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Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

W obliczu „rzeczywistej rzeczywistości". 
Toć to dziś 18-y rok mija, jak 

dzień 6-go sierpnia wpisany został 

złotemi zgłoskami do historji Polski, 

otwierając jej nową epokę. 

Z okazji przypadającego obchodu 

uprzytomnić sobie należy naszą „гле- 

czywistą rzeczywistość* będącą na- 

stępstwem Czynu Sierpniowego. 

My, to jest to pokolenie, które 

dorastało w ogniu walk, dla którego 

rozkaz Komendanta: „Naprzód, aż 

do zwycięstwa!* stał się orędziem 

zwiastującem Wolność, uprzytamnia- 

my to sobie dobrze i dumni jesteśmy 

z tego co jest, bo ani na moment ni- 

gdy nie pomyśleliśmy, iż trud ofiarny, 

wiarą zwycięstwa ożywiony miałby 

iść na marne. 

Ten apel do uprzytomnienia sobie 

dzisiejszej rzeczywistości, kierowany 

jest pod adresem tych, co trudu swe- 

go w dzieło odrodzenia nie włożyli, 

a korzyści zeń czerpali, bądź jeszcze 

czerpią pełnemi dłońmi, co szydzili 

z „szaleńców Piłsudskiego*, a póź- 

niej przyoblekli się w togi trybunów 

ludu, mężów opatrznościowych, posu- 

wając się, aż do udekorowania swych 

kramików partyjnych laurami zwy- 

cięstwa. 

Dzisiejsza rzeczywistość uprzytom- 

nić musi wszystkim, iż zapoczęty w 

Oleandrach marsz w Przyszłość trwa 

Nadal, iż tak, jak tego Komendant wy- 

magał nie zasnęliśmy na laurach wy 
Walczonej wolności, iż ogrom pracy 

Ba drodze jej utrwalenia leży jeszcze 

Przed Narodem. 

To właśnie zrozumieć muszą: kom- 

binatorzy polityczni, starzy ugodowcy 

1 serwiliści; przejąć się tem musi do- 
Tastające, mające niebawem najbliž- 

Szych i najbardziej oddanych ludzi 
Komendanta zluzować przy warszta- 

tach pracy państwowotwórczej poko- 
lenie. 

IDEOLOGJA, KTÓRA WYWIOD- 

ŁA NA TEATR WOJNY ŚWIATO- 
WEJ LEGJONY PIŁSUDSKIEGO 
STAŁA SIĘ KAMIENIEM WĘGIEL- 

NYM POD GMACH NOWEJ POLSKI. 

Pod działaniem jej to sugestywnej 

mocy dokonywa się dzieło konsoli- 

dacji narodu. 

„Rzeczywista rzeczywistość* dnia 

dzisiejszego wskazuje, iż jesteśmy naj- 

bardziej bodaj zwartą społecznością 

na świecie. 

Kryzys światowy, który jest dal- 

Szym etapem wszczętej w r. 1914 re- 

Wolucji powszechnej, mimo, iż dobrze 

się i Polsce daje we znaki, nie jest dla 

nas strasznym. 

Gdy stary porządek na świecie 

wali się w gruzy, padają z trzaskiem 

trony—dyktatury i oligarchje trzęsą- 

cego do niedawna światem kapitaliz- 
mu—-Polska acz z trudem, buduje się 

i rośnie. 

Oczy wszystkich zwrócone są na 

Gdynię, która jest tego rozmachu 
twórczego najlepszym przykładem. 

Nas nie przejmują dziś ruiny ka- 

pitalizmu, bo świadomi jesteśmy za” 

dania odbudowy państwa na nowych 

zasadach. Zasady nasze prowadzą, 

iż w zawiązku najmniejszego nawet 

dzieła musi być wcielony ideał jego 

użyteczności dla państwa i narodu. 

Dobro jednostki postawiliśmy na osta- 

tnim planie; wszak to już 18 lat mija, 

jak „na stos rzuciliśmy swój życia 
los*, 

Stajemy twarzą do rzeczywistości, 

czoła naszego nie przysłania smętek 

zmartwienia z racji osobistych strat 

materjalnych, które wyciska z nas 

kryzys, twarzy naszej nie plami ru- 

mieniec wstydu, gdyż nie jesteśmy 

darmowymi zjadaczami chleba. 

„Naprzód z ufnością w Przyszłość”. 

Taka oto dewiza przyświeca fak- 

tycznym sternikom życia współczes- 

nej Polski—zahartowanym w bojach 

żołnierzom Piłsudskiego, 

W jej brzmieniu dźwięczą akordy 

odwiecznej pieśni o Potędze i Sile 

Rzeczypospolitej. 

Dewiza ta zaraża coraz szersze za- 

stępy starych i młodych, dzięki niej 

Pierwsza Brygada rozrosła się do 

miljonowej armji ludzi pracy, goto- 

wych na rozkaz Komendanta oddać 

w każdej chwili życie w służbie dla 

Państwa. 

W tem właśnie kryje się znaczenie 

naszej „rzeczywistej rzeczywistości, 

której sfałszować nikomu nie damy. 

Rozważania nasze byłyby nie zakoń 

czone, gdybyśmy nie podkreślili oko- 

ficzności, iż „Marsz w Przyszłość, 

zatrzymał się po 18 latach na etapie w 

Gdyni. 

Tam to nad wybrzeżem Polskiego 

Morza, zjadą się za tydzień Ci, co zdo- 

byli Polskę trudem krwi ofiarnej na 

polach walk, co stanowią czołowe sze- 

regi pionierów jej odbudowy. 

Na Gdynię zwrócone są oczy całej 

Polski, oczy całego Świata. Fakt, iż 

stanie się ona w ciągu dni paru ośrod- 

kiem triumfalnych manifestacyj. na 

cześć Siły i Potęgi Rzeczypospolitej 

ma ogromne znaczenie historyczne. 

Wytykamy szlak kadrówki przez 

morze! Kieruje nami niezłomna wola 

Zwycięstwa, którą zaszczepił w nas 

Komendant. Za nami idzie coraz więk 

szą masą Naród. Z drogi I-ej Kadrów- 

ki niema powrotu. „Bo taki los dał 

nam Bóg! 

B. W. Ś. 

  

Urlop p. ministra skarbu 
Jana Pitsudskiego. 

WARSZAWA, 5, 8. (Pat). W. dniu 
5 b. m. pan minister skarbu Jan Pił- 
sudski wyjechał na urlop wypoczyn- 
kowy. Pana ministra zastępować bę 
dzie wiceminister Starzyński. 

Zmiany personalne w Mini- 
sterstwie Spraw Zagraniczn. 

Dowiadujemy się, że major Sewe- 
ryn Sokołowski mianowany został 
radcą ministerjalnym m Min. Spraw 
Zagr. 

Konsulem honorowym  Rzplitej 
Polskiej w Hawrze mianowany został 
p. Ludwik Arnaudtizon. 

W stan nieczynny przeniesiony 
został radca Kazimierz Sąchocki i 
radca Jan Dereziński. W stan spo- 
czynku przeniesiony został konsul. dr. 
Jan Brodzki, radca Emil Czapliński 
i radca Witold Strzałecki. 

Ponownie do służby czynnej po- 
wołany został wicekonsul Stefan Ta- 
baczyński z przydziałem do departa- 
mentu administracyjnego Min. Spraw 
Zagr. 

Konsul honorowy Rzplitej Polskiej 
w Monaco p. Stanisław Józefowicz 
zwolniony został ze służby. (Iskra). 

Dar Pana Prezydenta 
dla harcerzy. 

TORUŃ, 5. VIII. (Pat). Z okazji pobytu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w obozach 
harcerskich nad jeziorem Garczyńskiem Pan 
Prezydent ofiarował dla świetlicy skautów 
ogólno-polskich i skautów pomorskich dwa 
obrazy malarzy toruńskich oraz polecił p. 
wojewodzie pomorskiemu reprezentować go 
na otwarciu zlotu międzynarodowego skau- 
tów wodnych. W związku z tem w niedzielę 
wojewoda pomorski Kirtiklis wyjeżdża nad 
jezioro Garczyńskie, gdzie wręczy w świetli 

cy ofiarowane przez Pana Prezydenta obrazy 

Z klubu B.B.W.R. 
Sekretarjat klubu parlamentarnego 

BBWR komunikuje, iż poseł Włady- 
sław Koniarek został zawieszony 
przez prezydjum w czynnościach 
członka klubu i członka organizacji 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem do czasu wyjaśnienia przez 
kompetentne instancje postawionych 
mu zarzutów, związanych ze sprawo- 
waniem funkcyj wójta gminy, (Iskra) 

    
POZORY RIOS ZENĄ 

  

    NZ 

Żołnierza Polskiego. 
Szósty sierpnia tysiąc dziewięćset czternastego. 

Dnia 6 sierpnia 1914 roku prze” 
kroczyła granicę austrjacko-rosyjską 
w okolicach Krakowa strzelecka kom- 
panja kadrowa. Oddziałek był maleń- 
ki, liczył niespełna dwustu ludzi, u 
zbrojonych w wycofane z użycia ka- 
rabiny, Jako siła fizyczna nie znaczył 
absolutnie nic wobec osłonowych od- 
działów rosyjskich, złożonych ze 
wszystkich rodzajów broni i rozrzu 

  

  

conych wzdułż granicy z zadaniem 
zabezpieczenia sprawnego przebiegu 
mobilizacji w południowej części b. 
Królestwa Kongresowego. Niewielkie 
było również w całokształcie ówczes- 
nych działań wojennych pomiędzy 
Austro'Węgrami i Rosją znaczenie 
wystąpienia wślad za kompanją kad- 
rową pierwszych bataljonów strzelec- 
kich, które w dn. 15 sierpnia 1914 r. 

  

Tajne porozumienie miedzy Hitlerem 
i gen. Schieicherem. 

Rząd Papena uzyskał aprobatę Hitlera. 

