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NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

Zjazd Oszmiański 
Niedzielny Zjazd Gospodarczy w 

Oszmianie nie należy do wypadków, 

którym zazwyczaj na tem miejscu po- 

święcamy swoje uwagi. Bezsprzecznie 

jest to fakt o bezpośrednich celach i 

znaczeniu przedewszystkiem  lokal- 

nych. Jednakże kto na nim był i przy- 

słuchiwał się obradom, musiał dostrzec 

pewne w nim cechy mające znaczenie 

istotne, zasadnicze i — co najważniej- 

sze — pocieszające. 

Zjazd był zorganizowany pod ha- 

słem samopomocy powiatu i omówie- 

nia jego najpilniejszych potrzeb. Ta- 

kie imprezy nawet na naszych tere- 

nach nie są rzadkością ji Zjazd Osz- 

miański mógł mieć przebieg dość sza- 

blonowy, a wyniki ograniczone do 

przedłożenia władzom uchwalonych, 

przeważnie mało realnych, postula- 

tów. Nie zamierzam też wchodzić tu- 

taj w szczegółową ocenę postulatów 

oszmiańskich, ograniczając się do 

stwierdzenia, że zrobiły one wrażenie 

poważnie i gruntownie przemyśla- 

nych i opartych na trafnej ocenie 0- 

gólnych warunków i możliwości miej- 

scowych. 

Chodzi jednak tutaj o co innego. 

Zjazd Oszmiański niezbicie wyka- 

zał, że na naszej wileńskiej prowincji 

są czynniki społeczne poważnie i sze. 

roko 

zadania. Zjazd i połączona z nim Wy- 

  

rozumiejące swoje obowiąz 

stawa — jarmark był zorganizowany 

nietylko umiejętnie pod wzgłędem te- 

chnicznym lecz — co ważniejsze — 

był przygotowany i. przeprowadzony 

inteligentnie, bez przesadnych cere- 

monjałów i owej nieszczęsnej, a u nas 

tak kultywowanej „reprezentacji“. W 

małej Oszmianie znaleźli się ludzie e- 

nergiczni j ambitni, którzy postawili 

sobie za cel pobudzić miejscowe spo- 

łeczeństwo do żywszego zajęcia się 

swoim losem, do szukania środków 

zaradzenia obecnej ciężkiej sytuacji 

gospodarczej. Użyli do tego celu nie 

tylko sił własnych, miejscowych, ale 

potrafili zachęcić i ściągnąć do siebie 

liczne grono inteligencji wileńskiej, 

zarówno z pośród sfer urzędowych 

jak i społecznych. 

Nie chodzi tu bynajmniej o to, że 

zaproszeni wilnianie przyjechali, obej- 

rzeli, posłuchali, zjedli obiad i odje- 

chali. W Oszmianie nastąpiło ścisłe zes 

polenie, zrozumienie się czynników 

miejscowych z wileńskiemi. Wilnia- 

nie wzięli żywy, bezpośredni udział w 

obradach, wnieśli do nich głębokie u- 

jęcie rzeczy, zasilili je elementem fa- 

chowym, inteligenckim, a mimo to nie 

byli miejscowym słuchaczom ani ob- 

cy, ani dalecy. Przeciwnie, atmosfe- 

ra wspólnoty psychicznej ji historycz- 

nej dawała się przez cały czas wyraź- 

nie odczuwać. Otóż ta udana próba 

bliższego zespolenia i współpracy gro- 

na inteligencji wileńskiej ze społeczeń- 

stwem naszej prowincji jest objawem 

niezmiernie ważnym i dodatnim. Przy 

pisać to trzeba umiejętności i zrozu- 

mieniu rzeczy organizatorów Zjazdu, 

którzy mając poparcie wojewody Be- 

czkowicza trafnie wskazali na godną 
zego konta- 

  

  

naśladowania formę bliź 

ktu Wilna z ośrodkami naszej pro-' 

wincji. 
Kontakt ten jest tem bardziej nie- 

zbędny, że rola ziemiaństwa w szero- 

kiej pracy społecznej naszej wsi jest 

bardzo nikła. Każdy powiat, a więc i 

Oszmiana, ma paru ziemian (może tro 

chę więcej ziemianek) — społeczni- 

ków i działaczy, ale ziemiaństwo jako 
takie, jako klasa, jest niestety elemen- 

tem społecznie, a często nawet i gospo- 

darczo biernym, sceptycznym, malkon 
tenckim, uchylającym się od współ- 

pracy nad tworzeniem nowych form 

życia naszej wsi. Większ: tych, któ- 

rzy mogliby i powinni stać na czele 

  

wielu społecznych poczynań na wsi, 

dzisiaj odegrywa podobną tam rolę, 

co przed 30-tu laty gromadka wieś- 

niaków, gapiących się przez otwarte 

okna i drzwi na wypełnione gośćmi 

wnętrze pobliskiego dworu. 

W obradach zjazdu podkreślić trze 

ba jeszcze jedno: element uczuciowy, 

który niezmiernie silnie górował w 

każdem podejściu do tematu obrad, 

oscylującego pomiędzy wielką przesz- 

łością kraju a drogami, na których 

ma się wykuwać jego „dzisiaj* j „.ju- 

tro“. Przedmiotem wielokrotnych, go- 

rących owacyj był gen. Żeligowski. 

Są one charaktyrystycznym objawem 

uczuć, które miejscowe społeczeństwo 

żywi dla zasłużonych dla tej -ziemi i 

dla niej nadal pracujących „swoich* 

ludzi. 

Testis. 

EET ET ERESPEEEEES PTI 

Poseł Arciszewski w War- 
szawie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Do Warszawy przybył poseł polski 
na Łotwie p. min. Arciszewski w zwią- 
zku z ostatniemi represjami w stosun- 
ku do mniejszości polskiej na Łotwie. 
Pan min. Arciszewski złoży w Warsza 
wie czynnikom rządowym szczegóło- 
we sprawozdanie o sytuacji Polaków 
na Łotwie. 

    

Wicemin. Koc powrócił 
z Paryża. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W niedzielę wieczorem powrócił 
z Paryża do Warszawy podsekretarz 
w Min. Skarbu p. Koc i wezoraj objął 
urzędowanie. 

Posiedzenie senackiego klubu 
B. B. W.R. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 14 b. m. o godz. 3 po poł. 
odbędzie się posiedzenie senackiego 
klubu BBWR ze współudziałem wszy 
stkich senatorów tego klubu. 

Protesty wyborcze w Sądzie 
Najwyższym. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym Sąd Najwyż- 
szy rozpatrywał trzy protesty, wnie- 
sione przeciwko wyborom do Sejmu 
w okr. Lwów — powiat. Sąd po kil- 
kugodzinnej naradzie dwa protesty od 
rzucił. Co do jednego zaś sprawę po- 
stanowił odroczyć i powołać Świad- 
ków celem ich zbadania. 

Kongres chadecji w Katowi- 
cach. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W ubiegłą niedzielę w Katowicach 

odbył się kongres Chrześcijańskiej De- 
mokracji. Główny referat polityczny 

wygłosił senator Korfanty. Uchwalo- 

no rezolucje opozycyjne, w których 
wypowiedziano się bardzo ostro prze- 
ciw jakiemukolwiek kompromisowi z 
rządem. 

Zjazd kolejowy w Warszawie. 
W dniu 11 b. m. powrócił z War- 

szawy dyrektor kolei inż. Falkowski. 
Uczestniczył w odbytym w Minister- 
stwie Komunikacji zjeździe dyrekto- 

   
   

rów kolei państwowych z udziałem 
naczelników wydziałów mechanicz- 
nych dyrekcyj oraz naczelników wię- 
kszych warsztatów kolejowych. Obra- 
dowano nad sprawami mechaniczno- 

warsztatowemi. Zjazd taki odbył się 
po raz pierwszy, 

Na zjazd przybył p. minister ko- 
munikacji inż Alfons Kuhn. W cza- 
sie zjazdu toczyła się nader ożywiona 
i treściwa dyskusja, to też spodziewać 
się należy, że zjazd ten przyniesie dla 
kolejnictwa naszego pożyteczne rezul- 
taty. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA 12.X. Pat — W 27 

dniu ciągnienia 5-ej klasy 23 Polskiej 

Loterji Państwowej główniejsze ‚ №У- 

grane padly na numery następujące: 

250 zł. + premja 3 tysiące — Nr. 
9.378, 10.335, 90.085 i 202.723, 500 

zł. -- premja 3 tysiące zł. — Nr. 
203.137, 10 tysięcy złotych — 147.489. 

  

Urlop Marszałka Piłsudskiego. 
Marszałek wyjechał do Rumunii. 

Jak donosi PAT, w niedzielę, o godz. 14.55, p. Marszałek Piłsud- 
ski w towarzystwie pułk. dr. Woyczyńskiego wyjechał pociągiem 
bukareszteńskim do Rumunji na parotygodniowy wypoczynek. 

Na dworcu żegnali p. Marszałka p. premjer Prystor, członkowie 
gabinetu, przedstawiciele poselstwa rumuńskiego w Warszawie oraz 
szereg wyższych wojskowych. 

Zastępcy Marszałka Piłsudskiego 
na czas urlopu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w okresie urlopu Marszałka Piłsudskiego na 

stanowisku min. spr. wojsk. zastępować go będzie pierwszy wicemin. spr. 

wojsk. gen. dywizji Fabrycy, a na stanowisku generalnego inspektora sił 

zbrojnych gen. dywizji Sosnkowski. 

ESET RA: EEE EET ITA EEE EMEA 

Sojusz Hitlera z Konowalcem. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Z Genewy donoszą, że w tamtej- 
szych kołach politycznych wywołała 
wielką sensację wiadomość o  dłuż- 
szej konferencji Hitlera z przywódcą 
ukraińskiej organizacji wojskowej 
pułk. Konowaleem, która miała miej 
sce w jednym z miast południowych 
niemieckich w ub. tyg. 

Narada ta stała w związku z re- 
wizjonistycznemi planami Hitlerow- 
ców. Prawdopodobnie Hitłer miał wy 
razić zgodę na udzielenie poparcia 
Konowalcowi pod warunkiem jednak, 
że działalność U. O. W. nie będzie 
skierowana przeciwko Sowietom. 

Protest litewski do Ligi Narodów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Kowna, że rząd litewski 
wystosował do Ligi Narodów protest 

„przeciwko zajściu na granicy  poł- 

sko-litewskiej w dniu 3 bm. 

* * * 

(Przyp. Red.) Podczas wzmiankowanego 

zajścia (o czem obszerniej pisaliśmy w „Kur- 

jerze* z dn. 6 bm.) został zabity policjant li- 

5 który będąc w stanie pijanym prz2- 

kroczył granicę i przesunął wiechy w głąb 

naszego terytorjaum. Gdy nadbiegający kopiś- 

  

“ci chcieli owego policjanta zatrzymać, ten 

zaczął strzelać, wobec czego kopiści zmusze- 

w konsekwencji 

  

i również użyć bron.i 

jąc owego policjanta. 

ni b 

zabijaj. 
  

   

Marszałek Piłsudski przybył 
do Rumuiji, 

Powitania i wizyty. 
BUKARESZT, 12. 10. (Pat). — A- 

geneja Rador donosi: Przybyły tu w 
dniu dzisiejszym Marszałek Piłsudski 
powitany był na dworeu przez mini- 
stra spraw zagranicznych Ghica, pod- 
sekretarza stanu Prezydjam Rady Mi 
nistrów Pangala, personel poselstwa 
polskiego oraz szereg dostojników 
wojskowych i eywiłnych. 

Przy okazji tej wizyty Marszałek 
Piłsudski nawiąże kontakt z kołami 
urzędowemi i w dniu dzisiejszym przy 
jęty będzie przez króla, z którym spo , 

      yje Śniadanie w rezydencji królew- 
skiej w Sinaja. 

We środę rząd wyda na cześć Mar 
szałka Piłsudskiego Śniadanie w pa- 
łacu Prezydjum Rady Ministrów. Z 
Bukaresztu Marszałek Piłsudski uda- 
je się do miejscowości kuracyjnej 
Carmen Silva, wpobliżu Constanzy. 

BEBE T ESS KES T S 

Kpt. Orliński uiegł katastrofie 
CZĘSTOCHOWA, 12. 10. (Pat). — W dn. 

12 b. m. o godzinie 16 rano w Biskupicach 
pod Osztynem, na terenie pow. częstochow- 
skiege, kpt. Orliński, lecąc z Katowie do 
Warszawy na swym aparacie, na którym do 
konał wiele sławnych lotów, uległ wypadko- 
wi w następujących okolicznościach: 

Wskutek oberwania się prawego Śmigła 
motor wagi 500 kgr. wyleciał z aeroplanu. 
Kpt. Orliński, nie tracąc przytomności umy- 
słu, wyskoczył ze spadechronem. Wypadek 
zdarzył się nad lasem. Spadochron spadając 
zaczepił się © drzewo, tak jednak pomyślnie 
że kpt. Orliński nie poniósł szwanku. Na 

wieść o wypadku wyjechały natychmiast 
władze z Częstochowy ze starostą Kuhnem 

na czele. Zabezpieczono szczątki samolotu 
do czasu przybycia specjalnej komisji. Kpt. 
Orliński przebywa w nadleśnictwie Zrębice 
wpobliżu Biskupie. 

EEST UEI SAO AOR ERO AZORÓW CE TRS TTT ET IA 

Groźna sytuacja na Dalekim Wschodzie. 
Ameryka zamierza interwenjować w konflik- 

cie chińsko-japońskim. 
Nadzwyczajna Sesja Rady Ligi Narodów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). ? 

Z Genewy donoszą, że sekretarz 
do spr. zagranicznych Stanów Zjed- 
noczonych Stimson wystosował do se- 
kretarza generalnego Ligi telegram, 
wzywający Ligę do użycia wszystkich 
środków celem zlokalizowania konfli 
ktu na Dalekim Wschodzie. Stany 
Zjednoczone przytem zastrzegają s0- 

bie możność interwenjowania w kon- 
ilikcie chińsko-japońskim niezależnie 
od Ligi. 

Naskutek zaostrzenia się sytuacji 
na Dalekim Wsehodzie de Genewy 
wyjechał z Paryża Briand, który weź 
mie udział w nadzwyjczajnym posie- 
dzeniu Rady Ligi w dniu 13 b. m. 

Czang-Kai-Szek 6 sytuacji. 
Cierpliwość rządu narodowego jest na wyczerpaniu. 

NANKIN, 12. 10. (Pat). — Odbyło się tu 
zebranie polityczne, na którem przemawiał 

Czang-Kai-Sek, krytykując ostro sytuację 

chińsko-japońską. Wyraził on nadzieję, że 
Liga Narodów poweźmie środki: 

1) Dla sprawiedliwego załatwienia kon- 

fliktu. 

2) Dla niedopuszczenia do wojny, która 

jest prawie nieunikniona. 

3) W'yraził nadzieję, że Liga Narodów 
poweźmie odpowiednie środki by Japonja na 
prawiła swe błędy, popełnione przez odmo- 

wę zastosowania się do decyzji Ligi Naro- 

dów i przez zajęcie terytorjum chińskiego 

bez usprawiedliwających powodów. 

Mówca zaznaczył, dalej, że rząd narodo- 

wy zwrócił się do Ligi Narodów, gdyż bę- 

dąc członkiem Ligi, Chiny obowiązane są 

  stosować się do paktu Ligi i dodał, że za- 

rzut czyniony przez Japonję, jakoby Chiny 

zwróciły się do Ligi o ochronę, pozbawiony 
jest prawdy. 

Dalej Czang-Kai-Szek oświadczył, że cier 
pliwość rządu narodowego jest na wyczerpa- 

niu. Jeżeli Lidze Narodów nie powiedzie się, 

Chiny ujmą bieg wypadków we własne ręce. 

Chiny dotrzymują zobowiązań, płynących 

z paktu Ligi i paktu Kelloga, lecz jeżeli Li- 

ga Narodów i sygnatarjusze paktu Kelloga 

nie zdołają wykonać swych obowiązków, 

Chiny nie cofną się przed największem poś- 

więeeniem, przed zrujnowaniem finansowem 

kraju, przez prowadzeniem wojny dla utrzy- 

mania świętych praw, godności umów mię- 

dzynarodowych, ocenia pokoju = šwiato- 

wego. 

