gło- 
sem, ale był podniecony. W гхехпа- _ 
niach Toma w aktach sprawy nie by- 
ło wzmianki ani o tej chacie, ani o je- 
go letnim trybie życia. Nie przestając 
rzeźbić, czekał. 

Tym razem Tom nie kiwnął, lecz 

potrząsnął głową. 

Vie, niebardzo. Tom nie słyszał 
strzału. — Wzruszył szerokiemi ra- 
mionami i dokończył z ożywieniem: — 
Ale Tom widział. 

Antoni pomyślał o aktach sprawy 
i rzekł zmienionym głosem: 

— Czy byłeś w strachu wtedy w 
sądzie, kiedy się ciebie pytali, jak to 
było? 

Głowa wykonała ruch przeczenia. 
— Nie, Tom nie był w strachu. 

Tata tam był. Tata powiedział Tomo- 
wi, jak ma mówić. 

— Tała powiedział Tomowi — po- 
wtórzył w myśli Antoni i zapytał głoś- 
no: — Pokażesz mi tę chatkę? ; 

Tom zerwał się ciężko z ziemi i 
kiwnął radośnie głową. Antoni wstał 
i zamknął z tzraskiem scyzoryk. 

— Czy masz scyzoryk, Tomie? — 
zapytał, idąc szybko obok towarzysza, 
który kierował się w największy 
gąszcz. 

    

Wileńsk.* dla W. W. Z niż. ula ucz. się młodz. | nistracji „Kurjera Wileń- 
6802 6681 6803 skiego“ pod „Bona“. 

— Mam nóż — odparł Tom. — drzewa widać było drugą polankę. 
Wielki, brzydki nóż. — Włożył rękę 
do bocznej kieszeni i wyjął z niej du- 
ży, wyszczerbiony nóż ogrodniczy. 

Antoni zważył na palcu scyzoryk. 
— A tenbyś chciał mieć? — zapy- 

tał. 
Oczy Toma stały się zupełnie okrą- 

głe. Nie odpowiedział tylko kiwnął 
głową kilkakrotnie. 

Dam ci go — rzekł Antoni. — Jeże- 
li będziesz grzeczny i pomożesz mi. 
Będziesz mi odpowiadał na wszystko, 
o co się ciebie zapytam? 

— A jakże! A jakże! Na wszystko. 
I potem Tom dostanie ładny nożyk! — 
Kiwnął głową i zakołysał rękami. 

Przedzierali się z trudem przez 
cierniste podszycie, które ich chwyta- 
ło za ubrania i hamowało kroki. Mu- 
sieli iść gęsiego. Tom prowadził. Nie- 
bawem dotarli do drugiej polanki, na 
której środku stała mała chatka, zbu- 
dowana z desek, pociągniętych smo- 
łą. Tom puścił się biegiem, otworzył 
drzwi i wskazał z dumą ciemne wnę- 
trze. 

Antoni schylił się i wszedł pierw- 
szy. Małe okienko przepuszczało tyl- 

ko tyle światła, że można było zoba- 

czyć koniec swego nosa. Ale Antoni 
zorjentował się, że nie znajdzie tam 
nic ciekawego i wyszedł zpowrotem 
na połankę. Tu stwierdził, że przez 

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-te Jańska 1, telefon 3-40 

Dotknął ramienia Toma i zapytał: 
— Tu byłeś, Tomie, kiedy usły- 

szałeś strzał? 
Tom potrząsnął głową. 
— Nie. Nie. Tom nie słyszał. Tom 

siedział na skrzynce Tom widział. — 
Głos brzmiał apatycznie, ale błysz- 
czące oczy nie schodziły ze scyzoryka 
ani na chwilę. 

Antoni schował nożyk do kieszeni. 
— Dostaniesz to — rzekł prawie 

surowo — gdy mi wszystko powiesz. 
Tom wysunął ku przodowi dolną 

wargę i zwiesił smutnie głowę. Usta 
mu drżały, oczy zaszły łzami. 

Antoni czekał z rękami w kiesze- 
niach, siląc się na cierpliwość. Spró- 
bował z innej beczki. 

— Pokaż mi, Tomie — rzekł. ——. 

Tak jak pokazałeś, jak tamci leżeli. 
Pokaż mi, co wtedy robiłeś. Rozu- 
miesz ? 

Tom ożywił się, wyprostował i za- 
kołysał głową. Poczem, nic nie mó- 
wiąc, wszedł do chaty, wyniósł na 
próg pakę od cukru, postawił i usiadł 
na wywróconem dnie w bardzo 
niedbałej pozie, z głową opartą o pry 
mitywne odrzwia. Po chwili przym- 
knął oczy i głowa opadła mu sennie na 
piersi... 

   

(Done 
  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewiez. 

  
 