BERLIN, 5. 8. (Pat). W organie 
  

  

radykalno-lewicowej grupy narodowo 
socjalistycznej, która urządziła seee- 
sję z partji hitlerowskiej, przywódca 
opozycji Otto Strasser ogłasza rewe- 
lacje na temaż tajnego porozumienia 
między Hitierem a gen. Schleicherem. 
Porozumienie to — jak podkreśla 
Strasser — potwierdza list przewodni 
czącego Herrenklubu von Gleichera, 
z którego wynika, że nowy rząd Pa- 
pen—Schłeicher uzyskał wyraźną apro 
batę Hitlera. Hitler zobowiązał się to- 
lerować gabinet Scehleichera conaj- 
mniej przez dwa lata, wyrzekając się 
przytem objęcia władzy w Rzeszy. Na 
życzenie Schleichera Hitler miał wy- 
delegować kilku swoich przedstawi- 
cieli na urzędy ministrów. Wzamian 
za to Schleicher przyobiecał Hitlero- 
wi poparcie w zajęciu w przyszłości 

stanowiska prezydenta Rzeszy. Na 
wypadek zwycięstwa wyborczego na” 
rodowych socjalistów Papen i Gayl 
mieli ustąpić, na ich miejsce zaś po- 
woałani mieli być mężowie silnej ręki, 
odpowiadający Hitlerowi. Rząd miał 
otrzymać charakter gabinetu prezy- 
djalnegoe. W republikach związko- 
wych partja narodoworsocjalistyczna 
miała otrzymać carte blanche. Otto 
Strasser zaznacza, że informacje jego 
pochodzą bezpośrednio z otoczenia 
Hitlera i Strassera, Sam Strasser nale 
ży do osób wyjątkowo dobrze poinfor- 
mowanych i utrzymujących zażyłe 
stesunki z kolegami, zarówno rządu 
Schleichera, jak i partji narodowo- 
socjalistycznej, w szczególności zaś ze 
swym bratem Grzegorzem, który, jak 
wiadomo, odegrywa czołową rolę w 
ruchu narodowo'socjalistycznym. 

Nowa serja zamachów i aktów teroru 
na obszarze Prus Wschodnich. 

BERLIN, 5. 8. (Pat). W nocy z 
czwartku na piątek dokonano nowej 
serji zamachów i aktów terroru, 
przeważnie na obszarze Prus Wsch. 
O kilkunastu zajściach donoszą z 
Królewca i okolicznych miejscowoś- 
ci, 

W Krėlewcu grupa, złożona z 40 
osób, napadła na 2 policjantów w 
ubraniach eywilnych i dotkliwie ieh 
pobiła. Aresztowano 5 uczestników 
napadu, u których znaleziono broń 

W Lieku, Roesselwurden i nie- 
mieeckiej Iłławie powybijano szyby 
wystawowe w kiłku wielkich skle- 
pach, których właścicielami są Ży- 
dzi. Ręcznemi granatami wybito 
również szyby w jednej aptece orsz 
miejscowem ambulatorjum kasy cho 
rych. 

W miejscowości Loetzen dokona- 
no zamachu bombowego na filię 

Banku Rzeszy, Wybuch zniszczył 
Ścianę frontową. Spraweów nie zdo- 
łano ująć, 

W Tylży z przejeżdżającego sa- 
mochodu oddano kilka strzałów do 
mieszkania jednego z przywódców 
komunistycznych. W miejscowości 
Kamienica dwaj członkowie bojówki 
wszezęli walkę z hitlerowcami. W 
czasie zamieszania zabito miejscowe 
go dentystę. Sprawcę morderstwa 
schwytano, nie zdołano jednak usta- 
lić jego przynależności partyjnej. 

De mieszkania przywódcy bawar 
skiej partji ludowej w Ebenhausen 
rzucono bombę, która eksplodowała, 

wyrządzając wielkie szkody. W 
Markowieach pod Raciborzem rzu- 
eono bombę de mieszkania komuni- 
sty, wyrządzając również znaczne 
szkody. 

zajęły Kielce, by wkrótce ustąpić « 
nich w ogólnej fali odwrotu zdemora- 
lizowanych wojsk monarchji habsbur- 
skiej. 

Dlaczego zatem, skoro tak zniko- 

mą pod względem materjalnym war- 
tość miał sierpniowy czyn pierwszych 
legjonistów, data ich wystąpienia do 
walki zbrojnej z caratem weszła do 
rzędu najważniejszych rocznie naro* 
dowych? Dlaczego, mimo wydarzeń, 
które nastąpiły później, a przerosły 
akcję kadrówki tak ogromem znacze- 
nia, jak i dramatycznością przebiegu, 
data 6 sierpnia wywołuje w sercach 
polskich tyle wzruszającego zdumie- 
nia, jak może żadna inna w dziejach 
walki o niepodległość ? 

Odpowiedzi na to pytanie poszu- 
kiwać należy w dziedzinie wartości 
moralnych. Naród polski przed wy- 
buchem wojny światowej pozbawiony 
był możliwości organizowania swej 
siły fizycznej, Razdarty na trzy za- 
bory, rozbity wewnętrznemi sprzecz- 
nościami politycznemi, wpleciony w 
tryby aparatury państwowej obcych 
i wrogich sobie organizmów, nie miał 
warunków po temu, by zaraz w po- 
czątkach zawieruchy światowej zawa- 
żyć materjalnie na jej przebiegu. 

Naród żywy, obdarzony ambicją 
istnienia politycznego , nie powinien 
był jednak pozostać biernym. Jeżeli, 
naskutek braku organizacji politycz- 
nej i wojskowej, nie mógł się zdobyć 
na-wystąpienie-masowe; musiał, pod 

grozą dyskwalifikacji dziejowej, wa- 
żyć się przynajmniej na głośny okrzyk 
bojowy, świadczący o jego istnieniu 
i jego żądaniach. Rolę tego bojowego 
okrzyku spełniła z woli i z rozkazu 
Józefa Piłsudskiego pierwsza kompa- 
nja kadrowa. Tak rozumiał swą de- 
cyzję i jej wykonanie sam Wódz w 
walce o niepodległość, pisząc w roz- 
kazie do swoich żołnierzy słowa, wy- 
jaśniające im ich rolę dziejową: 

„Wśród powszechnej bierności na- 
szego społeczeństwa — wypadki dzie- 

Uroczystości w Krakowie. 

KRAKÓW, 5. VIII. (Pat). W dniu 
5 b. m. wieczorem w studjo radjosta- 
cji krakowskiej odbyła się specjalna 
audycja, poświęcona 18 rocznicy wy- 
marszu Pierwszej Kadrowej z Olean- 
drów Krakowskich. O godzinie 7 w. 
rozpoczęły się capstrzyki orkiestr cy- 
wilnych i wojskowych po mieście. Z 
przed ratusza olbrzymi pochód udał 
się do Oleandrów przed dom im Mar- 
szałka Piłsudskiego, rzęsiście ilumino 
wany. W pochodzie niesione transpa- 
renty, wyobrażające postać Marszałka 
Piłsudskiego. Przed domem mówił z 
trybuny mjr. Naimski, odczytując hi- 
storyczny rozkaz Komendanta. Potem 
dr. Załuski wygłosił przemówienie, za 
kończone okrzykiem na cześć Marszał 
ka Piłsudskiego. 

W tajemnicy. 
LONDVN, 5. 8. (Pat). Po dwudnio 

wym pobycie w Londynie Mac Donald 
opuścił w dniu 5 b. m. w tajemniczy 
sposób stolicę i około godz. 5 po poł. 
odleciał samolotem wraz z ministrem 
lotnictwa lordem Londonderry w nie- 
wiadomym kierunku. W kołach po- 
informowanych utrzymują, że Mac 
Donald odleciał do posiadłości lorda 
Londonderry w północnej Irlandji, do 
zamku Mount Stewart, dokąd przybyć 
ma również podobno i de Valera. Od- 
być się tam ma poufna konferencja 
irlandzka celem ponownej próby uzy- 
skania porozumienia między Anglją 
a Irlandją, 

Dopiero po wyborach. 

LONDYN, 5. VIII, (Pat). Agencja 
Reutera dowiaduje się, że Mac Donald 
nie ma zamiaru w chwili obecnej o- 
mawiać ze Stanami Zjednoczonemi 
sprawy długów, uważając, że zagadnie 
nie to będzie aktualne dopiero po wy- 
borach prezydenta Stanów Zjednoczo 
nych. 

Zamach na redaktora. 
KALKUTA, 5. VIII. (Pat), Dokonano tu 

zamachu rewolwerowego na Alfreda Watso- 
na, naczelnego redaktora wydawnictwa „Sta- 
tesman*. Watson wyszedł z opresji cało. Za- 
machowiec, młody Bengalczyk, w czasie are 
sztowania popełnił samobójstwo. 

«nie ma przed sobą 

jowe zaskoczyły Polaków, zpstawia- 
jąc ich bez możności jednolitego i sil- 
nego postępowania. Koniecznem by- 
ło, aby najśmielsi i najenergiczniejsi 
wzięli na swoje barki odpowiedział- 
ność, inicjatywę rzucenia iskry na 
proch. Tę iskrę rzuciliście, dając przy- 
kład innym jako przodownicy walki 
narodu polskiego o niepodległość...* 

Początkowa idea przewodnia wy- 
stąpienia kompanji kadrowej: wywo- 
łanie w zaborze rosyjskim ogólnego 
powstania, załamała się zaraz na wstę 

pie. Społeczeństwo polskie, jako ma- 
sa, pozostało bierne, dając dowód zu- 
pełnego nieprzygotowania się do wy- 
padków, które, mimo wszystko, nie 
były niespodzianką, Czyn pierwszych 
strzelców nie wydał, narazie przynaj- 
mniej, materjalnych efektów. Moral- 
nie jednak nie poszedł na marne. 