Samoloty japońskie zbombardowały 
Kiao - 

GENEWA, 12. 10. (Pat). — Delegat chiń- 
ski Sze zakomunikował generalnemu sekre- 
tarzowi sir E. Drummondowi depeszę, wy- 
słaną z Nankinu dn. 9. b. m. donoszącą iż sa 
moloty japońskie zbombardowały Kiao-Szao, 
tymezasową siedzibę rządu prowinejolnego 
w Mukdenie. 

Szao. 
Bombardowanie pociągnęło za sobą wiele 

ofiar w ludziach i wyrządziło wielkie szko- 
dy. 

Depesza zaznacza w dalszym ciągu, iż 
rząd podjął zarządzenie w celu ochrony po- 

koju i zaprasza komisję Ligi Narodów do u- 
dania się do Kiao-Szao. 

  

wyrok w sprawie o morderstwo w często- 

chowskiej Kasie Chorych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wezoraj przed Sądem  Apelacyjnym w 
Warszawie rozpatrywana była sprawa mor- 
derstwa w częstochowskiej Kasie Chorych 
w roku ub, przed wyborami do Sejmu. Spra- 
weą morderstwa był Kostrzewski, od które- 
go kul zginęli inspektor częstochowskiej Ka- 

sy Chorych Furmańczyk, komisarz Kasy Re- 
jowski oraz robotnik Mołda. Kostrzewski po 
dokonaniu zamachu popełnił samobójstwo. 

Śledztwo przeprowadzone w tej sprawie 
wykryłe pomocników Kostrzewskiego, któ- 
rzy przed paru miesiącami stanęli przed Są- 
dem Okręgowym oskarżeni o współdziałanie 
w morderstwie. Po kiłkugodzi: nej rozprawie 
Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Ka- 
zyka i Czeplińskiego po 12 lat ciężkiego 

więzienia. + 

  

Wielkie zaniepokojenie 
w Waszyngtonie. 

WASZYNGTON, 12. 10. (Pat). — 
Rząd daje wyraz wielkiemu zaniepo- 
kojeniu wobee groźby wypowiedze- 
nia przez Chiny wojny, o ile Liga Na- 
rodów nie doprowadzi do zadawala- 
jącego rozwiązania konfliktu man- 
dżurskiego. Oficjalnie wiadomość ta 
jeszcze tu nie nadeszła, lecz Stimson 
omawia już ze swymi kolegami tę 
kwestję, uważając ją za niezwykle 
ważną. 

Stanowisko Japonji na wype- 
dek interwencji Stanów Zjed- 

noczonych. 
TOKJO, 12. 10. (Pat). — Agencja 

Reutera dowiaduje się, że otrzymano 
tu depesze ze Stanów: Zjednoczonych, 
wskazujące na to, że Stany Zjednoczo 
ne interwenjować będą w konflikcie 

mandżurskim. 
Depesze te wywołały tu żywe ko- 

mentarze. 
Jeden z wyższych urzędników mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych — о$- 
wiadezył korespondentowi biura Re- 
utera, że Japonja jest zwolenniezką 
polityki nieinterwenjowania uważa- 
jąc, że obeeny konfiikt jest sprawą 
czysto lekalną, która winna być za- 
łatwiona między Chinami a Japonją. 

Interwencja zagraniczna drażni 

tylko Japończyków i przeszkadza wy 

siłkom rządu, zmierzającym do zała” 
godzenia sytuacji. 

"22222 ——>2 22 

Przywóz do Polski. 

(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawų ). 
Według tymczasowych obliczeń do Pol- 

ski przywóz we wrześniu wyniósł 268.343 to- 
ny wartości 113.324 tys. zł. W porównaniu 

do sierpnia przywóz wzrósł o 4 milj. 222 tys. 

Dwa konkursy jubileuszo- 
wych zawodów hippicznych 
oficerów artylerji konnej. 
"WARSZAWA 12.X. Pat. — W niedzielę 

odbyły się dwa konkursy jubileuszowych za- 

wodów hippicznych oficerów artylerji kon- 

nej: zespołowy o nagrodę Pana Prezydenta 

i indywidualny o nagrodę p. wiceministra 

spraw zagranicznych Becka, Pierwszy kon- 

kurs o nagrodę Pana Prezydenta zgromadził 

na starcie 10 zespołów. Pierwsze miejsce za jał 

zespół 7 dywizjonu artylerji konnej w > 

dzie kpt. Bylczyński, por. Dąmbski-Nehrlich 

i ppor. Nagórski zdobywając puhar po raz 

drugi, a więc już na własność. W konkursie 

myśliwskim o nagrodę wiceministra Becka 
pierwsze miejsce zajął por. Biliński (Centrum 
Wyszkolenia Artyleryjskiego) na koniu „Ma- 
jestal“. 

  

   

    

  

Co było przyczyną wybuchu 
gazu w Gdyni. 

Orzeczenie komisji. 

GDYNIA 12.X. Pat. — W sprawie kała- 
strofy gdyńskiej zostało w dn. 12 bm. prze- 
prowadzone komisyjne śledztwo przez sądo- 
we władze śledcze, przy udziale rzeczoznaw - 
ców i przedstawicieli M-stwa Pracy i O. Sp. 
oraz ZUPU. 

Badania przewodów gazowych w piwni 
cy zburzonego skrzydła gmachu wykazały, ze 
kurek przy rurze wyłotowej był w trzech 
czwartych odkręcony, tak że gaz świetlny 
musiał się przezeń bez prze ód ulatniač. 

Ani komisja ministerjałna. która badała w 
sobotę stan rzeczy ani też władze śledcze nie 
stwierdziły żadnych uchybień  budowlano- 
konkurencyjnych, które mogłyby spowodo- 
wać zawalenie się budynku. 

Wyjaśnione więc zostało obecnie, 

nie zresztą z zezn: mi świadków. przy- 
czyną trofy był wybuch gazu świetlne; 
przedo: o się przez odkręcony kurek 
w przewodzie świetlnym w piwnicy zburzo. 
nego skrzydła domu. 

Otwarcie międzynarodowego 
zjazdu działaczy ortodoksyj- 
nych przesunięto na dzień 

dzisiejszy. 

Zapowiedziane na dzień 12 b. m. 
otwarcie zjazdu ortodoksów nie do- 
szło do skutku. Zjazd otwarty zosta- 
nie w dniu dzisiejszym. Do chwili 
obecnej przybyły już delegacje Łotwy, 
Estonji, Finlandji i częściowo Litwy. 

Wskutek trudności wysuniętych 
przez władze litewskie przy przekra- 
czaniu granicy, delegacja litewska w 
ilości 60 osób przybyła do Wilna do- 
piero w dniu wczorajszym. Skłoniła 
to władze organizacyjne zjazdu do 
przesunięcia terminu otwarcia obrad 
na dzień dzisiejszy. Przybycie reszty 
delegacji litewskiej spodziewane jest 
w ciągu dnia dzisiejszego. 

Dotychezas na zjazd przybyio już 
zgórą 200 delegatów z terenu państw 
bałtyckich. 
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Twórczość wileńska. 

Bez reklamy i rozgłosu rozwija się 
w naszem mieście twórczość artysty- 
czna. Oto mamy do zanotowania no- 
winę z dziedziny literatury teatralnej: 
szłukę kap. Witolda Makowskiego, ze 
znanej i tak zasłużonej rodziny Ma- 
kowskich, księgarzy, działaczy, poli- 
tyków i wydawców wileńskich. Pierw- 
szy utwór młodego autora, legjonisty, 
więźnia Szczypiorny i oficera armji 
polskiej od 1916 roku, nosi tytuł Nur 
Wschodzie wielkie zmiany. Akcja to- 
czy się w epoce 1918—19 i jestto jakby 
polska odpowiedź na książkę Rema.- 
que'a Na zachodzie bez zmian. Sztuka 
jest przyjęta przez dyr. Szpakiewicza 
i będzie grana w styczniu 1932 roku. 

Moskwa ma stać się portem? 
Według ogólnego planu rozbudo- 

wy sieci dróg wodnych stolica Związ- 
ku sowieckiego, leżąca w samym 
środku państwa ma stać się portem 
śródlądowym. Rzecz cała ma ciekawe 
podłoże. Moskwa bowiem po usku- 
tecznieniu piatiletki ma stać się naj- 
ważniejszem centrum nowego państ- 
wa. Stosunki komunikacyjne były za- 
wsze bardzo trudne, bowiem Moskwa 
skazana była na kosztowną komuni- 
kację kolejową, która nawet już daw- 
niej nie była wystarczająca. Ponieważ 
Moskwa w krótkim czasie będzie o- 
środkiem przem. traktorowego i au- 
tomobilowego Rosji, przypisuje się 
drogom wodnym nadzwyczajne zna- 
czenie. Przedewszystkiem rzeka Mo- 
skwa, nad którą leży stolica Sowietów 
połączona ma być z rzeką Wołgą ka- 
nałem długości 200 km. Tem samem 
Moskwa uzyskałaby połączenie wod- 
ne z Morzem Czarnem. Prace wsępne 
zostały już rozpoczęte Koszta budowy 
wynosić będą 250 miljonów rubli u 
budowa trwać ma cztery lata. O wiele 
większe znaczenie mieć będzie połą- 
czenie z morzem wschodniem po wy- 
budowaniu kanału łączącego sieć wo- 
dną z rzeką Oką. Kanał pomiędzy 
Moskwą a Oką będzie długości 150 
km. a budowa trwać będzie 2 lała. 
Koszła wynosić będą również 250 mił. 
Po wybudowaniu tego kanału Mosk- 
wa połączona będzie z północnym 
wschodem. Kanały te mają być tak 
głębokie, by do Moskwy mogły zajeż- 
dżać wielkie parowce morskie. 

Jak i kiedy plan ten zostanie zre- 
alizowany trudno przewidzieć. Trz 
ba zważyć, że budżet sowiecki jest jt 
znacznie obciążony i jeśli miarodajne 
czynniki sowieckie planują budowę 
sieci, wodnej, i pragną plan ten zreali 
zować w odpowiednim terminie, to 
muszą wytężyć wszystkie siły. Nie u- 
lega wątpliwości, że korzystać będą 
z kapitału zagranicznego i koła ofi- 
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Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

IV. 

Pi d strażą Iwów i węży. 

Tak to się jakoś skiada. że rzeczy, 
które się wszystkim podobają są prze- 
ważnie naprawdę piękne i piękna tego 
nie może umniejszyć żadne przerekla- 
mowanie. Budząca powszechny za- 
chwyt — świątynia Angkory na Wy- 

lami litemi ziołem. Wreszcie ukazuje 
się król. Jedzie stojąc na słoniu o zło- 
conych kłach. W ręku trzyma święty 
miecz. Nad nim unoszą się białe pa- 

rasole'. 
Jeszcze przeszło sto lat po tym 0- 

  

Świątynia”Angkory w nocy. 

stawie Kolonjalnej 
cydzielem, Ch 
rjałów nietrwa 
wykuta z kamieni 
kięta w kamień. 

jest istnem ar- 
ć wzniesiona z mate- 

h — wygląda jak 
a, jak modlitwa, za- 

  

   

  

  

Wiodącą doń szeroką i długą aleję 
strzeże szpaler siedmiogłowych, świę- 
tych węży, których kult jest tak sta- 
ry. że już niepodobna dociec, co ©- 
znacza. U stóp świątyni — aleja ta 
przechodzi w schody zawrotnie wy- 
sokie. niby naprawdę prowadzące do 
nieba. Tu straż trzymają lwy, jeszcze 
bardziej -święte od węży siedmiogło- 
wych. zwanych „Nigi'”. 

Niczem wspaniała korona. pełna 
boskiego majestatu — wznosi się nad 
świątynią kopylasta wieža szeščdzie- 
sięciometrowej wysokości, otoczona 
czterema wieżami, niższemi o dziesięć 
metrów. Takie dwie wieże zdobią bocz 
ne krużganki. I wszystko to, cały tea 
olbrzymi gmach pokrywa rzeźba, de- 
likatna, koronkowa, tajemnicza rzeź- 
ba wschodnich krajów. 

  

   Ciekawa jest historja prawdziwego 
Angkor - Vat'u — świątyni tak ogrom- 
nej, że kolos kopji wystawowej jest za- 
ledwie minjaturką pierwowzoru. w 
Xll-ym wieku naszej erv przebogate 

imperjum Kmeru wzniosło, pomiędzy 
innemi arcydziełami z kamienia, kla- 
sztor Angkory, zwany „Klasztornym 
pałacem dla swego przepychu i wiel- 
kości, gdyż zabudowania tego arcy- 
świętego miejsca RR przeszło 110 

ha. 

Ludy wschodu nie mają historji. 
Z tej ciekawej epoki pozostał jedynie 
krótki, lecz barwny opis pewnego 
Chińczyka. delegowanego przez cesa- 
rza Chin do Kambodży. Oto co pisze 
ów delegat na schyłku XIII wieku: 
„„Krėl udaje się do świątyni Angkory 
Na czele orszaku — świta królewska 
konno. Za tem postępują sztandary i 

. muzyka. Pałacowe dziewczęta, w licz- 
bie pięciuset. przybrane w barwne 
szaty i w kwiaty we włosy wplecione 
—niosą wielkie świece, palące się na- 
wet w słońcu. Część ich dźwiga cięż- 
kie ornamenty, kute w srebrze i w zło- 

cie. Dalej — toczą się wózki, zaprzęg- 
nięte w kozy i w konie. Ministrowie 
i książęta jadą na słoniach. Nad ich 
giowawmi kołyszą się purpurowe para- 
sole. W palankinąch niosą żony kró- 
lewskie, Sto żon, pod stoma paraso- 

   
   

      

Na deskach 
TEATR NA POHULANCE. 

Złoty wiek rycerstwa. Ksotochwila w 

trzech akłach Maalawe'a. 

Stary to kawał ta bezpretensjonal- 
na humoreska naiwnie wykpiwająca 
entuzjazm kobiet z arystoracji angiel- 
skiej do starych rodów i tradycyj ry- 
cerskich. Święcił w niej triumfy Fer- 
tner, przeładowując komizmem głów - 
ną rolę, dowcipnie przez autora ujętą, 
dziedzica licznych włości i długiego sze 
regu przodków, których mu ciągle du- 
mna ciotka i egzaltowana kuzynka na 

Ty le mau o to dokuczy- 
jęty swym ro- 

a i tradyc 

ją, że mó się jake pospo- 

lity człowiek i dokazuje z zaproszone- 
mi pannami bez najmniejszego  res- 
рек! dla swego prestiżu, iż biedny 
dziedzie, zasypiając po wypiciu odpo: 
wiednic „dozy whisky i przy silnym 
katarze śni niesamowite rzeczy. A 
mianowicie że wszystkie osoby, które 
dopiero co widział żyjące w XX wie- 
ku, odnajduje w XI i tu dopiero prze- 
ciwstławienie współczesności do tam- 
tych czasów jaskrawą daje przewagę 
poglądem bohatera, i autora zapewne. 

Kuzynki i ciotka zamieniają się w 
prześladowane przez złego rycerza za- 
konnice, elegancki bankier z córką, w 
pogan okutych w kajdany, pod groź- 
bą czarów i spalenia i t. p. Temat da- 
jący duże pole do humoreski, wyzys- 

/ 

   

  

     

    

pisie trwala potęga imperjum Kmeru. 
Poczem, na początku XV wieku na- 

jechały ludy pochodzenia chińskiego 
i zrównały wszystko z ziemią. Wieki 
mijały. Cudowne świątynie stały mar- 

„twe i puste. Bujna roślinność połu- 

    

  

dniowa rozsadza swemi korzeniami 
nawet kamienie. Powoli — z pięknych 
pałaców-klasztorów zostały ruiny, a po 
tem — już tylko ruiny ruin. Nikt się 
o nie nie troszczył. Tubylcy zaczęli | 
zapominać ich historje i legendy. Do- 
piero w drugiej połowie XIX wieku, 
pewien uczony odkrył w morzu korze- 
ni olbrzymie gruzy. Tubylcy objašnili 
go, że jest to pałac „wzniesiony przez 
Króła Aniołów dla świętobliwego Kró- 
la Trędowatego'. Pod wpływem agi- 
tacji, jaką ów uczony -podjął w pis- 
mach — Francuzi podjęli się wielkie- 
go dzieła odratowania największej, jak 
dotychczas, śwątyni świata — Rol 
nego Angkor Vat'u. 

Lecz wróćmy do paryskiej Angko- 
ry. Wewnątrz — nic z domu bożego: 
obszerne sale, duże stoiska. Synteza 
pracy kolonji dla Francji, a zwłasz- 
cza — Francji dla kolonji. Oto, nie- 

dbale i bez żadnego komentarza —: 
rzucone kajety tubyleów, zapisane tak 
poprawną frańncuszczyzną, że niejedno 
paryskie dziecko mogłoby jej poza- 
zdrościć żółtym kolegom. Dalej — 
plastyczny wykaz prac sanitarnych. 
obok wykresów i liczb — obrazki i 
freski: szczepienie ospy tubylcom, ra- 

  

Lwy świątyni An kory, 

scenicznych. 
kany należycie. Łatwo zabawne sytu- 
acje wywołują zdrowy śmiech na wi- 
downi, gdyż operują niezawodnemi 
efektami komizmu sytuacyjnego. Sen 
kończy się zwycięstwem boksu nad 
rycerzem w zbroi i obudzeniem się 
pana zamku, poczem zgoda z uroczą 
kuzynką i happy end. 

Publiczności było skandalicznie 
mało na dwóch pierwszych przedsta- 
wieniach. Stało się może niezręcznie, 
że właściwie idą teraz dwie sztuki te- 
go samego typu, naiwnie-komiczne, 
dla młodzieży raczej niż dla współeze- 
snej dorosłej publiczności. Wskutek 
R tych pustek, artyści nie dali tyi ie 
humoru ile sztuka ; 
p. Ciecierski, grający £ olę po- 

traktował ją o wiele subtelniej i bar- 
dziej wytwornie niż Fertner, którego 
za człowieka przedstawiającego an- 
gielskiego arystokratę z rodu nie moż- 
na było uważać. P. Ciecierski grał z 
całą swobodą i przekomarzał się z a- 
toczeniem b. miłe, humor jego był po- 
wściągliwy i nie raził przesadą. w kt. 
łatwo w tej roli popaść. Panie Jasińs- 
ka, Wyrwiczowa, Stanisławska, i Ka- 
mińska, dały każda odpowiedni typ, 
i patosem lub swobodą ożywiały ak- 
cję. Panowie bez wyjątku dostroili się 
do stylu farsy i zrobili z siebie dobre 
sylwetki, zwłaszcza w akcie snu o śre- 
dniowieczu, który wypadł efektow- 
nie i zabawnie. Ale czy to dlatego, że 
się tę rzecz zna oddawna, wszystko 
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Z pobytu ministra W.R. i O.P. w Wilnie. 
Bawiący w Wilnie od soboty p. 

niinister oświaty Janusz Jędrzejewicz. 
który przybył na uroczystość inaugura 
cyjną roku szk. U. S. B. i na uroczys- 
ty akt objęcia przez rząd pieczy nad 
grobami królewskiemi, uczestniczył 
w dalszym ciągu swego pobytu w po- 
siedzeniu Senatu U. $. B. w niedzielę. 
Tegoż dnia p. minister przyjął dele- 
gacje Związku Legjonistów i Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

W poniedziałek 12 bm. p minister 
Jędrzejewicz w towarzystwie kuratora 

wileńskiego Okręgu szkolnego, p. K. 
Szelągowskiego i wizytatorów szkol- 
nych zwiedził szkołę powszechną im. 
gen. Żeligowskiego na Antokolu, Pań- 
swową Szkołę Techniczną im. Mar- 
szałka Piłsudskiego, gimnazjum im. 
króla Zygmunta Augusta, gimnazjum 
im. Słowackiego, centralną szkolną 
pracownię przyrodniczą przy ul. Za- 
walnej oraz inne zakłady naukowe. 
"Tegoż: dnia zwiedzał p. minister bu- 
dowę nowego gmachu Archiwum pań- 
stwowego. 

  

Zaku Fsowe plany ciężkiego przemysłu 
niemieckiego. 

Poparcie rządu wzamian za nową inflację. 

BERLIN, 12. 10. (Pat). — „Frank- 
furten Ztg.* ogłasza rewelacje © za- 
kulisowych planach ciężkiego przemy 
słu niemieckiego. Przedstawiciele te- 
go przemysłu, zgrupowani w partji 
ludowej, zwrócili się w ostatnich dn. 
do kanclerza Brueninga, obiecujące 
mu poparcie nowego rządu Rzeszy, 0 

ile zgodzi się na ich projekt, zmierza- 
jący do wywołania nowej inilaeji w 
Niemczech. — Kanclerz Bruening 0d- 
rzucił tę propozycję. 

Jako dowód prawdziwości swych 
twierdzeń, dziennik ogłasza list, ot- 
rzymany od jednego z przedstawicie- 
li ciężkiego przemysłu. 

Decydująca chwila w Niemczech. 
BERLIN 12.X. Pat. -— Rozpoczy- 

nające się we wtorek plenarne obrady 
Reichstagu wywołują wśród stronnictw 
politycznych gorączkowe ožywienie. 
Większość frakcyj parlamentarnych 
już w poniedziałek zebrała się na na: 
rady. 

Na posiedzeniu frakcji centrowej 
kanclerz Bruening, podkreślając po- 
wagę sytuacji w polityce wewnętrznej 
i zagranicznej Niemiec, oświadczył, że 
rozstrzygnięcie zapaść ma obecnie w 
parlamencie. 

W kołach politycznych z niezwylk- 
łem zainteresowaniem oczekują  jut- 
rzejszego ekspose kanclerza, mającego 
zawierać m. in. również odpowiedź na 
uchwały kongresu nacjonalistów w 
Harzburgu. 

Ze względu na możliwość rozru: 
chów policja berlińska we wtorek od 
samego rana znajdować się będzie w 
pogotowiu alarmowem. 

Grandi jedzie do Waszyngtonu. 
RZYM 12.X. Pat. — Jak wynika 

z ogłoszonego dzisiaj «ficjalnego ko- 
munikatu, minister Grandi zaproszony 
był do Waszyngtonu jeszcze podczas 
wizyty Stimsona w Rzymie. Zaprosze 
nie to ponowił obecnie rząd amerykań 
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Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa 
Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 

z prawami publiczności. Ё 
Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 21-ej. 

к 

Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. 

Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 
działki, środy i piątki w godz. od I8-ej do 20-ej. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 

towanie chorych, pomoc matkom i 
starcom. Klęska śmiertelności zmniej- 
szona, stan zdrowia polepsza się z roku 

na rok... 
Wreszcie — sala prac uczniów 

Szkoły Sztuk Pięknych w Hanoi, za-: 
łożonej przez Francuzów dla ratowa- 
nia od europeizacji delikatnego pięk- 
na sztuki indochińskiej. Wystawa 
dzieł, a niekiedy arcydzieł, powsta- 
łych w tej szkole, świadczy o bardzo 
wysokim poziomie jej uczni, zwłasz- 
cza — w zakresie sztuki stosowanej. 
W półcieniu, w ramie ścian krytych 
laką i inkrustacjami, widzimy meble 
równie piękne, jak wygodne. Do tyca 
prowizorycznych buduarów wiodą 
wrota kute w żelazie, tak koronkowe 
i misterne, że szukamy podpisu arty- 
sty, który stworzył te „szyby czaro- 
dziejskie. Jest nim pan Vu Tien Chus. 

Przez korowód sal, w których py- 
sznią się ceramiki, bronzy i klejnoty 
—-dochodzimy do wystawy obrazów 
indochińskich akademików. Są to ob- 
razy o przytłumionych barwach, tak 
świetnie odtwarzających duszę ludzi 
wyrosłych w kraju, gdzie poranki są 

jasne i ciche. Egzotyczne imiona tych 

robiło wrażenie widowiska dla bar- 
dzo młodej młodzieży. Nie dość się 
postarzało, by mieć styl, ale o tyle że 
jest już wyszłe z naszego współczesne- 
go poczucia humoru. Нго. 

TEATR „LUTNIA“, 
Szelmostwa Scapeno, farsa Janu Po- 

quelin Moliera. (Les Fourberies de 

Scapin). 

  

Nie wdając się w powtarzanie ży- 
ciorysu Moliera, znanego chyba ogól- 
nie ze świetnej książki Boya, tego nie- 
zwykłego zaiste tłumacza dzieł klasy- 
ków francuskich, krótko -przypomnij- 
my sobie że Molier był jak Villon, Vol- 
taire i Beaumarchais dzieckiem Pary- 
ża drobnomieszezańskiej rodz. „tapi- 
cera królewskiego, z tego środowiska 
pracy i sprytu. dowcipu i odwagi, wy 
trwałości i odporności na wszełkie nie- 
dole jakie do dziś dnia cechują pary- 
żan i które to zalety objawiły się w 
czasie wojny w sposób niejednokrot- 
nie bohaterski. 

Młody Poquelin ulega fatalnemn 
pociągowi do teatru, fatalnemu, gdyź 
w owej epoce można było zostać utu- 
bionym wesołkiem króla Jegomości, 
i grywać dla niego sztuki, któremi się 
raczył interesować, można było dojść 
do takich łask, że sam Majestat raczył 
wchodzić w role napisane przez Molie- 
ra i poruszać się na scenie w balecie 
lub sztuce, że i dziecko wagabundy-a- 
ktora trzymał Ludwik XIV do chrztu, 
że rad widział, jak ten paryski łobuz, 
z małości powstały, drwi bez miłosier- 
dzia z najwytworniejszych markizów 

ski za pośrednictwem charge d'affai- 
res Kirka. 

Według komunikatu, Grandi wyje 
dzie do Ameryki dopiero w drugiej 
połowie listopada. 

  

młodych artystów zaczynają nabierać 
powagi w świecie sztuki. Wśród rzeź- 
biarzy wyróżnia się Vu Cao Dam. Jego 
bronz: „Głowa młodej anamitki* — 
to istne arcydzieło: czoło płaskie, nos 
maleńki, zadarty, lekko wydęte usta, 
a w opuszczonych powiekach zamyśle- 
nie tak głębokie, że zda się zatonęła 
w niem wszelka uchwytna treść. 

W salonach Angkory — cisza. Są 
to jedne z jakże nielicznych na wy: 
stawie, gdzie niema wrzaskliwego han- 
dlu, wrzaskliwej reklamy, gdzie na- 
prawdę panuje nastrój jakiegoś nowo- 
czesnego „Kościoła Piękna*, jakiejś 

„Świątyni Sztuki”, 

Dzień się kończy. Czas opuścić 
wystawę. Jeszcze ostatni rzut oka na 

świątynię Angkory. Jakże wspaniale 
uwydatnia się w swej szarawej zielo- 
ności na tle sąsiednich pawilonów Za- 
chodniej Afryki — grupy meczetów 
i domów koloru skrwawionej rdzy. 
Już zmierzcha się. Z niewidocznych 
refiektorów pada światło. Szaro-zielo- 
nawa świątynia zda się być przetkana 
promieniami księżycowemi. 

Marja Milkiewiczowa. 

i wykwintniś, ale jednego król nie 
mógł zmienić by zdjąć z aktorów klą- 
twę kościelną i zmusić kler do chowa- 
nia ich w poświęconej ziemi. Widać 
jednak, że niewiele co sobie z tego ro- 
bili, bo przecie zawsze ich była dos- 
tateczna ilość czy to w budach jar- 
marków czy na dworach wielmożów. 
Moliera z rozkazu króla pochowano 
religijnie ale w nocy i po cichu, śmierć 

jego nastąpiła na polu pracy, gdyż 
wpadł w konanie grając „Chorego z 
urojenia, którego napisał czując się 
osatecznie wyczerpany i dlatego, że 
kaszlącego i trzęsącego się człowie- 
ka mógł, będąc nim oczywiście, uda- 
wać z bohareskim wysiłkim na sce- 
nie. 

Pod opiekuńczem skrzydłem mo- 
narchy. kióry ceremonjał dworski do- 
prowadził do kultu i ubóstwienia 
mógł tworzyć swobodnie ten „tapieer 

królewski*, mający genjalne wprost 
spojrzenie na właściwości ludzkie, na 

. podstawowe cechy człowieka pod każ 
dym strojem: markiza, mieszczanina, 
czy prostaka. Typy zasadnicze, które 
postawił Molier w swych dziełach 360 
lat temu istnieć będą tak długo, jak 
długo będzie istniał człowiek, choćby 
zamiast koronkowego stroju Ludwika 

XIV nosił sportowy kostjum dzisiej. 
szy. Niezaradność ludzi zamożnych, 
naiwność mężów w stosunku do żon, 
umiejętność kobiet w obracaniu naj- 
mądrzejszego koło palca, skąpstwo, 
chciwość i bezczelność w karjerze ży- 
ciowej, czyż nie istnieją wciąż równie” 
żywo działające w psychice ludzkiej 
jak 360 lat temu? 
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Aktualne zagadnienia. 
Jesteśmy świadkami zbierania przez 

spekulację bogatego żniwa. Przeciętny 
obywatel, który niejednokrotnie od- 
mawia sobie najniezbędniejszych na- 
wet wydatków, znów jest narażony 
„na utratę swoich ciężko najczęściej za- 
robionych pieniędzy. Zupełnie bez u- 
zasadnienia spekułanci podbili kurs 
rubla złotego wmawiając w bezkry- 
tycznych ludzi, że w ten sposób naj- 
pewniej zagwarantują sobie przy- 
szłość. Oczywiście zaprzeczyć się nie 
da, że złoto, jako miernik stały, war- 

tości swojej nie traci, ale dzieje się to 
tylko wtedy, kiedy złoto będzie naby- 
te po normalnej cenie odpowiadającej 
jego wartość. Cena gramu czystego 
złota ustalona przed 1'/, rokiem nie 
drgnęła a niemniej przeto bezkrytycz- 
ni ludzie w bezpodstawnym strachu 
dobrowolnie pozwalają spekulantom 
żerować na swojej kieszeni i przepła- 
cają ruble złote o wiele ponad ich 
faktyczną wartość. 

Oczywiście płacąc nadmiernie wy- 
górowaną cenę za ruble złote na tej 
tranzakcji muszą nieodwołalnie stra- 
cić. 

Należy podkreślić, że naogół spo- 
łeczeństwo polskie odpornie ustosua- 
kowało się do spekulacji złotem, zdro- 
wy instynkt zwyciężył i ogół, który 
tylekrotnie stracił na lokowaniu w 0b- 
cych walutach, nie dał się opanować 
psychozie spekulacji. Wprawdzie mo- 
żnaby znaleźć przykłady lekkomyśl- 
nego, jak się okazało, lokowania swo- 
ich pieniędzy przez Polaków w ban- 
kach zagranicznych, lub też kupowa- 
nia rubli. złotych, o czem wspomnieli- 
śmy, niemniej przeto są to wyjątki, 
które nieodwołalnie poniosą straty, a 

przez to samo tem bardziej utrwalą 
zaufanie ogółu do naszej waluty. 

Dowodem dojrzałości społeczeńst- 
wa jest fakt, że jakkolwiek przeżywa- 
ne trudności gospodarcze zwiększyły 
pauperyzację, to jednak zdrowy in- 
stynkt społeczny przeważył, czego naj- 
lepszym dowodem jest wzrost wkła- 
dów oszczędnościowych w P. K. O. 
I tak, w sierpniu przyrost wkładów 
oszczędnościowych w P. K. O. wyra- 
ził się kwotą 2,515,000 zł., a we wrze- 
śniu kwotą 3,530,000 — wobec czego 
globalna suma powierzonych tej in- 
stytucji oszczędności wzrosła do za- 
wrotnej jak na nasze stosunki kwoty 
zł. 292,295,000. 