W] jego wyniku powstała bowiem 
na wielkiem pobojowisku wojny świa 
towej garść żołnierza polskiego, nie- 
podległego duchem. Kilkanaście ty- 
sięcy młodych, silnych, na wszystko 
zdecydowanych i zwartych potężną 
wiarą w cel rozpoczętej walki ludzi, 
pomiędzy którymi i stojącym na ich 
czele Wodzem wytworzyła się niero- 
zerwalna łączność na śmierć i życie. 
Łączność oparta na przeświadczeniu, 
że ten szary, milczący Komendant 

żadnych celów 
ubocznych poza jednym jedynym: 
wywalczeniem niepodległości. Łącz- 
ność, oparta na przeświadczeniu Wo- 
dza, że jego młodzi, obdarci i źle 
uzbrojeni żołnierze, umierający na po 
lu bitwy z wyrazem .,Polska* na styg- 
nących wargach, dochowają mu wia- 
ry ślepo, nie pytając o cele tej czy 
innej decyzji, tego czy innego posu- 
nięcia, którego wyniki dopiero po cza- 
sie ujawnić się będą mogły. 

Co było tyim motorem, który dał 
Legjonom od Wodza aż do piechura 
z statniej roty — ów rozpęd bohater- 
ski, dzięki któremu rozwinęła się w 
toku wojny światowej bujna, wspa- 
niała i zwycięska w końcu epopea 
zbrojnej walki narodu polskiego 0 
niepodległość ? 

Niewątpliwie—efekt moralny czy- 
nu 6 sierpnia. Świadomość, że decyzja 
wystąpienia do walki byla samodziel- 
ną decyzją polską, zrodzoną w umy- 
śle najbardziej niezależnego Polaka. 
Świadomość, że wkroczenie do Kon- 
gresówki z terytorjum austrjackiego 
przed oficjalnem zerwaniem pomię- 
dzy Wiedniem i Petersburgiem ozna- 
czało wypowiedzenie wojny Rosji 
przez Polskę, — fikcyjnie przez nie- 
istniejący „„Rząd Narodowy*, faktycz- 
nie — przez Włodza jedynej zorgani- 
zowanej w owej chwili siły polskiej. 
Świadomość, że czyn sierpniowy nie 
był odpowiednikiem tej, czy innej or- 
jentacji politycznej, że nie wynikał 
z taktyki tego, czy innego „„naczelne- 
go* czy „narodowego komitetu. Że 
człowiek, który odważył się na taką 
decyzję, powziętą w tak absolutnem 
osamotnieniu  politycznem, posiada 
došė hartu, aby na chwilę bodaj nie 
zejść z linji całkowicie niepodlegto- 
ściowego charakteru  obudzonego 
przezeń wysiłku zbrojnego. 

W moralnym efekcie czynu 6 sier- 
pnia szukać należy przyczyn owej nie- 
zrównanej beztroski i pewności siebie 
żołnierza legjonowego, owej pogardy, 
jaką ostatni łazik taborowy Pierwszej 
Brygady darzył armję austrjacką z 
jednej strony, a eksploatujące rolę 
dziejową Legjonów polityczne czyn- 
niki polskie z N. K. N-em i Departa- 
mentem Wojskowym — z drugiej 
strony. W tem samem. źródle jest 
przyczyna późniejszej popularności i 
wkońcu -— zwycięstwa idei wysiłku 
zbrojnego, przyczyna uznania autory- 
tetu Józefa Piłsudskiego przez wszyst 
kie, powstałe w toku wojny świato- 
wej wojskowe formacje polskie, pod- 
stawa późniejszego zjednoczenia ©- 
wych różnorodnych tworów w jedno- 
lity organizm polskiej armji narodo- 
wej właśnie pod rozkazami tego jedy- 
nego Polaka, całkowicie niezależnego 
od wszelkich orjentacyj i kombinacyj 
politycznych, rozwijanych przez róż- 
ne stronnictwa i ich przywódców cza- 
su wojny. 

Oto dzisiejsze znaczenie czynu 5 
sierpnia i przyczyna uznania tej daty 
za jedną z najwznioslejszych w księ- 
dze dziejów walki o niepodległość. 

A. K.
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Chwała pierwszeństwa. 
Olejny  konterfekt  szczerniały. 

Wyblakla i požėikla akwarela. Pra* 
dziadowska szablica ułańska z pod 
Stoczka, Olszynki czy Ostrołęki. Zru- 
działe pismo rozkazu bitewnego po- 
śpiesznie na dnie bębna, w namiocie 
nakreślone... 

Z ram patrzą poważne, surowe ob" 
licza. Wysoki kołnierz barwnie obej- 
muje w szeroki, twardy uchwyt twarz 
cechowaną w honorowe znaki. Gład- 
ko, zupełnie wygoloną, albo wąsikiem 
małym zdobną a la książę Józef, albo 
szumiasto groźną. 

Amarant, błękit, biel, żółty z gra- 
natem. Srebrzyste sznury, akselbanty, 
epolety, błyszczące guzy, białe pa 
rabaty, a na rabacie wstążeczka czar- 

no-błękitna lub czerwona. Wreszcie 
clou szyku wojskowego — lampasy 
na granatowych, lub ciemno-zielonych 
spodniach, jaskrawo kwitnące. 

Marzenie z piosenką połączone. 
„Tam na błoniu błyszczy kwie- 

cie...', „Ułan pannie szepce w uszko 
i w ostrogi dzwoni...*', „Tysiąc walecz- 
nych...“. „Z bagnetem w ręku idzie 
w bój pułk czwarty...'* 

Pamiątki, relikwie utajone w ro- 
dzinnych skarbcach. W staroświec- 
kich, mahoniowych, czy czeczotko- 
wych  biureczkdch,  serwantkach. 
skrytkach. 

A rzeczywistość... 
„Poza tobą, żołnierzu polski, gdy 

samotny na haku szubienicy zawisasz, 

—gdy lecisz w krwawy skazańca rów, 
z sercem zestrzelanem od kul sołdac- 
kich, — gdy dogasasz powolnem stra- 
ceniem w stepach Sybiru — nie po- 
wiewa sztandar dalekiej potęgi. Poza 
tobą niema nic. Za tobą jest tylko dół 
wykopany na miarę twojego trupa...* 

..,Przeciwko tobie za szeregami 
żołdaków — jest wszystko. Niechęć, 
trwoga, nienawiść, wrzaski dziedzi- 
ców, bicie we dzwony fabrykantów, 
tajne intrygi tchórzów i ciemna nie- 
wiedza nędzy. Przerażone oczy naro- 
dowej samoniewoli spoglądają na cie- 
bie ze szpar, ze szczelin, z za węgłów 
i z dymników...* 

...Twoja dola — to konać za 
święte idee, a konać bez ostatniej po- 
ciechy mężnego człowieka: bez sła- 
WY 

Złoty róg i pawie pióra przepadły 
w jakiejś niezmierzonej dali. Został 
się tylko sznur, sznur szubienicy w 
w rękach wroga-oprawcy na szyje 
polskich bojowników. Nam — cóż — 
„złoty sen, sen tylu pokoleń młodzie- 
žy, sen o rycerskiej szpadzie”. 

„Tajne intrygi tchórzów '—prze- 
ciwdziałały co sił, jego urzeczywist- 
nianiu. „Nienawiść wszystkich komu- 

niepotrzebna jest wspaniałość duszy, 
moc, nieustraszoność wytężonego ra- 
mienia, zdeptanie za cenę śmierci gro- 
nostajów tyranji — zmawia się na cie- 
bie z wypróbowanemi doktrynami 
złajdaczałej filisterji, wzywa na po- 
moc spryt i wymowę Ścierwa dzien- 
nikarskiego i mrok oblegający nizi- 
ny“. 

    

Wszystkie siły, wszelkie potęgi 
wszelakiego obcego i — swójego łaj- 
dactwa i możnowładztwa, starały się 
zgodnie, unicestwić wszelkie dążenia 
do wskrzeszenia tego, który już tyl- 
ko widmem z marzeń i snów pozostał, 
zazdrosnem pragnieniem przez widok 
jego u obcych — nie wrogów, budzo- 
nem, tajemnym tworem, w głębokich 
podziemiach przygotowywanym. 

Nierówna i śmiertelna walka. 
„Kto policzy te czoła płonące, które 
zestalił mróz Sybiru? 

Żołnierz Polski. Taki sam jak 
wszędzie, tylko większy, czystszy, 
szlachetniejszy, no i — bardziej wa- 
leczny... Pierwszy regularny żołnierz 
polski od czasów Ostrołęki. Pierwszy 
jawny. dumny, zwycięski idzie ku 
nam... 

Jeszcze jest niewidoczny. Jeszcze... 

„Tęsknem echem żołnierzu odbijają 

się kroki twoje w tajniach ludu, jak 
echo odbija się w łesie. Jak echo w 
mrokach lasu — zamierają. Lecz ty 
sam jesteś ludem i krew twoja w lud 
wsiąka. Na wystygłych kałużach krwi 
w dziewiczych tajniach wyrastają cu- 
dne legendy, jakich jeszcze Polska nie 

miała. Budzą się w duszach sny о р16- 

ropuszu sławy...   

ASS TAI NIKON RTN 

Budził je w duszach Ktoś, komu 
nie obcy był żaden najcięższy trud 
podziemnego rycerstwa, aż po „mróz 
Sybiru*. Budził uparcie, nieustrasze- 
nie, tajnie i jawnie, niezmordowanie. 
Wybierał co najlepszych, najtęższych, 
najmocniejszych duchem i do spełnie- 
nia tych snów przygotowywał — pro- 
wadził. 

Aż przyszedł dzień, w którym po- 
prowadził ten kwiat wybrany po naj- 
piękniejszej, choć i najcięższej, krwa- 
wej drodze w samo słońce najdum- 
niejszej, rycerskiej sławy, — pierwszy 
pułk regularnego wojska polskiego 
od lat osiemdziesięciu trzech —Pierw- 
szy pułk piechoty Legjonów. 

Pierwszy patrol... Pierwsza Kom- 
panja Kadrowa... Wielka jest chwała 
pierwszeństwa. A choć pułk później 
w Pierwszą Brygadę się zmienił, to na 
turalną koleją rzeczy, -pierwszy pułk 
tej Brygady dziedzictwo całości objął. 
Jemu to „przypadł ten zaszczyt nie- 
zmierny* święcić dziś święto swego 
powstania. 

Dzieje pułku... Bitwy ogromne, 
krwawe zmagania, chłuba wielkiego 
wysiłku i bohaterstwa. Setki poleg- 
łych, jak blizny głębokie a nigdy nie 
zapełnione, choć pelne honoru... 
Krzyże drewniane i krzyże brązowe 
srebrne i złote... Imiona bitew i wstę- 
gi najwyższych odznaczeń na sztan- 
darze pułku. 

Lecz ponad wszystkie honory i 
odznaczenia, drodzy, rozsypani po ca- 
łym świecie i obecni w Wilnie „Pierw 
szacy”, nikt Was większem nie obda- 

rzy szczęściem, niż to którego dzi- 
siaj doznacie, gdy pułk Wasz w para- 
dzie swego święta, tu w Wilnie, przed 
Nim, Pierwszym Żołnierzem Niepod- 
ległej Polski, wiernie Mu w oczy z 
niezłomną żołnierską miłością pa- 
trząc — przemaszeruje... S. Z. Kl. 
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Komendant Piłsudski ze sztabem l-ej Brygady nad Štyrem 
w roku 1916-ym. 

Sierpniowe uroczystości Legjonowe. 
ROZKAZ STRZELECKI. 

Komendant główny Związku Strze 
leckiego ogłosił z okazji rocznicy wy- 
marszu Pierwszej Kadrowej następu- 
jący rozkaz do szeregów strzeleckich: 

— Strzelcy! Przed osiemnastu laty 
w dniu 6 sierpnia wyruszyli z kra- 
kowskich Oleandrów w kierunku gra- 
nicy rosyjskiej pierwsi żołnierze pol- 
scy. Nosili strzelecki mundur, a na 
maciejówkach symbol zbrojnego nie- 
podległościowego czynu — orzełek 
strzelecki. Natchnieni przez wielkiego 
swojego Wodza, pierwsi na przestrze 
ni pół wieku potrafili się zdobyć na 
przejście od słów i marzeń o niepod. 
ległości do realnej, zbrojnej walki z 
zaborcą, która przyniosła szereg Świet 
nych zwycięstw nad wrogiem i przy- 
wróciła narodowi polskiemu niepod- 
legły, państwowy byt. 

Dzisiaj w wolnej Polsce, sterowa- 

nej mądrą i doświadczoną ręką 

Wskrzesiciela Ojczyzny, święcimy pa- 
mięć wielkiej historycznej chwili wy- 
marszu Pierwszej Kadrowej do Kiele 
i dumni jesteśmy, że nam przypadło 
w szczęśliwym udziale być spadko- 
biercami ideowymi pierwszych żołnie- 
rzy polskich, których czyny zapisane 
są złotemi zgłoskami w historji na- 
rodu. 

Strzelcy! Wi dniu, kiedy na pamiąt 
kę bohaterskiego czynu Legjonowego, 
odbywamy tradycyjny Marsz Szla- 
kiem Kadrówki, wzywam Was, byście 
pamiętali zawsze o swoich celach w 
wolnej Ojczyźnie i byście do celów 
tych usilną pracą dążyli, kierując się 
wskazaniami ideologji Twórcy sierp- 
niowego czynu, Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. (Iskra). 

  

(D III TY IO A IT ANNA BDC TAR НЕЙ 

18 LAT TEMU. 
Obywatelu plutonowy — kiedy w końcu 

dostaniemy naprawdę karabiny ?—Już wczo- 
raj poszła kadrówka a my? Kiedyż my w 
końcu wyjdziemy z Krukowa, jutro ojciec 
przyjedzie ze służby, dowie się żem zwiał 
z domu i przyjdzie tu po mnie. — Z ojcem 
ciężej jak z matką i siostrami, każe znowu 
wkuwać się do poprawki — na wojnę nie 
puści. — Tak skarżył się obywatel Kmicic 
szesnastoletni Janek Leśniak obywatelowi 
Władkowi podoficerowi za frontem 2 pluto- 
nu 3 kompanji 3 baonu. — Bo naprawdę już 
dwa dni siedzi w Oleandrach — był świad 
kiem wymarszu kadrówki — był świadkiem 
jak „fasowali* karabiny i amunicję palił się 
do wymarszu a tu nic. — Wczoraj przezna- 
czyli go do noszenia chleba — dziś znowu 
do kuchni obierać kartofle — ładna wojna. 
Janek nałeżał już od półtorej roku do Strzel 
ca, przeszedł już przeszkolen. rekrucke, kara 
bin znał na pamięć ii wierzył że gdy tylko 
taki karabin. na własność dostanie — wojne 
wygra. — Włygra bo wygrać musi bo prze- 

ież jeszcze na ćwiczeniach na Krzemionkach 
zawsze jego patrja wygrywała i tylko raz i 

to przez tego Kmicica który się zawcześnie 
pokazał wzięli ich do niewoli. — Ale teraz 

co innego — prawdziwy karabin, prawdzi- 
wa wojna — prawdziwy nieprzyjaciel. 
Ojcu źle nie życzy — Boże zachowaj, — ale 
gdyby tak nagła a niespodziewana tylko lek- 
ka — bardzo lekka choroba spotkała go w 
drodze i zatrzymała ze dwa dni — może 

do tej pory jużby się tu coś rozstrzygnęło 
— możeby już wymaszerowali i jużby ojciec 

nie zgonił. — Bo jednak ojciec — to ojciec 

bez raportu wyleje skórę i do książki zasa- 

dzi — zacznie zaraz mograły że trzeba przed 

tem dorość — że Ojczyźnie trzeba ludzi mąd 

rych — silnych a nie smarkaczy. którzy na- 

wet obowiązków swoich szkolnych dobrze wy 

pełnić nie potrafią. — Ot taki zacofaniec — 

nie rozumie że co innego szkoła a co innego 

wojna. — Czyż mu na wojnie potrzebne jest 

twierdzenie Pitagorsa — smieszne. — Ojciec 

niby taki mądry a nawet karabinu rozebrać 

nie umie. — Rozmyślania przerwała mu uwa 

ga obywatelki od kuchni że kartofle to nie 

Moskale żeby ich tak krajać, że trzeba ostroż 

nie i cienko obierać bo drogie — nawet nie 

obierać a skrobać bo nowe... — Ładna wojna 

i ładnych tu rzeczy człowieka nauczą... — — 
Gwizdek — zbiórka. 
Oho pewnie znowu zmiana funkcji — 

pewnie znowu odkomenderują do innej ro- 
Boty. — Е 

Zgromadzona na zbiórce 3 komp. III-g0 

Baonu słucha z zapartym oddechem rozkazu 
który czyta obywateł kompanijny Wiie 
Jutro rano wyruszamy. — Dziś trzeba wszy 

stkie sprawy zlikwidować — rano wyrusza- 

my Kmicicowi pali się w głowie. — Więc 

już naprawdę idziemy. — Ostre pogotowie — 

nie wolno do miasta wychodzić. 
I ta ostatnia noc przespana względnie — 

prześniona w Oleandrach na całe życie wry- 

ła się w pamięć Janka. — Jak przez sen 

widzi dzisiaj grupki strzelców zgromadzone 

koło ogniska gdzie gotuje się śniadanie. — 

   

   

  

  

   

   

      

   

KADRÓWKA. 
Powiedział im wtedy: „Już czas, 

ruszajcie! Na was spadł honor zerwa- 
nia granic, któremi wróg porozodzie 
lał Polskę kordonami*. I oni stali 

przed wodzem, wszyscy równi mun- 
durami, z temi swemi maciejówkami 
na płowych czuprynach, tacy młodzi... 
tacy nieśmiertelnie młodzi! Jak 0b- 
razki Grottgera, jak piosenki powstań 

cze, tacy sami, wciąż z krainy Nie- 
możliwości, Chimery, jak już kiedyś 

było. I Wódz przed nimi stał taki 

jak tamci... wszak był z ziemi Koś- 

ciuszki, Traugutta, Sierakowskiego, 

Dalewskich, z Ojczyzny Mickiewicza. 

Orzeszkowej, z krainy tych. co naj 

srożej cierpieli, co najwięcej wytrzy- 

mali, z pokolenia, które musiało żyć 

milczeniem i zemstą. 
Zrodził się z cierpienia i buntu, 

tem, czem się inni rówieśnicy zatru- 
wali, czy łamali, w katordze szkoły 
rosyjskiej w uciemiężonem Wilnie, 
On tem się hartował jak w ogniu, 

wykuwając charakter i wolę. Tem już 

był inny od tamtych co minęli. 

Miłość do sprawy Wolności i wy- 

trwałość w zamiarach rosły w Piłsud- 

skim rok za rokiem; w ciężkiej atmo- 

sferze ucisku dojrzewał do czynu, we- 

ale tradycji zbroił się do wałki z od- 

wiecznym wrogiem Litwy i Polski. 

Do chimerycznej walki, gdzie był je- 

den na tysiąc punkt do wygrania. 

I tem już był inny od tamtych. Ujął 

los tak silną, tak szczęśliwą dłonią, 

że Mu się schylił do nóg i orbitę dzie 

jów przechylił na naszą korzyść. 