Jest to zupełnie zrozumiałe i lo- 
giczne, bo przecież P. K. O. jak po- 
wszechnie jest wiadomo, lokuje powie 
rzone wkłady. w wartościach nieza- 
chwianych: nieruchomościach lub też 
papierach opiewających na złote w 
złocie, a tem samem gwarantuje po- 
wierzone wkłady czystem złotem. 
Oprócz niezachawianego bezpieczeń 
stwa, jakie daje ta instytucja swoim 
wkładeom, podkreślić należy jej spo- 
łeczno-gospodarczy charakter. Pienią- 
dze ulokowane w P. K. O. instytucja 
ta zwraca społeczeństwu natychmiast 
w formie wygodnych bardzo kredy- 
tów pośrednich, które ożywiają wszy- 
stkie ważniejsze gałęzie życia gospo- 
darczego, jak budownictwo, rolnie- 
two, przemysł czy handel i t. p. Dla- 
tego też świetny rozwój tej instytucji 
jest dowodem zdrowego odruchu spo- 
łeczeństwa, które zrozumiało swój in- 
teres i umiało połączyć go z interesem 

ogółu. 

Wbrew przewidywaniom pesymi- 
stów Pocztowa Kasa Oszczędności sta- 

le notuje wzrost powierzonych wkła- 
dów, a dzieje się to dlatego, że insty- 
tucja ta oprócz całkowitego zaufania 
społeczeństwa, na które całkowicie za 

służyła daje jeszcze swoim wkładcom 

ołbrzymie wygody w postaci popular 

nych książeczek oszczędnościowych, 

za pośrednictwem których można roz- 

porządzać swoimi oszczędnościami w 
każdym nawet urzędzie pocztowym, 

A z temi odwiecznemi przywarami 
walczy zawsze duch tęgi i spojrzenie 
sprawiedliwe! Na ambonie czy na sce- 
nie, na ulicy czy w kodeksie umysły 
przenikliwe j bojownicy o prawdę, 
chłoszczą, każdy w formie odpowied- 
niej jego stanowi czy temperamento- 
wi, te garby i krzywizny duszy ludz- 
kiej. Molier czynił to tem śmielej, że 
jednocześnie bawił, że drwiąc, śmie- 
szył, że obrażeni arystokraci, których 
ukazywał na scenie jako matołków 
wodzonych za nos przez służących, 
wzruszali ramionami i nie uważali za 
stosowne reagować na żarty... pajaca, 

wesołka królewskiego. Bo nad Molie- 
rem stał król, król znudzony z pew- 
nością docna płaskiem pochlebstwem. 
drwiący w głębi z wad i próżności 
swego otoczenia, obliczający dob 

wartości ludzkie, i zadowolony, 

ktoś ma eudowną odwagę rzucać ta- 
kie wyzwania, jak Tartuffe (Święto- 
szek), lub „Pocieszne wykwintnisie“ 
(Les Precieuses Ridieules), całemu 
złocistemu, brylantowemu światu Wer 

salu . Wyobraźnia rysuje jakieś spot- 
kania w długich strzyżonych alejach 
grabowych królewskiego parku, kędy 
aktor giął się w ukłonach przed Ma- 
jestatem, a Majestat jednem słówkiem. 

jednym ruchem złotej laski na pias- 

ku, dawał sygnał wesołkowi do no- 
wych w krainę przywar wycieczek. 

I Molier rzucał się, beształ, drwił, ob. 
dzierał z szat dusze i ciała, filozofo- 
wał głęboko (Szkoła żon, Mizantrop, 
Księżniczka Elidy, Don Juan), lub po 
przez gruby śmiech farsy, bratniej z 
komedją del arte (Rogacz z urojenia, 

    

oraz przez „uruchomienie obrotu cze- 
kowego, który będąc uzupełnieniem 5- 
biegu pieniężnego w kraju, jednocześ- 
nie jest najwygodniejszym i najtań- 
szym <POS regulowania należno- 
ści. 

P. K. O. wprowadziła również sy- 
stem przymusowych oszczędności, 
który polega na tem, że P, K. O. za 
pośrednictwem każdego urzędu pocz- 
towego przyjmuje popularne ubezpie- 
czenie na życie które można dopełnić 
bez badania lekarskiego na bardzo wy 
godnych warunkach, poczynając od 
wkładki 3 zł. miesięcznie. 

Dużą atrakcją ubezpieczeń na ży- 
cie w P. K. O. jest fakt, że w razie 
śmiercj ubezpieczonego  spowodowa- 
nej wypadkiem rodzina ubezpieczone- 
go otrzymuje podwójną sumę ubezpie 
czenia. To też nie dziwnego, że ta for- 

ma oszczędności rozpowszechniła się 
w Polsce bardzo szybko, czego najlep- 
szym dowodem jest, że po 2-letniej 
działalności na tem polu, Pocztowa 

Kasa Oszczędności wydała łącznie 
przeszło 66,000 polis ubezpieczenio- 
wych na łączną kwotę ponad zł. 
145,000,000. 

Reasumując powyższe musimy 
stwierdzić, że zmysł kapitalizacji w 
Polsce krzewi się zadawalająco, i że 
zozumienie konieczności oszczędzania 

znajduje coraz więcej zwolenników, 
co w pierwszym rzędzie należy przy- 
pisać wytężonej akcji propagandowej 
i technicznym udogodnieniom. które 
P. K. O. daje swoim uczestnikom. 

W. Świątecki. 
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Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 
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Zakończenie uroczystości 
uniwersyteckich. 

Z powodu przyjazdu p. premjera 
Prystora z małżonką, p. ministra Ję- 
drzejewicza i p. marszałka Raczkie- 

wicza, którzy chcieli poznać niespo- 
dzianie odnalezione groby katedralne 
i wzięli udział w otwarciu roku aka- 
demickego, wieczorem odbył się w sali 
Śniadeckich raut wydany przez pr”- 
fesorów U. S. B. J. M. rektor Janusz- 
kiewicz z małżonką przy pomocy nie- 
strudzonej p. Horoszkiewiczówny, se- 
kretarki U. 5. В. 1 prof. Sławińskiego, 
najuprzejmiej przyjmowali liczne, 
przeszło 200 osób liczące grono gości, 
wśród których znajdowali się prócz 
wyżej wymienionych JE. biskup Ban- 
durski, gen. Żeligowski. W estetycz- 
nie przybranej sali, przy stolikach, 
przy których dobierały się grona zna- 
jomych, słuchało się muzyki p. Hleb- 
Koszańskiej, śpiewu p. prof. Szmur- 
łowej. Przy herbacie i ciastkach, oraz 
ożywionej pogawędce z tylu miłymi 
gośćmi, przeciągnęło się zebranie do 
późna, a na zakończenie poważni pro- 
fesorowie, senatorzy i zwykli śmier- 
telnicy puścili się w tany przy muzy- 
ce prof. Śleńdzińskiego. I nigdy chyba 
te poważne mury nie rozbrzmiewały 
tak ochoczym walcem i dziarskim ma- 
zurem! Po tej godzinnej zabawie, już 
po dwunastej rozchodzono się, życząc 
sobie na rok przyszły równie przyjem- 
nego „nowego roku* akademickiego. 

    

Fepierajcie Ligę Morską 

== j Rzeczną !! 
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Wartogłów, Chory z urojenia, Pan 
Pourceaugnac, Miłość lekarzem i t. p.) 
chłostał bez miłosierdzia po koronkach 
i atłasach. 

Prócz wizerunków charakterów za 
wartych w jego powżniejszych dzie- 

łach, i kóre wyczerpująco odmalowu- 
ja jakąś namiętność ogólnoludzką, jak 
skąpstwo, zazdrość lub próżność, pod- 
stawową treścią dzieł Moliera są sto- 
sunki rodzinne, w których stale bie- 
rze Molier stronę dzieci przeciw tyran- 
ji rodziców i społecznej. W odmalo- 
waniu tych ostatnich jest wprost okru 
tny. Jakże ponad swych chlebodaw- 
ców wynosi ich , „służbę”, tych wszy- 

stkich Skapenėw r Maskarylów, Toi- 

nety i Nikole, Doryny i Frozy y, tych 

lokajów i subretki. konfidentów i przy 

jaciół swych panów i pań, którzy kro- 

ku bez nich nie ruszą i niczego dla 

siebie zdobyć nie umieją bez ich po- 

mocy: ani miłości, ani pieniędzy, ani 
zezwoleń czy przebaczeń zagniewa- 
nych ojców, ani wykręcenia się z tru- 
dnych sytuacyj. W Wartogłowie, ku- 

ty na cztery nogi Macarille, nie mniej 
jak dziesięć razy ratuje i wy kręca od 
nowa sytuację, którą gapiowaty i nie- 

dbały jego pan, Lelie, wywraca: za 
każdym razem jak domek z kart. 

Bez osłonek mówi Molier wielkim 
głosem całemu złocistemu Olimpowi 
Wersalu, całemu bogatemu j skąpema 
kupiectwu, mieszczaństwu próżnemu 
i „dmącemu się Z pańska: „Nie dalibyś 
cie niczemu rady w życiu, żeby nie oni 

ci z dołu! Oni robią z wami co chcą, 
bo warunki życia wyrobiły w nich 
spryt, zaradność i znajomość psycho- 
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Przegląd sił twórczych powiatu 
oszmiańskiego. 

Zjazd gospodarczy i pokaz-jarmark w Oszmianie. 

(Relacja własna „Kurjera Wil.*). 

Wezoraj od samego rana zapano- 
wało w Oszmianie ożywienie dawno 
tam  nienotowane. Ze wszystkich 
stron napływały samochody. autobu- 
sy, pojazdy i setki furmanek chłop- 

skich wioząc delegatów na zjazd i 
pragnących obejrzeć urządzony przy 
tej okazji pokaz-jarmark, ilustrujący 

dorobek kulturalny i gospodrczy po- 

wiatu. 
Ogodz. 11-ej otwarty został przez 

naczel. wojew. wydziału rolnictwa p. 
Szaniawskiego pokaz-jarmark w o- 
becności kiłkutysięcznej rzeszy oby- 
wateli powiatu i gości z pośród repre- 
zentantów władz państwowych. g0S- 
podarczych, przybyłych w tym dniu 
do Oszmiany z Wilna. 

O godz. 12-ej przybył samochodem 

z Jaworowa wojewoda wileński p. 

Beczkowicz, który zwiedził kolejno 

jarmark hodowlany, obesłany g:ównie 
«wielką ilością koni, z których powiat 
oszmiański oddawna słynie oraz po- 
kaz w gmachu szkolnym, na który 
złożyły się eksponaty z dziedziny wy- 
twórczości tkackiej, garbarskiej i 
«drzewnej j osobne działy: leśny i z za- 
kresu pracy szkolnej i wychowania 

fizycznego. 
Pokaz-jarmark był bez przesady 

wspaniale zorganizowany zarówno 
pod wzgłędem ilościowym jak i jakoś- 

<iowym. P. wojewoda drobiazgowo in 

teresówał się poszczególnemi działami 

mie szczędząc wystawcom słów uzna- 

mia i zachęty do dalszej pracy we wła- 
ściwym zakresie. Brak miejsca nie po- 
zwala nam niestety na szersze omówie- 
mie tego wszystkiego, cośmy na tym 
pokazie-jarmarku zobaczyli i co istot: 
mie wymaga gruntowniejszego opisu. 
Pokaz-jarmark zwiedziło około 8-ch 
tysięcy osób. 

Po krótkiem śniadaniu, wydanem 
<dla gości przez Komitet pokazu jar- 
marku o godz. 2. po poł. otwarte zo- 
stały obrady zjazdu gospodarczego, 
który się odbył w sali tamtejszego te- 
atru. 

Przebieg obrad zjazdu. 
Zagaił je w imieniu Rady Woje- 

-wódzkiej BBWR p. sen. Witołd Abra- 
mowicz w obecności około 250 osób. 

W zagajeniu swem p. sen. Abra- 
amowicz, m. in. powiedział: Obecnie 
pomiędzy poszczególnemi państwami 
stosunki tą tak skomplikowane, że 
trudno przewidzieć, со może nam 

przynieść dzień jutrzejszy. Nasz kraj 
nie może się uważać za wyelimino- 
wany z pod skutków kryzysu, lecz i 
mie można zasklepiać się w interesach 
egoistycznych. 

Wyrażam życzenie by w dwu kie- 
runkach pobiegła myśl nasza w czasie 
tych obrad: 1) nieoglądania się na 
zjawiska ogólne i przejawy kryzysu na 
całym świecie, 2) że tylko własnym 
wysiłkiem znaleźć potrafimy wyjści 
z ciężkiej sytuacji. 

Po tem zagajeniu obrad p. sen. 

Abramowicz zaproponował wybór 
przewodniczącego. Obecni jednomyśl- 
mie poprosili p. senatora, by zechciał 
©bjąć tę funkcję. P. senator poprosił 
zatem do stołu prezydjalnego pp. An- 

toniego Łokuciewskiego, b. marszał- 
ka Sejmu Wileńskiego, Józefa Kar- 
<zewskiego. prezesa T-wa O. i K. R. 
pow. oszm.. Aleksandra Żylińskiego, 
prezesa Zw. Ziemian,. Abrama Struga- 
cza. zast. burmistrza m. Oszmiany. 
Kazimierza Leśniewskiego, prezesa 
Zw. Inwalidów Woj., Bronisława Bie- 
dawskiego starzsego Cechu Rzemieślu. 

BEERRNH : 

łogji ludzkiej. których wy. tonąc w 
rozkoszach u szczytu społeczeństwa, 
nie umiecie się nauczyć. Do nich nale- 

ży przyszłość i wvłądza*. Zapowiednie 
echa Wielkiej Rewolucji, zrównania 
praw człowieka, ba, nawet suprema- 
“ja plebsu, pobrzmiewa w tym śmie- 
“hu molierowskim. 

Szelmostwa Scapena to właśnie ta- 
ka apoteoza sprytnego obwiesia, rusza- 
jącego marjonetkami ludzkiemi dla 
własnej pjrzyjemności, pour I'amou: 
de Fart, Molier pisał tę farsę z pośpie- 
<hem na jakiś termin dworski, jak nie- 
raz bywało, ale kreśląc tę bezpreten- 
sjonalną farsę z rolą szelmy—Scape- 
na dla siebie, nie omieszkał wsunąć, 
niby nic. takiej filipiki przeciw sądo- 
wnictwu, takiej jędrnej, w skrócie uję- 

tej panoramy rozkoszy człowieka, któ 
ry się odda w ręce adwokatów, że z 
pewnością palestra paryska zgrzytnę: 
ła parę razy zębami gdy to usłyszała. 

Życie Moliera, jego dzieło społecz- 
me i artystyczne, to jedna z najciekaw- 

szych spraw w dziejach obyczajowoś- 
Ti į literatury wszechświatowej. Trud- 
NO o jego znaczeniu dać w krótkira 
feljetonie pojęcie. 

__ Wystarczy powiedzieć że sztukę z 
XVII wieku odegrano w Lutni traf- 
mie i zupełnie w charakterze epoki, 
znąć było głęboką kulurę literacką i 

artystyczną reżyserki, p. Wysockiej. 

Dekoracje P. Makojnika również dos- 
konałe, żadnej niepotrzebnej karyka- 
tury, a groteska wesoła. Gra zespołu 
wybornie zharmonizowana. Że p. Łu- 
biakowski naśladuje Solskiego w ru- 
<hach i ujęciu roli, i przypominał 

   
   

    

   

oraz na sekretarzy pp. Józefa Kuczyń- 
skiego i Władysława  Obuchowicza, 

przyczem na podjum około prezy- 
djum zajęli miejsca pp. wojewoda Be- 
czkowicz, gen. Żeligowski i kilkunastu 
czołowych przedstawicieli władz pań- 
stwowvch i świata gospodarczego z 
pośród przybyłych na zjazd gości. 