I wtedy czyn szalony: mała liczeb- 
nie, wątła organizacja, licząca zaled- 
wie setki ludzi, drobne kwoty, zepsu- 
te manlichery, artyści i studenci, ta 
garść prochu, tak nikła w porównaniu 
do potęg ruszających na siebie, zo- 
stała przez tego człowieka rzucona 
„Bogu na szaniec”. Stawka była tak 
nikła, garść tach młodzieńców tak 
mało znana! Nie stał za nimi cały, 
ani nawet połowa narodu, szedł za 
nimi pomruk strachu, plotka służal- 
cza, troska niewolników. Niewiele, 
niewiele szło za nimi modłów i bło- 
gosławieństw, bodaj żadne powstań- 
cze wojsko nie było tak w pomoc naro 
dową ubogie. Parli się w gnijące w 

upodłeniu ciało Połski gwałtem, nie 

   

  

    

Nikt nie śpi — wszędzie gwar i ruch. — Nap 

rawdę wymarsz na nieprzyjaciela. — I ie 

rozmowy — ileż wtedy bohaterskich czynów 
dokonano — jak pokrajano całą Europę na 
kawałki — jak serca pali.y się — jak gło- 
wy gorzały. I ten pamiętny obywatel 

ksiądz kapucyn chodzący od ogniska do og- 

niska i namawiający chłopców na spowiedź. 

— Poco — przecież nie można zginąć nie 
dokonawszy przedtem cudów waleczności na 
spowiedź będzie czas. — į 

Piękny ciepły poranek sierpniowy, zgro- 

madzone oddziały ludzi dziwnie wyglądają- 
cych — cywile — nie cywile — wojsko — 
nie wojsko. Strzelcy — w marynarkach, — 

mundurkach — czapkach — melonikach — 

tak Śmieszni zzewnątrz a tak kochani i bo- 

haterscy w sercach. 
Kompanję, do której Kmicic należy, od- 

komendorowano do Chrzanowa po karabiny 
i amunicję. 

Spotkamy się jutro w Krzeszowicąch — 
przyniesiemy karabiny pierwsza —klasa 
krzyczą roześmiane gęby kontente z pierw- 
szej ważnej prawdziwie wojskowej funkcji, 
— a więc odmarsz — pluton za plutonem, 
spotkamy się jutro — z karabinami. 

Niezapomniana chwila pierwszych wzru- 
czeń żołnierskich i pierwszych zawodów — 
a więc nie manlichery ale wernelle i to bez 
'pasób, bagnety jak szable bez żabek — na- 
boje ciężkie bez ładownie. — Ciężko się robi 
na sercach młodych zapaleńców — ciężko 
— Ale powoli twarze rozjaśniają się. — Prze 
cież u wroga karabiny łepsze — u wroga 
wszystkiego poddostatkiem — jest u wroga 
— będzie u nas, bo być musi. — 

I jeszcze jedna noe w Krzeszowicach. — 
Jutro wymarsz za kordon. — Karabiny — 

rozdzielone, jutro wyruszamy. 
c stoi na warcie przed domem gdzie 

spią koledzy. — Ciężko mu na sercu jak Š 
i dziw ; się że idzie na 
prawdziwą wojnę — ale takby mu się chcia- 
ło jeszcze raz uścisnąć matkę — siostry a 

ojca — przecież on nawet z ojcem nie po 

czuje teraz jak bardzo tego surowe- 

ochanego ojea kocha. — Nie, wrócić 

óciłby za nie, ale żeb ytak można 
ilę tam do domu wp i wszyst 

  

  

   
   

  

     

  

      

    
     

  

  

kich uściskać. — A że nie można ciężko mu. 
Kt 1adchodzi — stój kto idzie? — podofi- 
cer inspekcyjny, — hasło — Polska, odzew 

  — Wiołność 
Do Kmicica podchodzą dwie postacie — 

ciemno. — Jedna z nich rzuca się w ramio 
na chłopaka. Janku to ja ojciec... 

I długo trwała rozmowa zwolnionego Z 
posterunku Janka z ojcem — długo trwała 

rozmowa, po której ze smutkiem w sercu 

lecz z ogniem w oczach pożegnali się może 

na długo przekonany „tyran* i już oswojony 
„buntownik. 

Jeszcze ciemno. — Kolumny III Baonu 

zgromadzone — gotowe do wymarszu — i od 

czytanie rozkazu i jego koniec — i pierwsza 

wojenna komenda — Marsz podróżny do 

Królestwa Polskiego! maszerować. 
Lida w sierpniu 1932 r. Stanisław Gawlik. 

   

      

  

proszeni, nie dziękowani. O, ileż w 

tem poczuciu jest bohaterstwa! Ileż 
świętego zapału było w tych sercach. 
że zniosły stokroć gorsze od ran i tru 
dów, niechęci i plotki rodaków. Za 
takich oto drżących i płaszczących 
się mieli nieść młode życie w ofierze? 
Nie im, Tobie Ojczyzno, mówili. 

I nigdy bardziej nie stała się wizja 

Ojczyzny bliższą i realniejszą, bo lu- 

dzi było tak bardzo mało koło tych 
najpierwszych. Ale przed nimi była 
Ona, czekała wyzwolin, dławiąc się 

już w zadługiej ciemnicy; więc szli, 

a za nimi stał On, i czuli nad sobą 
Jego spojrzenie Ojca i Wodza. Jego 
miłość i cierpienie całego życia. 

Wjęc wtedy, w ów sierpniowy, ci- 
chy, ciepły wieczór, wyszli z pod Wa* 
welu i doszli, krwią zraszając ziemie 

ojczyste, aż nad Dźwinę, nad Prypeć, 
aż do złotych wrót Kijowa, wiążąc ja- 
kimś łukiem, budowanym przez hi- 

storję, czyn Bolesława, króla-genju- 

sza. z czynem litewskiego szlachcica 
z rodu Ginettów, przerzucając przez 
dziewięć wieków szczęk oręża polsko” 

litewskiego przez łany i pola obu kra- 
jów. Tak... ile razy o tem pomyśleć 
wypada, a należy pomyśleć i przy” 
pomnieć sobie w dzień 6 sierpnia, to 

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Czy nie za wiele hałasu! 

Nietakt von Rintelena wywołał 
głośne echa w całej prasie. Zupełnie 
zrozumiałe oburzenie opinji polskiej 
poszło może jednak zbyt daleko, wy- 
olbrzymiając znaczenie, zajścia. Na 
wyróżnienie zasługuje pełen spokoju 
głos „Czasu* (tytuł stamtąd): 

„Zachodzi jednak pytanie, — czy należało 
nadawać temu epizodowi taki wielki rozgłos 
czy jego załatwienie w ciszy biur M. S. Z. 
nie było właściwsze? Zajścia tego rodzaju 
są dlaiego niebezpieczne, ponieważ nigdy 
nie wiadomo jakie rozmiary przybiorą, i ja- 
kie następstwa wywołają. Nasze stosunki z 
Niemcami, są już dość naprężone, i raczej 
należy unikać dalszego ich zaognienia. Toteż 
w danym wypadku trzeba było nie dopuścić 
do dyskusji prasowej, — którą, gdy się raz 
rozpocznie, — bardzo trudno opanować. Ale 
— już się stało. Teraz chodzi tylko o to, 

Z "całe zajście spokojnie zlikwido nie 

mu większego znaczenia, niżeli na 
to zasługuje”. 

   

  

  

        

Coś niecoś o naszem ziemiaństwie. 

Onegdajszy „Robotnik“ przynosi 
następującą wiadomość: 

„Wi powiecie płońskim zebrali się zie- 
mianie i zaczęli utyskiwać na ciężką sytua- 

cję. ’ 
W. rezultacie utyskiwań ziemianie wynie- 

śli uchwałę, z której cytujemy najpikantniej 
szy ustęp: 

Zdając sobie sprawę ze zgrozy poło- 
ia, w $ niu, że pierwszym о- 

bowiązkiem naszym, nietylko wobec nas sa- 
mych, ałe i wobec naszych wierzycieli i wo- 
bec Państwa jest niedopuszczenie warsztatów 
pracy do upadku i dezorganizacji, oświad- 

; kategorycznie, że dopóki nie zostanie 
mrócona choćby wzgłędna równowaga 

n y kosztami produkcji, a ceną zboża, 
ziemianie naszego (płońskiego) okręgu nie 
będą absolutnie w możności wywiązać się ze 
swych zobowiązań na jesieni r. b., nie będą 
mogli dokonać żaodnych spłat, ani też pła- 
cić "procentów, zarówno od długów banko- 
wych i prywatnych. 

  

  

   
    

„Robotnik zatytułował tę wiado- 
„Rokosz ziemian. 

Dzisiejszy „„EXpress Wileński* za- 
mieszcza artykuł wstępny p. t.: „Z 
mroków średniowiecza ': 

Ziemianie jednego z powiatów — rzecz 
działa się w ziemi kieleckiej — postanowili 
ustalić, jakich należałoby użyć środków za 
radczych na kryzys gospodarczy, finansowy, 
trapiący ich od dłuższego czasu i coraz bar 
dziej dokuczłiwy. 

Rozpisałi więc między sobą ankietę. Wca- 
le przemyślnie i słusznie. Boć przecie dłużą 
ce się w nieskończoność debaty ustne do ni- 

     

   

  

    

ów wymarsz Strzelców z Krakowa 
w 1914 r. wydaje się jakiemś mistycz- 
nem. poczęciem wielkiego dzieła Nie- 
podległości, która wtedy zmartwych- 
wstała, chociaż o tem nikt nie wie- 
dział jeszcze, nawet sami twórcy. Do- 
piero rosła powoli... 

Na pamiątkę ową, co roku, mło- 
dzi, dzielni chłopcy biegną dziś po 
przez zakurzone lub rozmokłe drogi 

kraju ojczystego i niosą za sobą iskry 
ówczesnego zapału. Biegną z celem 
zwycięstwa w umysłach, z napięciem 
muskułów i ambicji. Powtarzają ro 
mantyczny gest tamtych, z bliższym 
łatwiejszym, weselszym celem, oto- 
czeni opieką, ułatwieniami, z oklaska- 
mi na końcu, z całym aparatem wy- 

stawności sportu i nagród czekają 
cych na zwycięzców. 

Dobrze jest przypomnieć tamto 
zdarzenie ludziom, dobrze jest wypu- 
szczać młodzież na ową historyczną 

trasę, wiodącą prosto w niešmiertel- 
ność. Bo przedewszystkiem bieg nie 

jest jeszcze zakończony. Wypuszczo- 
ne wtedy sokoły z rąk Wodza, lotu 
swego nie zakończyły, ustać nie mo- 
gły: jeśli który padł, dziesięciu, stu, 
tysiąc weszło na jego miejsce i po: 
niosło dalej gałąź wawrzynu i cierni. 
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Rugi w administracji Prus. 
BERLIN, 5. VIII. (Pat). Rząd pru- 

ski przyjął dymisję nadprezydenta pro 
wincji wschodnio pruskiej Siehra, 
przenosząc go w stan spoczynku z dn 

1 października r. b. Wiceprezydent 
Steinhof. członek partji socjal demo- 

A walki 
LIPSK, 5. VIII. (Pat). W dalszym ciągu 

z różnych miast Saksonji nadchodzą nowe 
wiadomości o poważnych starciach ulicznych 
między przeciwnikami politycznymi, 

W| Oelsnitz na tle marszu propagando- 
wego hitlerowców wywiązała się regułarna 
bitwa uliczna z komunistami, przyczem de- 
merstrantów obrzucono kamieniami i ce- 
głami. 4 hitleroweów jest ciężko rannych. 

W Roedlitz komuniści, napadłszy znie- 
nacka na przechodzący ulicą oddział hitle- 

kratycznej, został złożony z urzędu te 
legraficznie. Jednocześnie zarządzono 
szereg zmian na wyższych stanowis- 
kach w administracji Prus Wsehod 
nich. Wszystkie urzędy obsadzone bę 
dą tymczasowo przez komisarzy. 

trwają... 
róweów, zasztyletowali jednego członka miej 

seewego oddziału szturmowego. 
W. Frohburgu pod Lipskiem kilkakrotnie 

dechcdziło do ostrych zaburzeń i walk hitle- 
rówców z komunistami. Ponad 20 osób ©d- 
niesło cięższe lub lżejsze rany. Jednego hit- 
lerćwca, pokłutego nożami, musiano odsta- 
wić w stanie bordzo ciężkim do szpitala. 
Policja miejscowa była bezsilna. Spokój 
przywróciło dopiero późną nocą pogotowie 
policyjne w Lipsku. 

  

Bilans walk wewnętrznych w Niemczech. 
BERLIN, 5. VIII. (Pat). © rozmiarach 

szalejącego w Niemczech teroru i rozna- 
miętnienia politycznego Świadczy: statystyka 
ofiar, zestawiena na podstawie sprawozdań 
poszczególnych prezydentów regencyj. 

Wi czasie od 1 czerwca do dnia 20 lipca 
na terytorjum całych Niemiec nie licząc Ber 
lina wydarzyły się 322 wypadki zaburzeń na 
tle politycznem. Wi wyniku ich 72 osoby po- 

nicsty śmierć a 497 zostało rannych. 
Wi 203 wypadkach napastnikami byli, 

według doniesień władz policyjnych, komu- 
niści, w 75 — narodowi socjaliści, a w 21 — 
czicukowie Reichsbanneru. Sprawcow p0Z0- 
stałych zaburzeń nie wykryto. 

Statystyka ta nie obejmuje jeszcze okresu 
ubiegłych 2 tygodni, obfitującego w krwawe 
zajścia, jak również terenu berlińskiego. 

Napad bandycki na klasztor 
prawosławny w Michalcach. 

Bandyci uzbrojeni byli w karabiny maszynowe. 
ŁUCK, 5. 8. (Pat). 8 nieznanych 

spraweów, uzbrojonych w karabiny 
maszynowe dokonało napadu rabun 
kowego na klasztor prawosławny w 
Michalcach. Bandyci zrabowali więk 

szą ilość szat kościełnych, złoty 
krzyż, 70 złotych i 15 dolarów ame- 
rykańskich, poczem zbiegli. Napad 
miał podłoże czysto rabunkowe 6 
sprawców zostało ujętych. 

Nabad bandycki na pociąg. 
RÓWNE, 5. VIII. (Pat), Na odcinku kole- 

jowym Rokitna—Sarny do pociągu, idącego 
w stronę Sarn, w odległości 2 km. od Rokit- 
ny, usiłowało się wedrzeć do wagonu poczto- 
wego 4 bandytów z zamiarem ograbienia po- 
czty. Przypadkiem jeden z bandytów uru- 
chomił hamulec automatyczny. Pociąg wsku- 

tek tego zatrzymał się.  Naskutek alarmu 
maszynisty wysłano z Rokitny drużynę # ро- 
licją, która rozpoczęła pościg za bandytami. 
Po oddaniu kilku strzałów przez policję, 
bandyci zatrzymali się. Zostali oni ujęci i 
Gdwiezieni do Sarn. 

Skazanie 18-letniej dzieciobójczyni. 
RÓWNE, 5. VIII. (Pat). Przed sądem ok- 

ręgowym w Równem odbyła się rozprawa 
przeciwko 18-letniej Aleksandrze Szpak, 0s- 

karżenej o zabójstwo trojga własnych dzie 
ci. Sąd, uwzględniając niski poziom umysło- 
wy oskarżonej, skazał ją na 2 lata więzienią 

Niezwykły huragan nad Brześciem. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, 5. VIII (Pat). One- 

gdaj w godzinach popołudniowych przeszła 
nad Brześciem niezwykle gwaitowna burza, 
wyrządzając ogromne straty. W mieście zni- 
szczeniu uległo kilkanaście domów mieszkal 
nych. Między innemi zerwany został dach 
kościoła katoliekiego. Kilkanaście bram bu- 
rza wyrwała z futrynami. Na skwerach oraz 

Olbrzymi pożar 
CHICAGO, 5. 8. (Pat). W połud- 

niowo-zachodniej dzielnicy Chicago 
wybuchł olbrzymi pożar w składach 
zboża, w których znajdują się miljony 
centnarów ziarna. Ogień zniszczył 
również częściowo rzeźnię. W płomie 
niach zginęło 4500 sztuk bydła. W ak- 
cji ratunkowej wzięły udział wszyst- 

  

GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNO- 

IMIENIA KS. PIOTRA SKARGI 
dla dorosłych z oddziałem matem.-przyrodn. — Wlino, Mickiewicza 22 

przyjmuje wpisy do kl. IV—VIIL. 

Nauka w godzinach od 16'30 do 2l-ej. 

Dla zamiejscowych zapewnione pomieszczenie w internacie. 

czego zwykle nie wiodą. „Verba volani, seri- 
pta manent“. 

Wśród pytań w tej ankiecie na czoło wy- 
bija się jedno: 

— Czy ziemiaństwo ma przyczyniać się 
do krzewienia kultury i oświaty wśród chło- 
pów. 

Pytanie to wypłynęło z mentalności, rozu- 
mującej: chłop jest konkurentem na rynku 
zbytu produktów. Im mniej jest uświadomio 
ny — tem mniej groźną jest ta konkurencja 
Im bardziej przenika „nowinkami* z dzie- 
dziny kultury i oświaty — tem częściej gar 
nie się do przyswojenia sobie zdobyczy tech 
niki nowoczesnej i społecznych środków zrze 
szenia się; zakłada spółdzielnie, kupuje ma- 

szyny i t. d. 

W dalszym ciągu artykułu znajdu 
jemy kwalifikację tego curiosum. My 
ograniczymy się tylko do przytocze- 
nia faktu. 

Jest aż nadto wymowny. 

  

HAE IO II I TSS ALAIN 

Z rąk do rąk sobie podawali przez te 

pracowite lat 18, Chłopcy co się wtedy 

rodzili, dziś zastępują tych, którzy sic 

zmęczyli. Już. podrasta, 0 radości nie- 

opisana, pokolenie co nie zna niewoli, 

nie rozumie, dzięki Bogu, cierpiętnic- 

twa upodlenia. obcego jarzma nie 

znało. ` 

Ale bieg kadrowy, ale przemarsz 

bohaterski, ale wędrowanie niwami 

polskiemi naprzekor złym losom i 
niechętnym burzom, ale trud jakiego 
wymaga dla siebie naród i kraj, to jest 
jak wtedy, udziałem waszym, wiecz- 
na, nieśmiertelna kadrówka młodzie- 

ży polskiej! Ówczesny wymarsz z błoń 
krakowskich, uświęconych ргогосха 

wizją poety, stał się narodowym sym” 
bolem tężyzny ducha i wytrwałości 

po przez wszystko i wszystkich, dła 
wzniosłego celu. To w roku polskim 

punkt wytyczny dla pewnych wska” 

zań moralnych, bez których spełnine- 

nie obowiązku byłoby tylko mecha- 

niczną koniecznością bez duszy i ser- 

ca, a więc jałową Ww skutkach. 

W tych bardzo ciężkich czasach, 

na długą metę zapowiadających się 

groźnie, uciążliwie i ubogo, dla ludzi 

którym upadek ducha zatruwa każdo- 

w alejach wiatr powyrywał do stu drzew o. 
raz powywracał słupy telegraficzne i teleto 
niczne Graz oświetleniowe. Przy zbiegu ulie 
Szpitalnej i Pereca została rażona Pewną 
Żydówka, o nieustalonem nazwisku, którą w 
stanie ciężkim umieszczono w szpitalu miej. 
skim, 

składów zboża. 
kie oddziały straży ogniowej. Setki 

strażaków walczyło w zagrożonej 
dzielnicy z płomieniami, ustępując 
przed rozszerzającym się pożarem. An 
gielscy korespondenci oceniają straty 
dotychczasowe na 2400 tysięcy fun- 
tów. 

    

   

  

    

  

HUMANISTYCZNE 

Egzamin maturalny przy gimnazjum. 

„Armia pracy". 
BERLIN, 5. VII. (Pat). Ogłoszono 

dziś przepisy wykonawcze do dekretu 

o wprowadzeniu służby W ochotni- 

czych oddziałach pracy. Nadzór i kie 
rownictwo nad oddziałami sprawuje 
komisarz Rzeszy, który mianuje do- 

wódeów poszczególnych formacyj. Mię 
dzy innemi specjalny nacisk położono 

na sportowe wyszkolenie członków 
oddziałów. 