Powitania wstępne wygłosili imie- 
niem władz powiatu p. starosta Wik- 
tor Suszyński (obrazując zarazem ce- 
le i zadania zjazdu), imieniem rady 
powiatowej i gminnych BBWR p. A. 
Łokuciewski oraz imieniem m. Osz- 

miany p. burmistrz Zubiel. Przemó- 
wienie swe p. burmistrz zakończył 
okrzykiem: „Gen. Lucjan Żeligowski, 
Prezes Witold Abramowicz i b. Mar- 

ałek Antoni Łokuciewski niech 

żyją”! 
Gdy zmilkły owacje na cześć wy- 

mienionych, czołowych osobistości 

zjazdowych — zjazd nową burzą о- 
klasków uchwalił wysłanie depesz hoł- 
downiezych do P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej prof. Mościckiego, Marszał- 
ka Polski Piłsudskiego i premjera Pry- 

stora. 

Następnie zajął miejsce na trybu- 
nie dyr. gimn. p. Antoni Łokuciew- 
ski, który wygłosił dłuższy referat na 
temat sytuacji, w jakiej znalazł się 
w Niepodległej Polsce powiat oszmiań- 
ski. Ten referat, (któremu zresztą po- 
święcimy innym razem więcej miej. 
sca) stał się osią dalszych referatów 
i przemówień z miejsc, nie pominięta 
została w nim bowiem żadna dziedzi- 
na życia j pracy w powiecie, żadna 
bolączka trapiąca społeczeństwo 0sz- 
miańskie. Referat b. marszałka Łoku- 
ciewskiego wygłoszony był z taką siłą 
przekonania i znajomością rzeczy uzu- 
pełniony w bajeczną formę retorycz- 
ną, przybrany danemi statystyczne- 
mi, iż godzien jest zewszechmiar o0- 
sobnej publikacji. 

Myślą przewodnią tego świetnego 
referatu było przywrócenie należnego 
miejsca inicjatywie obywatelskiej i u- 
krócenie biurokratycznego szablonu. 
bez czego mowy być nie może o ra- 
cjonalniejszych wynikach pracy w 
dziedzinie odbudowy powiatu. 

Po długim referacie historycznym 
dra Seweryna Wysłoucha wygłosili 
prelekcje docent U. S. B. dr. Stanisław 
Šwianiewicz i p. Władysław Studnic- 
ki, redukując zakres swych przemó- 
wień do zanalizowania wszystkich 
ważniejszych momentów referatu p. 
Łokuciewskiego, wysuwając szereg 
postulatów w dziedzinie gospodarczej. 

Sprawa Iniarska poza ogólnem jej 
omówieniem przez pp. Łokuciewskie- 
go, Świaniewicza i Studnickiego zrefe- 
rowana została szeroko przez prof. di. 
Jagmina i gen. Lucjana Żeligowskie- 
go. 

    

   

Przemówienie gen. Żeligowskiego, 
który wysunął konieczność wszczęcia 
bojkotu bawełny i juty, jako konku- 
rentów lnu przyjęte zostało ogólnym 
aplauzem i znalazło swój wyraz w 
specjalnej, uchwalonej następnie re- 
zolucji. 

Z szeregu uchwalonych w wyniku 
obrad rezolucyj, które in extenso po- 
damy jutro, na czoło wysuwa się roz- 
szerzenie granic powiatu i rezolucja 
w sprawie lniarskiej, z których jedna 
wskazuje na konieczność powołania 
do życia w Wileńszczyźnie mechani-      

zmu przędzalni Iniarskiej i wznowie- 
nia prac około budowy kolei Druja— 
Woropajewo—Oszmiana—Lida. 

  

Skąpca, nic to złego, wzór znakomity 
typ podobny; cała akcja leży na Sca- 
penie, którego p. Z. Karpiński ujął 
odpowiednio, na wesoło, na łobuzer- 
sko! Szampańsko się bawi dla własnej 
przyjemności tem starszy brat później 
szego Figaro. Upakarza j mści się nad 
bogatszymi od siebie, zostawując im 
fikcję władzy i wyższości społecznej, 
nad którą polatuje ze zręcznością li- 
noskoka fruwającego nad głowami 
gapiów, beztroski jest i bawi się upo- 
jony swym sprytem, bawi się niedołę- 
stwem bliźnich nad którymi triumfu- 
je. Nigdy chyba zjadliwiej nie upaka- 
rzał Molier „wyższych sfer* na ko- 
rzyść plebsu, niż w tej sztuce. Ale sło- 
neczna, lazarońska (rzecz dzieje się w 
w Italji) pogoda Scapena. jego wyją- 
tkowa bezinteresowność, sport który 
sobie czyni ujarzmiając przywary lu- 
dzkie na usługi swej woli, nadaje mu 
cechy jakiegoś greckiego bożyca, lek- 
konogiego Merkurego, posłańca bo- 
gów i wiecznego figlarza. 

    

  

  

P. Karpiński ujął te wszystkie ce 

chy bez zarzutu, wypełnił rolę Sca- 
pena humorem i pogodą, zabawą i 
wesołością po brzegi. Zdaje się, że to 
będzie dobre widowisko na tanie przed 
stawienta. Ciekawem będzie, jak szer- 
sze warstwy publiczności zareagują na 
to widowisko, przemycające w formie 
prostej i komicznej istotne prawdy spo 
łeczne i życiowe. 

Publiczność była wyborowa. ale 
tak jej było mało... 

Hro. 
pei wodki 

KOUSRZJ ESR 

WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Po uchwaleniu rezołucyj zabrał 

głos przysłuchujący się cały czas ob- 
radom p. wojewoda wileński Beczko- 
wicz, który oświadczył, iż w miarę 
możności popierać będzie realizacje 
wysuniętych postulatów. 

P. wojewoda nawoływał zebranych 

WZT LE E_N;S_K I 

do dalszego organizowania się i pracy 
dla dobra ogółu i państwa. 

Zjazd zamknięty został o godz. 7 w. 
O g. 8-ej odbył się wspólny obiad w 
resursie obywatelskiej, następnie 
skromny' raut w salach gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego. › 

Piekna uroczystošč w Jaworowie. 
W obecnošci p. wojewody Beczkowicza J. E. ks. biskup 

* Bandurski pošwiecit nowy gmach szkolny. 

(Relacja specjalnego wyslannika „Kurjera Wilenskiego“ J. 

Uroczystość z której mam zdawać 
relację, nie odbyła się rzecz biorąc 
ściśle w samem Jaworowie, lecz w po- 

wstałej kiedyś na jego gruntach wios- 
ce Zawiszance, organicznie związanej 
z życiem j działalnością posła Broni- 
sława Wędziagolskiego i jego braci 
p. Karola iš. p. Pawła, zmarłego tam 
w tragicznych okolicznościach znako- 
mitego architekta i prof. Poilitechniki 
Warszawskiej. 

Najbliższa zatem okolica Jaworo- 
wa już od wczesnych godzin ranynch 
zaroiła się od odświętnie przybrariyca 
wieśniaków, śpieszących do centralne- 
go punktu zapowiedzianych uroczy- 

stości, „szkoły w Zawiszańcach, na grun 
tach jaworowskich wzniesionej. 

Gmach szkoły, niewielki, gdyż na- 
razie do potrzeb jednoklasówki do- 
stosowany. robi swą stylową konstruk 
cją fascynujące wrażenie, łukowe jego 
wnętrze upodabnia ową szkółkę do 
świątyni, podnosząc jej rolę, jako pla- 
cówki oświaty. 

Na uroczystość poświęcenia szkoły 
w Zawiszańcach przybyli o godz. 9-ej 
rano J. Eks. biskup Bandurski, woje- 
woda wileński p. Zygmunt Beczkowicz 
wicz w towarzystwie p. naczelnika 
wydziału samorządowego Rakowskie- 
go i starosty wileńsko-trockiego p. 
Radwańskiego, kurator Okręgu Szkol- 
nego p. Szelągowski, naczelnik wy- 
działu szkolnictwa powszechnego p, 
Drjański, prezes Okręgu Wil. Zw. Na- 
uczycieli Pol. poseł Dobosz, oraz sze- 
reg okolicznych obywateli. 

Po owacyjnych powitaniach przez 
dziatwę spręžyšcie kierowaną przez 
nauczyciela A. Skowrona i zebraną 
ludność oraz zwiedzeniu wnętrza 
szkółki JE. ks. biskup Bandurski od- 
prawił w sali krótkie modły poczem 
dokonał aktu poświęcenia. 

Imieniem Komitetu Budowy Szko- 
ły przemówił pierwszy poseł Wędzia- 
golski, kończąc przemńówienie odczy- 
taniem sprawozdania z przebiegu i wy- 
niku prac tego.komtetu. 

Koszty budowy tego pięknego 
budynku szkolnego wyniosły dokład- 
nie tylko 32,251 zł., co zawdzięczać 
należy w znacznej mierze ofiarności 
współwłaścicieli Jaworowa i miesz- 
kańców okolicznych, skupionych wo- 
koło Jaworowa wiosek i zaścianków. 

Sejmik powiatu wil.-trockiego i 
gmina solecznicka udzieliły na pokry- 
cie tych kosztów 14 tysięcy złotych, 
resztę nie licząc osobistych trudów po- 
krył komitet z ofiar pp. Wędziagol- 
skich i ludności Zawiszaniec, Jedli- 
mońców, Powiesincz į Kruglowa. 

Wspomnieć trzeba również o ofia- 
rze w wysokości 100 zł. p. marszałka 
Senatu Raczkiewicza. 3 

Gmach szkółki wzniesiony jest z 

  

cegły na kamiennym fundamencie, 
długość gmachu wynosi 15 m., szero- 
kość 13, wysokość 6 od fundamen- 
tów. Poza łukową salą wykładową i 
obszernym takimże korytarzem urzą- 
dzone jest w nim 2-pokojowe miesz- 
kanie dla nauczyciela, przyczem z 
czasem ma być wykorzystana dolna 
kondygnacja na pokój dla pomocy na- 
ukowych, kuchnię szkolną i piwnice. 

W niezwykłem skupieniu zebrani, 
uczestnicy uroczystości i z wyrazem 
wzruszeniem ludność wieśniacza i 
dziatwa wysłuchali natchnionego prze 
mówienia  okolicznościowego zlotou- 
stego kaznodziei ks. biskupa Bandur- 

skiego. 
Zaczął on je od słów: „Oświata lu- 

du dokona cudu'* — „oświatą i pracą 
ludzie się bogacą*, skończył zaś we- 
zwaniem do przestrzegania staropol- 
skich haseł, którym służy nowa pla- 
cówka oświaty: 

„Boga się bój* 
„Cnoty się dzierż* 
i „Polskę kochaj“. 
Po tem niezwykle podniosłem prze - 

mówieniu ks. biskupa Bandurskiego 
zabrali kolejno głos p. wojewoda Be- 
czkowicz i p. kurator Szelągowski,— 
którzy imieniem rządu składali po- 
dziękowanie twórcom szkoły, podno- 
sząc jej znaczenie i rolę. 

P. kurator zwrócił się, jako zwierzch 
nik pracy oświatowej z apelem do 
młodzieży, by kształeąc się w tej szkół- 
ce, wzór brała z życiorysu wielkieg» 
budowniczego państwa Marszałka Pił- 
sudskiego, który zezwolił na nazwanie 
jej Jego imieniem. 

Burzą oklasków i okrzykami „niech 
żyje Marszałek Piłsudski* powitała 
zebrana ludność i dziatwa szkolna 
treść depeszy hołdowniczej do Mar- 
szałka Piłsudskiego, odczytanej przez 
posła  Wędziagolskiego, który następ- 
nie zwrócił się z prośbą dó p. wojewo- 
dy by zechciał łaskawie tę depeszę wy- 
słać do Warszawy od imienia ludno- 
ści Jaworowa i okolicy. 

Na zakończenie aktu poświęcenia 
szkoły dziatwa szkolna i zebrana lud- 
ność odśpiewała pierwszą zwrotkę 
„Boże: coś Polskę** poczem chór mło- 
dzieży wiejskiej ze wsi Paskowszczy- 
zna- pod kierunkiem nauczycieteck pp. 
Sperskiej i Harkawy odśpiewał szereg 
piosenek, zbierając za to obfitość ©- 
klasków j podziękowania ze strony 
gości z p. wojewodą na czele. 

Po wspólnej fotografji na tle arty- 
stycznego gmachu szkółki JE. ks. bi- 
skup Bandurski odjechał wraz z p. 
kuratorem Szelągowskim do Wilna, 
p. wojewoda zaś i inni goście wileńscy 
na uroczystości do Oszmiany. 

= BW 5: 
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Wypadek samochodowy na szosie 
Wilno — Oszmiana. 

W aiedzielę, o godzinie 10 rano, na sz0- 
sie Wiino-Oszmiana około Nieświeża, omal 
nie miała miejsca groźniejsza w swych skut 
kuch katastrofa szmiochodowa, 

Samochód zdążający na zjazd gospodar- 
eży do Oszmiany p. prezesa Okr . Urzędu 
Ziemskiego Łączyńskiego nagle w czasie 
wymijania autobusu został tak silnie potrą- 
eony, iż tylko przytomność szofera, który 
momentalnie wyłączył działanie mototu ura- 
towało samochód od rozbicia się o przydro- 
żne słupy. Jadący w samochodzie p. prezes 

Łączyński i naczelnik wojew. wydz. rol. p. 
Szaniawski poza ogólnem  poburbowaniem 
nie odnieśli żadnego większego szwanku i 
niebawem przesiedli się do innego samocho- 
du zdążającego do Oszmiany. 

Zderzenie obu maszyn było tak silne, iż 
zmuszone były pozostać na przez szereg go- 
dzin na szosie do chwiłi prowizorycznego na 
prawienia przez mechaników uszkodzeń. 

Zderzenie, jak słychać nastąpiło wskutek 
raptownego t. zw. zarzucenia autobusu, . ja- 

dącego „pełnym gazem* z góry. (v)- 

Nowogródek. 
Zwolnienie mec. Aleksiuka. 

(Te! ai wl. kor. z Nuwogródka), 

W dnia dzisiejszym zwolniony z0- 
stał z więzienia śledczego mec. Alek- 
siuk, Dalsze śledztwo w trybie zwyk- 
łym prowadzi sędzia Żołnierkiewiez. 

  

Zagadkowe zabójstwo. 

(Tel, a! wł, kor. z Nowogródła). 
Wczoraj koło godziny 2 w nocy podczas 

zabawy w maj, | forończa został postrzelo- 
ny przez okno furman z tego majątku Przy- 

ehodzeń. Aczkolwiek strzał był tylko jeden 
na szyi Przechod znaleziono aż 5 ran. 

Ranny nie 6dzy: e przytomności wkró- 
tee zmarł. mione o wypadku wia- 

zę śledcze wdr ty energiczne dochodze- 
nie. ° 

Z pogranicza. 
Krwawe walki z przemytnikami na 

pograniczu łotewskiem. 

Ostatnio na pograniczu polsko-łotewskim 
wzmogła się w zastraszający sposób kontra- 
banda cukru polskiego, przemycanego zpo- 
wrotem do Polski, gdzie znajduje on szeroki 
rynek zbytu, Akeja przemytnicza zorgani- 
zowana została na szerszą skalę. Wykonawea 
mi są bandy wyekwipowane w rozmaitego 
nych karabinów maszynowych. | Zuchwalošė 
rodzaju broń, niewyłączając granatów i ręcz 
ich wzrosła do tego stopnia, że usiłują siłą 
za wszelką eefę przedrzeć się na nasze tery- 
torjum. 