Broń i amunicja. 
BERLIN, 5. VIII, (Pat). Wi okolicach Ham 

burga policja skonfiskowała w kilku loka- 

łach hitlerowskich wielką ilość hroni i amu- 

nieji. Duży płon dała równieź obława, prze 

prowadzona w mieszkaniach prywatnych wy 

Kreuzburgu. W! Berlinie aresztowano 29 о- 

sób między innemi kilku kimunistów u któ- 

rych znaleziono broń. 

   

dzienną egzystencję, a klęski mater- 
jalne odbierają energję, na całe przy- 
Humione troską życie Polski, niech 
w dniu 6 sierpnia spadnie blask owe- 
go czynu contra spem spero, czynu, 
który widomie był tak mały, a dał 
tak ogromny rezultat, bo był poczęty 
z ogromnej potęgi uczucia. Nasz bieg 
do celu jest ciągły, jest wciąż trudny 
i wyczerpujący, ale jest koniecznością 

naszego honoru narodowego i naszych 

najświętszych umiłowań. Dlatego wzo 
rem wytrwałości, poświęcenia i zapar. 

cia się siebie „dla Ciebie Polsko i dla 
Twej chwały*, staje się nam owo 
wspomnienie z przed 18 laty, porwa* 
nie się „rozumnych szałem* Strzelców 
Piłsudskiego, na czyn historyczny: 
przełamania granie niewoli. 

I my, ileż granie, ileż zapor, ileż 
ciemnoty i jadowitej niechęci do do. 

brego przełamać i zniszczyć musimy, 
jeżeli chcemy budować dalej to, co 
tamci, nasi przodownicy zapoczątko- 
wali. Śladem Kadrowej iść powinno 
społeczeństwo polskie w karnym, 
zwartym zgodnie szeregu. Jesteśmy bo 
wiem w warunkach, że najbardziej 
pacyfistyczny człowiek musi w sobie 
hodować żołnierską waleczność. 

Hel. Romer. 

ac
”
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Sensacyjna ucieczka niebezpiecznego bandyty 

z więzienia powiatowego w Oszmianie. 
Z Oszmiany donoszą, iż w dniu 

wczorajszym miejscowa policja śłed- 
cza zaalarmowana została wiadomoś- 
cią o zuchwałej ucieczce niebezpiecz- 
nego złodzieja i bandyty z więzienia 
powiatowego. 

Ucieczka według relacji naszego 
korespondenta oszmiańskiego miała 
miejsce w nocy z 3 na 4 sierpnia b. r. 
i odbyła się przy następujących oko- 
licznościac 

Przed niedawnym czasem w wię- 
zieniu powiatowem w Oszmianie osa- 
dzony został w oddzielnej celi znany 
policji zawodowy złodziej, włamy 
wacz i bandyła Edward Zawadzki lat 
28, oskarżony między innemi o doke 

nanie napadu rabunkowego na tere- 
nie gminy kucewickiej na reemigran- 
ta amerykańskiego któremu pod groź- 
bą rewolweru zrakbował 700 dolarów 
amerykańskich. Niebezpiecznego 0- 
pryszka osadzono w oddzielnej celi 
gdyż groziła mu poważna kara i nie 
była wykluczona, że za czyny swoje 
stanie on przed sądem doraźnym. 

  

   

W dniu 4 b. m. w godzinach poran 
nych dozorca więzienny jak zwykle 
zajrzał przez otwór w drzwiach do ce- 
li w której siedział Zawadzki i tu ku 
przerażeniu swemu skonstatował iż 
cela jest pusta. Zawadzki znikł bez 
śladu w sposób niewyjašniony tem 
bardziej, że drzwi były w porządku a 
kraty okna celi nie były naruszone. 

Dopiero po wejściu do wnętrza ce- 
li dozorca przekonał się, że Zawadzki 
zbiegł przy pomocy podkopu. Ogle- 
dziny celi wykazały, że Zawadzki od 
pierwszego dnia jak zosłał osadzony 
szykował się do ucieczki. W nocy ko 
pał cierpliwie podkop. maskujące w 
dzień zejście do podkopu by plany je 
go nie zostały pokrzyżowane. Tej no- 
ty ukończył on prace i nie zwlekając 
ani chwili zbiegł. 

©О sensacyjnej ucieczce Zawadzkie- 
go powiadomiły władze więzienne po- 
licję która niezwłocznie wszczęła po- 
szukiwania za zbiegiem. Urządzono 
szereg obław oraz rozesłano listy goń- 
cze. (e). 

Napad rabunkowy na handlarza ogórkami 
czy symulacja ? 

Dziwny napad rabunkowy miał miejsce 
na drodze pomiędzy wsiami Litki — Łosia 

++ gminy połańskiej. 
Jesel Sznejder (lat 47) handlarz ogórkami 

wracał o półnccy traktem z Sół do miastecz- 
ka Oszmiany. 

Jak brzmi jego zameldowanie został on 
napadnięty przez trzech osobników uzbrojo- 
nych w rewolwery którzy zrabowali mu 3 
zł. Napastnicy wystrzeliwszy raz do góry — 
zbiegli w kierunku lasu. 

Meldunek ten wydał się policji mocno po 

  

dejrzanym. 
Mianowicie Sznejder podał rysopis wszy- 

stkich napastników z całą dokładnością z tak 
szczegółowym opisem napastnika, że wydaje 
się nieprawdepodobnem żeby o godz. 12 w 
псеу tak dokładnie było można rozpoznać. 
napastników. Istnieje przypuszczenie iż jest 
to symułowany napad, który wyimaginował 
sobie kupiec, ze względów konkurencyjnych 
aby odstraszyć konkurentów przed jazdą na 
rynek w godzinach nocnych i by móc zaw 
czasu przybyć na targ. (0): 

Nowogródek. 
Nowomianowany naczelnik Wydz. 

Bezp. Publ. w Nowogródku. 

Naczelnikiem wydziału bezp. publ. urzę- 
U wojewódzkiego w Nowogródku mianowa 

Ny został kpt. Rolewicz, który objął urzędo- 
wanie z dniem 2 sierpnia b. r. 

Dalszy ciąg zebrania Rady Miejskiej 
nie odbył się. 

„Jak było do przewidzenia przerwane w 
niu 2 b. m. posiedzenie Rady, z powodu 

braku quorum, w dniu 3 sierpnia również 
mie odbyło się, gdyż na posiedzenie to przy 
yło zaledwie kilku radnych. 

Naprawdę, ci panowie nie mają już ani 
odrobiny poczucia obowiązku... 

Pożary nie ustają. 

W! nocy z dnia 1 na 2 sierpnia b. r. we 
i Gierdówce gm. wsielubskieį znowu spali 
4 się stodoła, tym razem na szkodę Olgi 
Zyrokiej. Straty wynoszą około 1000 zł. — 
odoła była ubezpieczona. 

Kosą ciął sąsiadkę w ramię. 

Onegdaj mieszkaniec wsi Cyryn, tejże 
miny Pieczątko Aleksander na tle nieporo 

  

  

zumień majątkowych, zadał kosą  sąsiadce 
Tenie Arcimowicz głębokie cięcie w ramię. 

В Irenę Arcimowiez pr ziono w stanie 

  

kim do szpitala Sejmiku Pow. w 
iw. Bom 

Nowo-Święciany. 
Piękna akcja Ogniska Kolejowego. 

aniom Ogni Kolejowego w 
anach zespół chóru i orkiestry 

Nowo, 
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JAKÓB WINER i 5-ka 
została po pożarze w Lidzie przeniesiona na ul. Suwalską 55. 

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 
uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. 

strunnej odbył objazd sąsiednich Ognisk; — 
Dukszty, Turmonty i Łyntupy gdzie ludność 
miała możność usłyszeć melodje polskich 
pieśni narodowych. — Całość zespołu przed 
stawiała się bardzo dobrze i wykonywane 
pieśni oraz utwory muzycznt były gorąco 
oklaskiwane. Należy zaznaczyć wybitne sta 
rania kierownika sekcji kulturalno—oświato 
wej p. Urbela Juljana, który nie szczędził wy 
siłku na urządzenie imprez kulturalno—ośŚ- 
wiatowych, jak również dyrygenta chóru p. 
H. Chojeckiego który dużo przyczynił się do 
zorganizowania chóru. Tutejszy. 

Turmont. 
Likwidacyjne posiedzenie Gminnego 

Komitetu Pomocy Bezrobotnym. 

Wi dniu 18 lipoa b. r. odbyło się likwida 
cyjne posiedzenie Gminnego Komitetu Pomo 
cy Bezrobotnym, na którym przewodniczący 
Komitetu p. P. Kobus zawiadowca stacji Tur 
mont zdał sprawozdanie z prac tegoż Komi- 
tetu, które przedstawia się następująco: 

Gminny Komitet Pomocy Bezrobotnym w 
Turmoncie istniał od dnia 20 października 
1931r. do dnia 1 czerwca 19382 r., działalność 
Komitetu wyraziła się w zebraniu 1516 kg. 
kartifili, 60 kg. jęczmienia, 24 kg. żyta roaz 
544 zł. 25 gr. gotówki, z tego to. jęczmień 
i kartofle wysłano do Wojewódzkiego Ko- 
mitetu w Wilnie, w Turmoncie wydano do. 
raźnych zapomóg bezrobotnym na sumę 244 
zł. 62 gr. pozostałą gotówkę w kwocie 299 
zł. 63 gr. przekazano do Pow. Kom. w Bra 
sławiu. Pozatem zebrano przez sekcję pań 
95 .zł. 2 gr. nie ąc przedmiotów w naturze 
jak ubrań, bucików, bielizny i t. p. i rozda- 
no dla najbiedniejszej dziatwy szkolnej. 