Formalna bitwa z tego rodzaju bandą 
wywiązała się onegdaj w rejonie odcinka po- 

granicznego Brasław, gdzie ze strony prze- 
mytników użyte zostały granaty ręczne. Wal- 

   

     

    

     

ka ta trwała kilkanaście minut. Przemytniey 

którym odcięta została droga powrotu, nie 
mogąc również przedostać się wgłąb tery- 
torjum polskiego, postanowili skryć się zpo- 
wrotem za granicą łotewską. Pomimo gę- 
stych strzałów karabinowych, podjęli formal- 
ny atak na odcinających im drogę powrotu 
kopistów. Ponieważ trzykrotnie ponawiany 
atak nie doprowadził do pozytywnego rezui- 
tatu i niepotrafił przełamać oporu żołnierzy 
przemytnicy po očpowiedniem przygotowa- 
niu sobie testnu ogniem karabinowym i re- 
welwerowym ruszyli po raz czwarty do ata- 
ku, zasypując tym razem żołnierzy grana- 
tami ręcznemi, Mimo to i ten atak został od- 
party. Wówczas przemytniey rozsypali się na 

wszystkie strony, szukając indywidualnie 
drogi ucieczki, 

Zorganizowana natychmiast obława poz- 

woliła schwytać 3-ch przemytników, w tem 
jednego rannego. # 

Reszta zbiegła. Ślady krwi prowadzące w 
kierunku granicy wskazywały, iż kiłka ezłon 
ków bandy odniosło rany postrzałowe. 

Żołnierze K. O. P. z batalji wyszli na 
Szezęście bez szwanku. 

W ręce kopistów wpadło 5 dużych wor- 
ków cukru. 

Druga potyczka miała miejsce wezoraj 

nad razem na terenie odcinka granicznego 
'Turmonty. Po kiłkuminutowej obustronnej 
wymianie strzałów przemytnicy cofnęli się 
na terytorjum łotewskie, porzucając w po- 

płochu kiłka worków eukru. 
W związku z powyższymi wypadkami 

władze K. O. P-u wzmocniły na pograniczu 
łotewskiem placówki, podwajając jednocześ 
nie patrole, lustrujące linje graniczne. 

Popierajcie Ligę *%0 ska 

ł Rzeczną! 
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Wieika katastrofa budowlana w Wilnie 
Runięcie ścian nowowznoszonej kamienicy. 

W ubiegłą niedzielę w godzinach 
porannych runęła 3-piętrowa kamie- 
niea wznoszona na rogu ulie Wiwul- 
skiego i Piłsudskiego kosztem braci 
Oszera i Kasrjela Ryndziunów zamie- 
szkałych przy ul. Nowogródzkiej Nr. 

Plan domu wykonał architekt-in- 
żynier Cholem, zaś budowę domu we 
dług tego planu, zatwierdzonego zre- 
sztą przez wydział budowlany magi- 
stratu prowadził na własną rękę O- 
szer Ryndziun. 

W dniu 13 ub. miesiąca po dopro- 
wadzeniu ścian pod dach roboty głó- 
wne zostały przerwane do wiosny 
przyszłego roku. 

Ryndziunowi przyszło jednak póź- 
niej na myśl przerobić narożne mie- 
szkanie parterowe na sklep, wobec 
czego okno przerobiono na duże 
drzwi sklepowe, co znacznie osłabiło 
ściany parteru, które nie wytrzymały 
ciężaru Ściany © wysokości 18 met- 
rów w dodatku obarczonej 3-ma bal- 
konami. Ściany runęły zasypując gru 
zami chodnik i część ulicy. 

Po katastrofie chodnik i część uli- : 
cy przylegającej do budynku odgro- 
dzono barjerami. Pierwotne przypu- 
szezenie, że pod gruzami znalazł 
Śmierć dozorea kanalizacyjny, na 
szezęście nie potwierdziło się. 

W dniu wczorajszym  robotniey, 

przystąplii do sprzątania gruzów. W 
ciągu ubiegłych dwóch dni wokół 
miejsca katastrofy wciąż gromadziły 
się tłumy ciekawych. 

Należy zaznaczyć, że ostatnią po- 
dobną katastrofę budowlaną zanoto- 
wano w Wilnie w roku 1912, kiedy 
to runęła ściana nowowybudowanego 
gmachu przy ulicy Piwnej. Również 
wówczas katastrofa nie pociągnęła za 
sobą ofiar w ludziach. 

_ — №т. 1908 runęła stara 3-piętrowa 
kamienica przy ul. Žydowskiej. Pod- 
czas katastrofy znalazła wówczas 
śmierć 65-letnia staruszka. (e). 

Kto winien? 
W dniu wezorajszym specjalna 

komisja techniczna z udziałem przed- 
stawicieli Dyrekeji Robót Publicz- 
nych zbadała na miejscu stan budowy 
i stwierdziła, że plan robót zatwier- 
dzony przez Magistrat był pod wzglę 
dem technicznym wykonany bez żad- 
nych usterek. Kierownictwo robot 
uchyliło się jednak od dokładnego 
wykonania planu i to w skutkach spo 
wodowała katastrofę, która z łatwoś- 
cią mogła pociągnąć za sobą wysoce 
tragiczne następstwa. 

Jak się dowiadujemy dalsze kie- 
rownietwo robót zarówno przy nap- 
rawie uszkodzeń jak i wykończeniu 
budowy komisja poleciła inż. Chole- 
mowi. 

Sprawę nadużyć w kinie miejskiem 
przekazano sędziemu śledczemu. 

Jak się dowiadujemy dochodzenie w spra 
wie skandalicznej gospodarki kina miejskie- 
go prowadzone jest energicznie nadal, Urząd 
Śledczy zakończył już swoją w tym kierun- 
ku działalność i zebrane materjały przeka- 
zał sędziemu śledczemu II rejonu p. Chełs- 
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K6ŚCIELNA. 
— Zamknięcie kaplicy M. B. Ostrobram- 

skiej. Z powodu remontu kaplica ostrobram- 

ska została na przeciąg kilku tygodni za- 

mknięta. Cudowny obraz Matki Boskiej po- 

zostaje na miejscu zamknięty żaluzją. 

MIEJSKA. 

— Magistrat rezygnuje z gospodarczego 

systemu zakładania pionów Jak się dowiadu 

jemy, Magistrat m. Wilna zamierza w naj- 

bliższym czasie rozpisać przetarg na instała- 

cję pionów elektrycznych, które dotychczas 

jak wiadomo, wykonywała warszawska fir- 
ma Z. T. E. A 

Prowadzone obecnie roboty systemem go 
spodaczym są ze wzgłędów finansowych. dla 
miasta niewygodne. 

LITERACKA. 
— Konrad Górski na Środzie Literackiej. 

Znakomity krytyk literacki i świetny mów- 

ca, docent dr. K. Górski z Warszawy, który 
wygłosił dwa odczyty o Żeromskim i Kas- 

prowiczu, zgodził się na zaproszenie Związ- 

ku Literatów przedłużyć swój pobyt w Wil- 

nie; na jutrzejszej Środzie wygłosi referat 
dyskusyjny p. t. „Katastrofa prometeizmu 
w III części Dziadó Początek, ze wzgłędu 
na wyjazd prelegenta, już o godz. 8 wiecz. 
Wstęp dla członków, sympatyków i gości. 
Ucząca się młodzież mile widziana, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polonistów słuch. U. S. B. Her- 

batka zapoznawcza Koła Polonistów odbę- 
dzie się we środę dnia 14 października w 

lokalu Ogniska Akad. Wiełka 24. 
Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp 1 zł. 

50 gr. 
-— Kolo Historyków SI. U. S. В. Zarząd, 

Koła Historków zawiadamia, że dnia 18 paź- 
dziernika b. r. w lokalu Seminarjum Histo- 

w sali wykładowej, odbędzie się 

zajne Walne Zebranie Koła History 
odz. 10 m. 30, w*pierwszym termi- 

nie, o li-tej w drugim terminie. z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 1) Odczytanie 
protokółu, 2) Wybór wice-prezea, 3) Sprawa 
Zjazdu w Wilnie, 4) Wolne wnioski. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Walka z chorobami i brudem w szko- 

łach powszechnych. W tych dniach sporzą- 
dzono sprawozdanie, streszczające bilans 
prac opieki higjeniczno-lekarskiej w  szko- 
łach powszechnych m. Wilna za miesiąc u- 
biegły: 

Jak wynika ze sprawozdania ogółem pod 
dano badaniom lekrskim i higjenicznym 
5884 dzieci, prźyczem stwierdzono, że 2932 
dzieci jest brudnych, a zawszawionych aż 
4277. 

Badania lekarskie pozwoliły stwierdzić 
stępujący stan schorzenia wśród dziatwy. 

ba — 14, inne choroby skórne — 211, 
gruźlica płuc podejrzana — 6, gruźlica płuc 
stwierdzona — 3, gruźlica gruczołów chłon- 
nych — 24, choroby nerwowe — 2, choroby 
nosa — 34, choroby uszu — 40, jaglica — 
22, inne choroby oczu — 251, wady wzroku 
— 64. 

Z chorób zakaźnych zanotowano  nastę- 
pujące: świnka 78, odra — 13, płonica — 

8 i angina —y,4. 
Nieustanna praca  higjeniczno lekarska 

chociaż bardzo powoli jednak stale polep- 
sza stan sanitarny w naszych szkołach pow- 
szechnych, dążąc do całkowitego wyplenie- 

nia brudu i podniesienia stanu zdrowotnego 
dziatwy. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie komisji pobo- 

Najbliższe posiedzenie komisji pobo- 
rowej wyznaczone zostało na dzień 21 b. m. 
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towskiemu, który wszechstronnie zaznajamia 
się z całokształtem dotychczasowych docho- 
dzeń, prowadzące je w dalszym ciągu w poro- 
zumieniu z Magistratem i Komisją wyłonioną 
przez, Radę Miejską. 

  

NIKA 
Komisja urzędować będzie w lokału przy 

ul. Bazyljańskiej 2 od godz. 8 rano. 
— Wyielenie do szeregów poborowych 

rocznika 1910. Referat wojskowy Magistratu 
m. Wflna przystąpił do rozsyłania kart po- 
wołania na dzień 26 i 30 października r. b. 
Obecnie w turnusie jesiennym powoływane 
Są: kawalerja, artylerja konna oraz formac- 
je techniczne i wojska specjnalne. 

— W.F.i P. W. Przed kilku dniami od- 
było się w lókalu Magistratu posiedzenie se- 
kcji Wychowania Fizycznego i Przysposo- 
bienia Wojskowego. Po wysłuchaniu sprawo 
zdania z działalności przysposobienia woj- 
skowego, wywiązała się dłuższa dyskusja. 
W wyniku tych debat uchwalono opracować 
obszerny memorjał, obejmujący najžywot- 
niejsze zagadnienia i potrzeby tak w dziale 
wychowania fizycznego, jak i przysposobie- 
nia wojskowego i przesłać go do Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o po- 
parcie finansowe prac sekcji. 

— Poszukiwania za uchylającymi się od 
służby wojskowej. Z rozporządzenia władz 
wojewódzkich organa Policji Państwowej 
wszczęły poszukiwania za poborowymi, któ- 
rzy nie stawili się przed Komisją poborową, 
uchylając się w ten sposób od służby woj- 
skowej. 

Władze administracyjne, jak również po- 
licja. są w posiadaniu dokładnego opisu 

wszystkich kandydatów na dezerterów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Związku Absoiwentów Girm- 

nazjum Jezuitów w Wilnie zawiadamia 
członków Związku, że od dnia 13 b. m. w lo 

kalu Związku (ul. Wielka 64) będzie czynne 
„Ognisko“ (wraz z czytelnią czasopism), któ- 
re będzie otwarte w dnie powszednie od go- 
dziny 18-ej do 2i-ej, oraz w święta od godz. 
10 m. 30 do 13 m. 30 i wieczorem od 18 do 
21-ej. Sekcja pośrednictwa pracy urzęduje 
we wtorki i piątki od godz. 19-tej do 20-tej. 

— Z ruehu Strzeleckiego. Dnia 9 b. m. 
w lokalu Padokręgu Wileńskiego Związku 
Strzeleckiego, odbyło się pod  przewodnic- 
twem prezesa podokręgu, doktora Dabaczew 
skiego, pierwsze po przerwie wakacyjnej ze- 
branie zarządu. Na zebraniu tem Komendant 
podokręgu zdawał prawozdanie ze swojej 
podróży inspekcyjnej dokonanej w  powia-- 
tach brasławskim, dziśnieńskim, postawskim 
i wilejskim; sprawozdanie, z którego wynika * 
że praca Strzelca trwa i rozwija się pomimo * 
ciężkich warunków spowodowanych brakiem + 
pieniędzy oraz zdecydowanie wrogą postawą * 
stowarzyszeń, pokrewnych w rodzaju pracy, - 
ale stojących na innej płaszczyźnie ideologi-* 
cznej. Stosunek do tych organizacyj w szcze- * 
gólności do S. M. P. omawiany był w drugiej - 
części zebrania. Uchwałono także ścisłą 
współpracę ze Związkiem Pracy Obywatel-- 
skiej Kobiet. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 14 października 1931 r. o godz. 
20-ej w sali własnej przy ulicy Zamkowej 
Nr. 24. 

3 Porządek dzienny: 1. Odczytanie proto- 
kółu posiedzenia; 2. Prof. Dr. Józef Pat- 
kowski — Ciała promieniotwórcze (wykład). 
Goście mile widziani. : 

— Stowarzyszenie Wileńskie byłych wiež- 
niów politycznych komunikuje, że dnia 18 
października r. b. odbędzie się doroczne ze- 
branie członków o godz. 12, dla wysłuchania 
sprawozdania z działalności Zarządu i wybo- 
ru nowego Zarządu i członków Komisji 
Rewizyjnej. Jeśli pierwsze zebranie do skut 
ku nie dojdzie, drugie i ostateczne zebranie 
odbędzie się o godzinie 1 po południu. Po 
skończonym zebraniu członek Stowarzysze- 
nia Władysław Adolph przemówi o szerzą- 
cej się nauce „Antropozofja*. Zebranie od- 
ART się w lokalu robotniczym ulica Wiel- 
ka о4. 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Zrze- 
szenia Asystentów U. S. B, odbędzie się w 

niedzielę dnia 18 października b. r. o godz. 
12-ej (w drugim terminie o godz. 12.30) w 

sali Il Gmachu Głównego U. S. B. Porządek 
dzienr był podany w osobnych zawiado- 
mieniach z-dnia 2 października b. r. 

KOMUNIKATY. 
— Z Woj. Komitetu do spraw Bezrebocia. 

iniejszem podaje się do wiadomości, że 
łącznie z powołaniem do życia podsekcji rze 
mieślniczej Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia — począwszy od dnia 10 
b. m. codzień od godz. 8ej do 10-ej rano w 
lokalu Izby Rzemieślniczej przy ul. Mickie- 
wicza Nr. m. 5 sekretarz wyżej wymie- 
nionej podsekcji będzie przyjmował zainte- 
resowanych i udzielał informacyj. 

      

     

    

   

   



RÓŻNE. 

— Podziękowanie.  Archidiecezjalny In- 
stytut Akcji Katolickiej gorąco dziękuje 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do powodzenia Akademji Po- 
pułarnej z okazji 1500-lecia Soboru Efes- 
skiego, w pierwszym rzędzie zaś Przewieleb- 
nemu ks. kanonikowi J. Kretowiczowi za 
łaskawe wypożyczenie fisharmonji, chórowi 
ostrobramskiemu pod batutą p. Leśniewskie- 
go za wykonane śpiewy, p. W. Jaksztasowi 
S. M. za recytację i deklamację oraz „Baza- 
rowi Przemysłu Ludowego za wypożyczenie 
kilimów. 

— Choroby zakaźne. Podług danych miej 
skich władz sanitarnych w tygodniu ubieg- 
łym na terenie Wilna chorowało ogółem 87 
osób. Zanotowano następujące wypadki cho- 
rób zakaźnych: 

Ospa wietrzna 2; tyfus brzuszny 3; ty- 
fus plamisty2; płonnica 21; błonnica 3; odra 
3; róża 5; gruźlica 23, jaglica 10 i świnkal5. 

W. porównaniu z tygodniem poprzednim 
daje się zauważyć raptowny wzrost zasłab- 
nięć na gruźlicę. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni. Tani wtorek 

w „Lutni*, Dziś we wtorek dnia 13-go b. m. 
po cenach o 50 proc. niższych „Szelmostwa 
Skapena“ arcyucieszna komedja w 3-ch ak- 
tach Moliera w pełnej stylu i pomysłowoś- 
ci reżyserji p. St. Wysockiej, oraz doskona- 
łej grze całego zespołu z p. J. Łubiakowskim, 
który z Geronta stworzył kapitalną kreację 
oraz p. Z. Karpińskim w roli Skapena na 
czele. 

W środę dnia 14-go b. m. wraca na afisz 
grana koncertowo przez wszystkich wyko- 
nawców z p. St. Wysocką w niezrównanej 
kreacji małki na cżełe sztuka „Święty pło- 
mień* — Maughama, która zeszła w pełni 
powodzenia ustępując miejsca innej kolej- 
nej repertuarowej sztuce. Pomysłowa reży- 
serja p. St. Wysockiej, oprawa dekoracyjna 
W. Makojnika. 

W. czwartek dn. 15-go i piątek dn. 16-g0 
ostatnie dwa razy „Święty płomień, który 
nieodwołalnie zejdzie na stałe z afisza. Jest 
to zatem jedyna okazja dła wszystkich tych, 

Šiu Bliejskia 

  

Od wtorku dnia 13-go b. m. 1931 r. 
od godz. 4 — 6 dla młodzieży 

Wielki sensacyjny dramat 

którzy nie zdążyli poznać tej nader cieka- 
wej sztuki. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 
wtorek dnia 13-go b. m. o godz. 20-ej wiecz. 
współczesna, świetna komedja w 3-ch ak- 
tach Marlowe'a „Złoty wiek rycerstwa", któ 
ra zarówno u prasy jak i u publiczności wi- 
leūskiej -doznala życzliwego przyjęcia. Re- 
żyserja i oprawa sceniczna tej pełnej nie- 
zwykle komicznych sytuacyj komedji po- 
mysłu utalentowanej H. Zelwerowiczówny. 
Kapitalną grą swoją wysunęli się na czoło 
świetnie zgranego zespołu pp. H. Kamińska, 
J. Detkowska, J. Ciecierski, L. Wołłejko — 
stwarzając przekomiczne typy wywołując 
raz po raz huragany śmiechu na sali. Jest 
to bodaj jedna z najweselszych komedyj do- 
by współczesnej, aczkolwiek za tło ma „Zło- 
ty wiek rycerstwa. 

W środę dnia 14-go b. m. „Złoty wiek 
rycerstwa". 

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

WTOREK, dnia 13 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteoro 
logiczny. 12.15: Muzyka lekka i operetkowa 
(płyty). 15.25: „Radjo dla kobiet“—odezyt. 
15.45: Progr. dzienny. 15.50: Audycja dla 
dzieci. 16.00: „O ciekawej białej kurce* — 
opowiadanie dla dzieci, 16.20: „Šlizgowce“ 
odczyt. 16.40: Utwory Chopina (płyty). 
17.10: „Współczesne prądy fiłozoficzne w 
Niemczech* — odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. Aeroklubu Wil. 19.00: „Przegląd lite- 
racki*. 19.20: Progr. na środę. 19.25: „Ze 
świata radjowego* — pogad. 19.45: Pras. 
dzien. radj. 20.00: „Teatr bolszewicki w Wil- 
nie* (garść wspomnień). 20.15: Koncert popu 
larny. 21.30: Utwory na dwa fortepjany. 
22.15: Recital špiewaczy. 22.40: Komunikaty. 

ŚRODA, dnia 14 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka taneczna (płyty). 15.25: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty). 15.5: 
dzienny. 16.00: Lekcja angielskiego, 
„Ważenie gwiazd” — odczyt. 16.40: Utwory 
Schuberta (płyty). 17.10: Odczyt. 17.35: Kon- 
cert. 18.50: Kom. Zw. Młodzieży Polskiej. 
19.00: „Jakie są prawa Litwinów do Wilna” 

   

  

  

Bicz Prawa. 
NAD PROGRAM : 
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— odczyt 19.20. Program na czwartek. 19.25: 
„Sytuacja gospodarcza województw północ- 
no-wschodnich a republika bałtycka* — od- 
czyt. 19.45: Pras, dzien. radj. 20.00: Muzyka 
taneczna. 20.40: „Pociąg przyszłości'* — felj. 
20.55: Wieczór narodowościowy irlandzki. 
21.55: Słuchowisko. 22.40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI! RADJOWE. 
PIERWSZY STOPIEŃ DO PIECZENI. 

O godz. 16.00: Kury zazwyczaj bywają 
ciekawe. Białe kury są najciekawsze. Dzieci 
całej Polski są ciekawe, co im opowie wileń- 
ska prelegentka p. Elżbieta Minkiewiczówna 
o ciekawej, białej kurce. Czy dowiedziała się 
czego pragnęła? Czy została ukarana za cie- 
kawość? A może spożyto ją już dawno w po 
trawce z sosem? 

Z ZA KULIS BOLSZEWICKIEGO TEATRU 
W WILNIE. 

O godz. 20.00. Historja ukrywa za pazu- 
chą mnóstwo wspomnień okrytych niepamię 
cią. Gzy pomiętamy dobrze czasy najazdu 
bolszewickiego w Wilnie? Czy chodził kto 
wtedy do teatru? Nie mieliście na to czasu? 
A jednak tak: był teatr bolszewicki w Wil- 
nie i opowie nam o nim osobisty uczestnik 
tych zdarzeń p. Zbigniew Smiałowski, arty- 
sta teatrów wileńskich. 

ETHEL BARTLETT I RAE ROBERTSON 
PRZED MIKROFONEM. 

Do atrakcyj programów muzycznych na- 
leży koncert wieczorny o godz. 21.30, w ra- 
mach którego usłyszą radjosłuchacze utwory 
na dwa fortepiany w wykonaniu Ethel Ber- 
tlett i Rae Rozertson — artystów o europej- 
skiej sławie, obdarzonych świetnym  talen- 
etm interpretacyjnym. Program koncertu za- 
powiada utwory  Saint-Saensa, Brahmsa, 
Arenskija i Straussa-Chasins. я 

Popierajeie przemysł krajowy 
  

OFIARY. 
Dla „biednej wdowy” inż Kulwiński — 

2 złote. 

NAD PROGRAM: RAM: (ud nad Wisłą. 
Seans wieczorowy od g. 6 —8—10 

Miljonowy spadek „c=; kan. 

  

3 tężna k ja (BAŁA uieiska | Prokurator OSKATŻa sernarda Gstzke. - w 6 aktach 
Batrebraraska 3. Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD Ę 

  

Wszechświatowy przebój 

dźwiękowy reżyserji 

Józefa von Sterntqerga X-27 (Szpieg) 

  

POWTÓRZENIE PREMJERY! : 
W rolach głównych: Najsłyn- 
niejsza gwiazda doby obecnej 

i jej partner Victor Mac Laglen. 
NAD PROGRAM: DODATKI DZWIĘKOWE. 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 
Marlena Dietrich 

  

  

W celu dania możności obejrzenia tego super-filmu najszerszym warstwom publicznošci, będzie on wyšwietlany dziś i jutro 

w dwóch największych kinach: „HELIOS'** i „HOLLYWOOD. 
WKRÓTCE największe przeboje sezonu: „Hadżi Murat'* Honorowe bilety nieważne. 

Dźwiękowe Kino Dziś! Potężne 

— Na pierwszy seans ceny zniżone. — t Е 
z lwanem Mozżuchinem i „,10-ciu z Pawlaka“ 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Na dnie morza, w odległości 

I L -E- N- S K. 1 

„SPORT. 
Wieczorek zdobywazmistrzostwo Wilna 

w dziesiecioboju. 
Nowy rekord okręgu wileńskiego w rzucie oszczepem. 
Rozegrane ubiegłej niedzieli zawody lek- 

koatletyczne o mistrzostwo Wilna w dziesię- 
cioboju przyniosły bezapelacyjne zwycięstwo 
Wieczorkowi z 3 p. sap., — który zdobył 
6773,92,4 punktów przed Wojtkiewiczem (A. 
Z. S.) 6371,79,5, Żardzinem (Strzelec) 6188,51 
i Zielińskim (S. M. P.) 5012,4 punktów. 

Poszczególne konkurencje dały następu- 
jące wyniki techniczne: 

100 mtr.: 1) Żardzin 11,2, 2) Wieczorek 
11,4, 3) Wojtkiewicz 11,7. 

Skok wdal: Wieczorek 625, 
595 3)Wojtkiewicz 593. 

Kula: 1) Żardzin 12,21, 2) Wojtkiewicz 
11,92, 3) Wieczorek 1,20. 

Skok wzwyż: 1) Wieczorek 163, 2) Wźojt- 
kiewiez 154, 3) Żardzin 149. 

2) Żardzin 

400 mtr.: 1) Żardzin 53,8, 2) Sadowski 
54,1, 3) Wojtkiewicz 55.9. 

Oszezep. 1) Wojtkiewicz 54,1 (rekord okr. 
wileńskiego), 2) Żardzin 50.64, 3) Wieczorek 
45,81. 

110 mtr. przez płotki: 1) Wieczorek 16,2, 
2) Wojtkiewicz 18,3, 3) Żardzin 19,3. 

Dysk: 1) Wojtkiewicz 36,62, 2) Żardzin 
34,40. 
+ Tyczka: 1) Wieczorek 341, 
306, 3) Wojtkiewicz 276. 

1500 mtr.: 1) Zieliński 4,45,2 2) Wipjtkie- 
wiez 4,46,8, 3) Żardzin 5,01,4, 4) Wieczorek 
5,4,41. 

Wszyscy startujący do dziesięcioboju za- 
wodnicy wykazali dobrą zaprawę i osiągnęli 
stosunkowo niezłe wyniki. 

2) Zieliński 

Walka szkół o prymat w lekkiej atletyce. 
Ubiegłej niedzieli na stadjonie na Pioró- 

moncie odbyły się zawody 0 mistrzostwo 
szkół średnich w lekkiejatletyce, Zważywszy 
młody wiek startujących zawody przyniosły 
szereg b. dobrych wyników: 

100 mtr.: 1) Kliks (G. Ad. M.), 11,8, 2) 
Bagiūski (L.) 11,9, 3) Wigura (A. M.). 

D. 1) Kliks 36,8, 2) Uskarzewicz (G. 
Z. A.), 30,79, 3) Wigura 29,30. 

° 110 przez płotki: 1) Bagiński 19,8, 2) Rol- 
low (Szk. Techn.) 20,8, 3) Skarbek (Szk. Te- 
chniczna) 21,4. 

Kula: 1) Kliks 6,58, 2) Klauze (Szk. T.) 
6,49, 3) Małachowski 6.00 mtr. 

800 mtr.: 1) Rożko (Szk. Techn.) 2,13,8, 
2) Herman (G. S.) 2,16, 3) Doboszyński 2,16.3 

   

     
  

  

Oszczep: 1) Smorgoński (G. L.) 45 mtr. 
2) Sieniewicz (Szk. Techn.) 43,49, 3) Grabic- 
ki (Z. A.) 42,98. 

Granat 1) Piątkowski (Sem.) 
Grabicki 64. 

Skok wzwyż: 1) Krauze 165. Drugim i 
trzecim miejscem podzielili się Kliks i Ame- 
lezenko po 160 cent. 

Sztafeta 4x100: 1) Gimnazjum Ad. Mickie- 
wicza 2) Szkoła Techniczna. 

W ogólnej punktacji drużynowe zwycię- 
stwo odniosło Gimnazjum Ad. Mickiewicza 
zdobywając 52,5 punktów, 2) Skoła Technicz 
na 37,5, 8) Seminarjum Nauczycielskie — 23 
punkty. 

76 mir. 2) 

Poražka družyny 1 p. p. Leg. w Brzešciu. 
Decydujący mecz o zakwalifikowanie się 

dopółfinału w rozgrywkach о wejście do 
Ligi zakończył się niezasłużoną porażką 

wilnian. Tak to już w sporcie bywa, że su- 
chy końcowy wynik cyfrowy, decyduje o 
zwycięstwie lub porażce, natomiest gra sa- 

  

ma z jej walorami jest tylko drogą, która 
niestety nie zawsze prowadzi do zasłużone- 
go celu, 

Najdosadniejszym tego _ dowodem były 
zawody w Białymstoku. Z 90 minut gry eo- 
najmniej 80 procent należało do 1 p. p. legu, 

Nr. 236 (2178) 

a druga połowa gry składała się z okresów 
dłuższego ezy krótszego oblężenia bramki 
82 p. p. Jedynie zupełna impotencja strza- 
łowa wszystkieh napastników  wilnian 4 
szezęśie bramkarza 82 p. p. uchroniły ich od 
zasłużonej porażki. $ 

Przewaga 1 p. p. legu zapowiadała lada 
chwilę wyrównanie. To jednak nie przyszło, 
krzywdzące lepszą drużynę. 82 p. p. nie zaim- 
ponował. Jego gra odbiega znacznie od dob- 
rych klubów A klasy, aczkolwiek posiada pa 
ru utalentowanych zawodników. Do tych na- 
leżą Macius na prawym skrzydle, bardzo 

szybki i Gwoździński w obronie, dysponują- 
cy silnym wykopem. Im to też w dużej mie- 
rze 82 p. p. musi zawdzięczać zwycięstwo. 

W drużynie 1 p. p. legu dał się zauważyć 
u poszczególnych graczy zupełny brak sto- 
pingu, główek, strzału i dokładnych podań, 
oraz wytrzymałości. Do tych właśnie w pierw 
szym rzędzie trzeba zaliczyć:  Holickiego, 
Jabłonowskiego, Jarmołowicza i Zienowieza 
im drużyna musi zawdzięczać swą przegra- 
ną. Czwórka tych graczy grała gorzej niż 

słabo. Frie kierownictwa sekcji w zmienia- 
niu składu zupełnie się nie udał. Zmienione 
— byka na indyka. Najlepszymi graczami 
1 p. p. legu byli: Matuszczyk Puzyno i naj- 
pracowitszy z całej drużyny Naezulski. 

A teraz krótki przebieg gry. Nerwowo 
obustronie rozpoczęta gra toczy się przez 
parę minut w środku boiska. Po wybiciu 
bramkarza, Pawłowski wypuszcza sobie za 
duży tor, łapie to Goździński i przerzuca pił- 
kę na prawą stronę. Jarmołowiez nie trafia, 
eo wykorzystuje Macius i podaje piłkę na 
Środku. a lewy łącznik słabym strzałem u- 
mieszcza piłkę w siatee Wilna. Strzał ten był 
do obrony. Gola tego uzyskano w 3 min. pe 
rozpoczęciu gry 1 p. p. leg. rewanżuje się za 
to strzałomi na auty lub zaprzepaszczeniami 
szeregu murowanych pozycyj Najumiejętnież 
to czyni Halieki i Jabłonowski. „Bombardo- 
wanie* bramki 82 p. p. przez 1 p. p. leg. 
przerywa gwizdek sędziego  oznajmiający 
przerwę. 

Po przerwie obraz gry ten sam, jednak 
wynik pozostaje bez zmiany. Wilnianie mu- 
sieli zejść pokonani. Smutno, że po części 
niefortunny sędzia p. Kostanowski i po częś- 
ei sami gracze wynikami swymi w tych roz- 
grywkach wyrządzili sportowi Wilna wiel- 
ką krzywdę. Sędzia p. Wolezak b. dobry. 

  

  

  

PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE ZAKŁADY CHEMICZNE 

LUDWIK SPIESS i SYN; 
Sp. Akc. w Warszawie 

mają zaszczyt zawiadomić swoich P. T. odbiorców, że z dniem 10 b. m. OTWARTO 

SKŁAD FABRYCZNY w WILNIE 
przy uł. Jagiellońskiej 3/5 m. 22, telef. 17-80. 

| Dr. Med. 

I. GENZEL 
CHOROBY NERWOWE 

przyjm. 9—10 i 3—4 
Rudnicka 7 m. 7. 721% 

r. J. Romanowski 
Akuszerja i chor. kobiece- 
przyjmuje od |—3 ; 5—7 
Wileńska 25, tel. 11 - 6 
7216 > 

Dr. l. Rucznik 
7215 OKULISTA 

przyjm. 8—9 i 4—7 pp. 

Zawalna 30, telefon 7-80. 

+04 

— 
T džwiekowe CG/ING 

si. Wielka 47, tel. 15-41 

GRETA GARB 
Kino - Teatr 

EX 
Mickiewicza II, t.15-61 

w roli młode- 
go adwokaka 

zaa Łódź podwodna $ 44 

Największa miłośnica ekranu, 
w swej bezwzględnie 
najlepszej kreacji 

Conrad Nagel. 
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. — 

400 mtr. od życia i ludzi to- 
czy się zajadła walka o kobietę 

W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy ekranu: Jack Holt, Dorothy Revier i Ralph Grares. 

NAD PROGRAM: DODATEK DŹWIĘKOWY „FOXA. 

Boska 

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

POCAŁUNEK 
NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt. p. t. Charlie w 

opałach w roli gł. największy komik świata CHARLIE CHAPLIN. 
Ceny miejsc od 40 gr. 

  

  

Kimo Kolejowe Dziś i dni następuych. Podwójny program. 1) Frapujący dramat erotyczno-salonowy w 8-miu aktach p. t. 

= lach Akcja rozgrywa się w Paryż 

Rozwódka sales Blanche Sweet i Jack Mulhall. Śyyżnecjć Wspaniała wy- 
stawa. Potężnny pałac. Pożar zamku. Tajniki pracowni malarskich. 

d t = j ięknym Ben Lyanem i czarująca May 
febst dworea kolejew.) | >, DZIKI CZŁOWIEK Mac Awoy: Nei. A Tajemnica D-ra Fu Manchu* z W. Oland'em. 

Diwiękowy Kino-Teatr | pzis! Najpiękniejszy 100% P ił URS NORY pos 

ara a mi OSCI. dramat w 12-tu aktach. 

STOŁOWY о кеа 
alicea Wielka 88. 

W rolach 
glėwnych:   

— kdzie była Pani wczo- 
raj między godz. 7 a 8? 

— Nie słuchała Pani tego cudow- 
nego koncertu w radjo? 

— (o? Pani nie posiada Od- 
biornika ? 

— Ach! To już najwyższy czas 
nas odwiedzić! 

Pani nie uwierzy, jak tanie są u 

nas nowoczesne radjoaparaty i na jak 
dogodnych warunkach sprzedajemy. 

T-wo ELEKTRIT 
Wilno, Wileńska 24. 

  

  

Maurice Chevalier i Jeanette Mac Donald. 
udźwiękowiona całość „HRABINA PARYŻA: Emil Jannings, W. Gajdarow, 

  

Annons! 

Wezwanie da składania ofert. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna od- 

da w drodze nieograniczonego przetargu wykonanie 
robót kominiarskich na przeciąg 5 miesięcy t j. od 
dnia l-go listopada 193! roku do 31 marca 1932 roku. 

Oferty na powyższe roboty na przepisowych wzo- 
rach należy wnosić do przewodniczącego Garnizono- 

wej Komisji Żywnościowej (3 pułk artylerji ciężkiej 
im. króla Stefana Batorego w Wilnie, przy ul. Pióro- 

mont 32) w terminie do dnia 26 października 1931 r. 

godz. 8 m. 30, w którym to dniu o godz. 9 odbędzie 

się komisyjne otwarcie ofert i przeprowadzenie prze- 

targu. 
Wszelkich bliższych informacyj udziela kwater- 

mistrz 3 pułku artyle.ji ciężkiej im. króla Stefana Bato- 
rego, koszary im. ks. Józefa Poniatowskiego w Wilnie, 
przy ul. Pióromont 32, 

Wilno, dnia 8 października 1931 roku. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 
1097/V1 WILNO.   

Następny program: Nowa re- 
_alizacja i opracowanie jako niepodzielona 

Lya de Putti, Mia May w rolach gł. 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon.solidne. 
Ceny dostępne. 6812 

  

Salon Damsko - Męski 

Pol i Klemens 
ul. Wileńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak fatbowa- 
nie włosów, perukarstwo 

i elektryczną ondulację. 
Dla urzędniczek 40% TB 

717 

  

Do sprzedania 

skrzynie | kontiabas 
Dowiedzieć się: Równe 

Pole 22 m. 4. 7220   

Ogłoszenie. | 
MINY NAM s see Drogo. 

ne, Miernicze, Drogowe, 
eńskie Techniczno-Kreślarskie, Nowoczes- 

nej Obróbki Metali i spawania acetyleno- 
wego oraz Elektrotechniczne o poziomie mi- 
strzowskim uruchamia w dn. 15-X. 1931 r. 
Towarzystwo Kursów Technicznych w 
Wilnie w gmachu Państwowej Szkoły Te- 
chnicznej w Wilnie przy ul. Holenderni 12. 
Wykłady rozpoczną się 15 października i 
trwać będą do miesiąca maja; po ukończe- 
niu Kursów i złożeniu egzaminów absolwen- 
ci otrzymają świadectwa. Nauka odbywa 
się na Kursach w godzinach wieczorowych, 
od godz. 17 do 21. Oprócz wykładów teo- 
retycznych słuchacze odbywają także ćwi- 
czenia praktyczne w zakresie swej specjal 
ności. Na Kursy Drogowe i Nowoczesnej 
Obróbki Metali przyjmowani są kandydaci 
posiadający praktykę i świadectwa o ukoń- 
czeniu 5 oddziałów Szkoły powszechnej, na 
pozostałe kursy kandydaci muszą mieć szko- 
łę powszechną ukończoną, natomiast prak- 
tyka nie jest wymagana. Na Kursy Drogo- 
we przyjmowani będą także i ci, którzy 
praktyki nie mają, lecz ukończyli całkowity 
kurs szkoły powszechnej. Podania o przy- 
jęcie na Kursy przyjmowane będą do dnia 
15 X. b. r. Szczegółowych informacyj udzie- 
la kancelarja Kursów (Wilno Holendernia 12) 
w godz. od 17 do 19. 7210 

dudon II 5. I 
udzlela korepetycji 

OKAZYJNIE 
sprzedaje się 

doroika i uprząi 
Piłsudskiego Il m. 2 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P.C., po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 19 paździer- 
nika 1931 r. o g. IO-ej rano w Wilnie, przy ulicy Ta- 
tarskiej 13, odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 
żącego do Antoniego Sokołowskicgo majątku rucho- 
mego, składającego się z gramofenu, 50 płyt, szafy 
dębowej i 6 wanien emaljowych, oszacowsnego na 
sumę 850 zł., na zaspokojenie pretensji Centralnego 
Banku Ludowego Spółdzielczego w sumie 800 zł. 
z %% i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 

1C98/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 
  

  

       
OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

        

      

  
  UWAGA! 

Oddaje się DOM w dzier- 
żawę na kilka lat, skła- II! RUMBY !!! 

„CLUU SEZONU* 
nauczają | 

MISTRZOWIE TANCÓW 

M. FROST I J. MAS 
ul. Zawa!na Nr. 21 

dający się 16-tu pokoi, 
4-ch kuchen i 6 werand, 

lub sprzedam. 
Szosa Niemenczyńska 13/4 
(w Kolonji Magist.) 7219 

SANATORJUM 
Dr, T. Cybulskiego 

  

  

    

w zakresie 6 klas, Fiedorow. __6471 
Warunki bardzo dogodne. leczy ra- 

Dowiedzieć się EGZEMĘ dykalnie 
maść Egzemol lab 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. Żądać 
w aptekach. 7212 

ul. Lwowska 22 m. 4. 
7213 

ФотНЕЕИОНЦПЕЫЕЕТИРРЕНЕСОЯ     w RABCE. 
Całoroczne leczenie kli- 
matyczne solankowe, dje- 
tyczne, inhalacyjne, pro- 
mieniste, etc. W sezonie 

PIANINO 
do sprzedania   Jagiellońska 3—27 jesiennym ceny zniżone. 

  

DR. MED. 

W. POCZTER 
CHOR. WEWNĘTRZNE. 

przyjm. 8—9 i 5—7 
Zarzecze 16 m. 15, 7216 

Lekarz - Dentysta 

B, Leskies-Kłok 
Wilno, Wileńska 15 m. B 

przyjm, od: 10—2 i 4=-7- 
7222 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

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

  

Akuszerka 

Uarja LAkneroWa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 7126 

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3. 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro— 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 

ElFIFIFIFIFIFIFS 
MIESZKANIE 

3 pokojowe z kuchnią 
z wszelkiemi wygodami 

w ogrodzie, 
tanio do wynajęcia. 
Ul. Karpacka 5. 7221 

СЕ 

703& 

    

FILIP MACDONALD. 28) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Flood, który siedział do niego bo- 
kiem, zaczął dawać przybyszowi gwał- 
towne, niby to dyskretne znaki, żeby 
się cofnął. Mówiły one: 

— Wynoś się — prędko — bo cię 
zobaczy! 

Dollboys nie wiedział, że to była 
komedja i wziął ją za prawdę. Intruz, 

zobaczywszy jego twarz stracił pew- 
ność siebie, mruknął: „Na Boga!* 
rzucił koledze przepraszające spojrze- 

nie j uciekł. 
Dollboys opuścił szklankę, która 

rozprysła się na kamiennej podłodza 
w drobne, błyszczące kawałeczki. 

Flood zerwał się z kanapy. 
Dollboys wstał. W tej chwili był 

prawie trzeźwy, ale w jego popielatej 
twarzy nie było kropli krwi. 

— Pan... — wyjąknął. — Pan.. 
pan... i on.... 

Flood wzruszył ramionami, uśmie- 
chnął się nieprzyjemnie i . wyszedł. 
Drzwi zamknęły się z trzaskiem. Stoją- 
ca za kontuarem tęga bufetowa popa- 

  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

    

trzyła na Dollboysa nieruchomym 
wzrokiem zdziwionej krowy. 

Farmer przyłożył rękę do głowy, 

spojrzał na gazetę, zasłaniającą nie- 
znajomego gościa po drugiej stronie 
kominka i ruszył ku drzwiom. Widać 
było, że chciałby się puścić biegem, 
ale sę boi. 

— Panie — rzekła bufetowa — a 
szklanka!? — Wskazała oskarżająco 
palcem na błyszczącą, mokrą gwiazdę 
na czerwonej podłodze. 

Dollboys wyjął z kieszeni dwuszy- 
lingową, srebrną monetę i rzucił za 
kontuar... 

Drzwi od ulicy 
trzaskiem. 

Drzw od korytarza otworzyly się 
i wszedł ostrożnie Flood, a za nim 
Dyson. 

Pike rzucił gazetę i wstał. Na py- 
tanie Flooda rzekł: 

— Czy się przestraszył? _ Więcej! 
Oprzytomniał, jakby wcale nie pił! 
—Wyjął z kieszeni czapkę włożył na 

zamknęły się z 

głowę i wyszedł, ale nie temi drzwia- 
mi, co Dollboys. 

— Napijesz się? — zapytał Dv- 
son. 

Flood skinął głową. 
Przed domem rozległ się zgrzytli- 

wy warkot ruszającej maszyny i sko- 
nał szybko w oddali. 

Dyson zarechotał nad szklanką. 
— Obaj go jutro odwiedzimy. Ra- 

zem. Łatwo nam z nim pójdzie. 
— Da się ugnieść na glinę—rzekł 

Flood. — Ciekaw jestem, co z niego 
Dzyń-dzyń! 

— Dzyń — dzyń! — rzekł Dyson. 

3. 

Bal u pułkownika  Brownlougha 
dobiegał końca. Goście zaczynali się 
rozjeżdżać. Orkiestra przygrywała od 
niechcenia jeszcze sześciu czy siedmiu 
parom. Hali był pełen mężczyzn w 
płaszczach j kobiet w zarzutkach. Z 
ciemności na dworze dolatywało po- 
mrukiwanie motorów. Bufet był jesz- 
cze częściowo oblężony, ale już tylko 
przez mężczyzn. ` 

Antoni wyprowadzając swoją dan- 
serkę do hallu, spotkał się oko w oko 
z wysokim, przygarbionym, siwyra 
panem ze śpiczastą bródką i zabawnie 
czarnemi brwiami, z pod których pa- 
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na Brocklebank przedstawiła go jako 
trzyły zupełnie młodzieńcze oczy. Pan- 
ojca. 

— Niech tatuś nie nazywa pana 
„pułkownikiem — rzekła. — Pan te- 
go nie lubi. 

— Postaram się zastosować do pań 
skiego życzenia — odparł sir Ryszard 
Brocklebank... — Miło mi pana po- 
znać. — Wyciągnął długą, wysmukłą 
dłoń i uścisnął rękę Antoniego ze zdu- 
miewającą siłą. Jego młode oczy jaś- 

niały życiem. 
— Mam panu dużo do zawdzię- 

czenia, sir Ryszardzie — rzekł Antoni. 

Czarne brwi podniosły się do góry. 

— Mnie? Jakim sposobem? 

— Skorzystałem z dobroci i uprzej- 
mości pańskiej córki — odparł Anto- 

ni. — Sam nie wiem, jak jej podzię- 
kować. 

Sir Ryszard spojrzał na córkę. 

— Inteligentna? — rzekł — Dob- 
ra? Coś ty takiego zrobiła, Peggy? 

Dziewczyna rozejrzała się naoko- 
ło i rzekła zniżonym głosem: 

— Zostałam mianowana Watso- 
nem, tatusiu! * a 

Antoni potrząsnął głową i spojrzał 
na słarego pana. 

— Pani się opmawia — rzekł. — 

     

Watson zadawał idjotyczne pytania, 
na które nie otrzymywał odpowiedzi. 
Ja zadawałem trudne pytania i otrzy- 
małem odpowiedzi dużo więcej niż za- 
dowalające. 

— Watson nigdy nie wiedział, do 
czego zmierzał Holmes — zauważyła 
Peggy. — Ja nie wiem, do czego pan 
zmierza, a więc jestem Watsonem. 

— Holmes — rzekł Antoni — za- 

wsze wiedział, czego chciał, a ja nie 
mogę tego powiedzieć o sobie. Dziś na- 

przykład nie wiem. Trudno więc, że- 

by pani wiedziała. Ergo, nie jest pani 
Watsonem. Zła logika, ale nie gorsza 
od pani logiki. W każdym razie, ser- 
deczne dzięki. 3 

Sir Ryszard Brocklebank spojrzał 
na zegarek, a panna rzekła: 

— Dobrze, tatusiu, idę. — Wyciąg- 
nęła rękę dó Antoniego. — Dobranoc 

panu! 
Antoni chciał odpowiedzieć, lecz 

w tej chwili stary Brocklebank wy- 

krzyknął gniewnie i zrobiło się nagłe 
zamieszanie. Antoni, uderzony czy- 

jemś ramieniem zachwiał się lekko. 
Za jego plecami szorstki basowy, głos 

mruknął: 
— Przepraszam... niezgrabny! — 

Drugi wyraz zabrzmiał dwuznacznie, 

tak jakby mówiący zastosował go nie 

  

do siebie. Antoni odwrócił się i zo- 
baczył kapitana Lake'a, cofającego się: 
z drogi sir Ryszardowi ze słowami: 

— Pan daruje... 

— (0? — zapytał stary pan, bły- 
skając dziko oczami. 

Antoni zwrócił się ponownie do 
panny Peggy, udał, że się potknął © 

aby odzyskać równowagę, dał trzy 
kroki wtył. Przy ostatnim spuścił z 

siłą obcas na stopę kapitana Lake'a. 
-— Przepraszam... niezgrabny! 
Panna Brocklebank zdławiła wy- 

buch śmiechu, a bródka jej ojca po- 
ruszyła się znacząco. 

Lake i Antoni znaleźli się twarz 
w twarz.Ciemna, opalona twarz ka- 
pitana stała się prawie purpurowa. 
Pełne, brutalne wargi zacięły się tak, 
że prawie zniknęły. Czarne oczy zwę- 
ziły się w groźne szparki. Wielkie rę- 
ce zacisnęły w pięści. 

Ojciec i córka patrzyli. Ojciec z 
głową przechyloną nabok, z uśmie- 

chem na ustach, z oczami, rozmigota- 

nem; ciekawością. Córka blada, bez 

tchu. Oczy jej, po jednem wściekłem 
spojrzeniu na Lake'a, utkwiły w An- 
tonim. 
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