Należałoby podkreślić pełną poświęcenia 
i energji pr: i 
konać powyższy zbid: 
Turmont jesi malą mieš 

kałe przez ubogą ludno: 
złym roku klęską nieurodzaju. 
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Zabawny wypadek ze zwolennikiem 
prohibicji. 

Przed kilku dniami przybył z Nowego 
Vorku de Wiłna bagaty kupiec amerykański 
Charlie Niemeow. Niemcow sam pochodzi z 
Wilna i przybył w odwiedziny do swych kre 
wnych zamieszkałych przy ui. Wełkiej Nr. 30 

P. Niemcow wyemigrował do Ameryki je 
szcze przed wojną, zaklimatyzował się tam 
i został chywatelem Sianów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Jako prawowierny oby- 
watel wraz z Innemį ustawami przytrzymy- 
wał się również ustawy o prohibieji. W: dniu 
wczorajszym zwolennik „suchej* ustawy 
udał się wraz z krewnymi na kolację do jed 
nej z reustauracji wileńskich. Pidczas kola 

  

  

cji dał się namówić przez jednego z krew- 
nych na parę kieliszków konjaku. 

Po wypisiu tego trunku, którego nigdy 
w życiu nie kosztował, amerykanin poczuł 
mdłości, przestraszeni krewni obawiając się 
o życie gościa zacceanicznego przewieźli go 
natychmiast do ambulatorjum pogotowia ra 
tunkowego, gdzie udzielono mu pierwszej po 
mt Pe odzyskaniu przytomności ameryka 
nin jladczył, że było to dis niego dobrą 
nauezką bowiem nigdy w życiu nie złamie 
ustawy prohibicyjnej. nawet podczas pohytu 
w „mokrej Europie. (e). 

  

  

   

  

Dalsze sensacje w sprawie „Złotego 
Sztandaru". 

Jak się dowiadujemy władze śledcze 
-  wznowiły ostatnio dochodzenie w głośnej 

sprawie porwania 8-letniego syna współwła 
„+ściciela lombardu „Kresowja* Lejbowieza. 

Powodem do wznowienia dochodzenia był 
wniosek obrony oskarżonych członków „Zło- 
tego Sztandaru”, że listy z żądaniem okupu 
od Lejbowicza w wysokości 15.000 zł. pisał 
nie były ezłonek bandy Al Caponego w Ame 
ryce D. Krawiec, lecz 14-letni chłopiec m. 
M. Sołecznik — syn zawodowego złodzieja 
i włamywacza. Wspomniany Sołecznik miał 
oświadczyć pewnemu osobnikowi, który in- 
formacyj tych dostarczył obronie, że pewne- 

go razu przechodząc ulicą Sofjaną zatrzyma 
ny zestał przez znanego mu z widzenia osob 
nika, który prosił by mu napisał list za 
eo dostanie złotówkę. 

Chłopiec chętnie się zgodził. Osobnik ów 
zaprowadził go wówczas do restauracji przy 
uliey Zawalnej 23 i pod dyktando jakiegoś 
trzeciego osobnika, który czekał ich widocz 
nie napisał list do Lejbowicza z żądaniem 
okupu w wysokości 15 tysięcy złotych. 

Policja wdrożyła obecnie dochodzenie czy 
Gdpowiadają rzeczywistości informacje do- 
starczone przez obrońców oskarżonych wła- 
dzom sądowym (e) 

Złodziejka w przebraniu harcerki. 
P. Teresa Antonowiczowa, zamieszkała 

przy ulicy Św. Ignacego Nr. 5 w Wilnie pad 
ła ofiarą sprytnej złodziejki, która użyła ee 
lem okradzenia Antonowiezowej nienotowa- 
nego jeszcze w kronice kryminalnej podsępu 

W; dniu 3 b. m. p. Teresa Antonowiczowa 
przechodząc placem Orzeszkowej zapoznała 
się z nieznaną jej „hareerką* która oświad 
tzyla, że nazywa się Zosia. 

„Zosia* wywarła na Antonowiczowej bar 
dodatnie wrażenie wobec czego zaprosiła 
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Zostało otwarte Krawieckie Pogotowie „WiiNIANKA'— Portowa 10, tel. 19-12 
PRZYJMUJE reperacje, odświeżanie, czyszczenie, prasowanie, pranie chemiczne 
wszelkiej garderoby. Na miejscu poczekalnia. Na telefoniczne wezwania wysy- 

łamy gońca, który zabiera i odwozi garderobę. 

ja na pogawędkę do swego mieszkania. Po 
dwugodzinnym pobycie u niej „Zosia* pożeg 
nała się i odeszła W| kilka chwil pe jej odej- 
Ściu właścicielka mieszkania skonstatowała, 
że z mieszkania zginęły niektóre rzeczy, 
które niewątpliwie skradła nieznana „harcer 
ka*. Pościg nie dał skutku bowiem złodziej- 
ka zdążyła już zbiec. Według rysopusu zapo 
danego w komisarjacie przez poszkodowaną 
ustalono, że była to zawodowa złodziejka 
przebrana w uniform harcerki. (e). 
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Wwigilje rocznicy wymarszu Kadrūwki 
Akademija w Sali Miejskiej. 

Wczoraj, jako w wigilję 18 rocz- 
nicy wymarszu z Oleandrów Krakow- 
skich I-ej Kompanji Kadrowej Legjo- 
nów odbyła się staraniem Związku Le 
gjonistów Uroczysta Akademja w Sali 
Miejskiej przy ulicy Ostrobramskiej. 

Punktualnie o godz. 18-ej, gdy na 
wspaniale udekorowanej scenie usta- 
wiły się poczty sztandarowe licznych 
organizacyj wojskowych. przysposo* 
bienia wojskowego, kolejarzy i pocz- 
toweów. związku strzeleckiego oraz 
korporacyj akademickich (Vilnensji, 
Piłsudji i Cresowji) orkiestry zagrały 
hymn państwowy poczem od imienia 
organizatorów inauguracyjne przemó- 
wienie wygłosił członek zarządu Zw. 
Legjonistów poseł Władysław Kamiń- 
ski. 

W jędrnej swej, w wspaniałej foc- 
mie wygłoszonej mowie poseł Kamiń- 
ski skreślił znaczenie Czynu Sierpnio- 
wego, podkreślając przodującą do dni 
dzisiejszych rolę w społeczeństwie 
tych, co stanęli na zew Komendanta 
w szeregach Legjonów. 

Na program artystyczny akademji 
złożyły się: deklamacje utworów le- 
gjonowych art. dram. Wyrzykowskie- 
go, śpiew solowy i w duecie art. ope- 
rowych W. Hendrichówny i Adama 
Ludwiga oraz gra orkiestry 6 p. p. 
Leg. 

Całość akademji wypadła imponu- 
pąco. 

Po odczytaniu programu uroczy- 
stości obchodu przez por. K. Wójcic- 
kiego, akademja została rozwiązana, 
poczem uformował się pochód z orkie 
strą i pocztami sztandarowemi, który 
p. o. prezesa Zw. Legjonistów mjr. E. 
Kozłowski poprowadził do Koszar I 
Brygady na apel poległych na polu 
walk o Polskę Legjonistów. 

Pochód otwierała orkiestra 6 p. p. 
Leg. za nią maszerowały uzbrojone 

Młodzież rzemieślnicza i 
rocznicę wymarszu 

Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślni* 
czej i Przemysłowej w Wilnie, ku 
uczczeniu 18-ej rocznicy wymarszu 
Legjonów Polskich pod wodzą Mar: 
szałka J. Pułsudskiego do walki o nie 
podległość Polski — w dniu 7-go b. 
m. organizuje Uroczystą Akademję, 
na której program złożą się: referat p 
t. „Legjony“ p. E. Aluchna, deklama- 
cja, występy orkiestry strunnej na za- 

  

   

  

oddziały reprezentacyjne: Zw. Strze- 
leckiego, przysp. wojskowego kole- 
jarzy i pocztoweów, orkiestra pocztów 
ców. poczty sztandarowe, biorących 
udział w uroczystościach organizacyj, 
wreszcie organizacje Z. O. O. oraz Zw. 
Legjonistów i P. O. W. 

P. o. prezesa Zw. Legjonistów mjr. 
Kozłowski zwrócił się do obecnego na 
Akademji d-cy 1 p. Leg. płk. Zygmun- 
ta Wendy z temi słowy: „W imieniu 

okręgu Zw. Legjonistów mam zasz- 
czyt na ręce tu obecnego dowódcy 1 p. 
Leg. płk. Wendy złożyć pułkowi , ja- 
ko spadkobiercy najpiękniejszych tra- 
dycyj 1-ej kompanji Kadrowej tak za- 
szczytnie zapisanemu w historji odro- 
dzonego wojska Polskiego w dniu je- 
go. święta pułkowego jak najserdecz- 
sze życzenia dalszej owocnej służby 
dla kraju. 

Apel poległych Bohaterów. 

Apel poległych w koszarach 1 bry 
gady miał przebieg następujący. Na 
oświetlonem reflektorami i zniczem 
wzgórzu zaimprowizowana została 
walka, którą z oddala oglądały forma- 
cji wojskowe i liczne reprezentacje 
korporacyj, związków i stowarzyszeń. 

W tym czasie do zebranych prze- 
mówił d-ca pułku płk. Wenda odczy- 
tując rozkaz Komendanta do 1-ej 
Kadrowej i zaznaczając, że w tej chwi- 
li delegacje pułków składają na gro- 
bach poległych legjonistów 1 pułku 
na Rosie, na Antokolu i w Białymsto- 
ku wieńce. P, płk. podaje liczbę pole- 
głych 59 oficerów i 950 legjonistów. 
Oddana została trzykrotnie salwa ho- 
norowa. Podczas odczytywania listy 
poległych orkiestra przygrywała „śpij 
kolego w ciemnym grobie*. Na każ- 
de wywołane nazwisko poległego le- 
gjonisty szef danej kompanji odpo- 
wiadał: „poległ na polu chwały”, 

przemysłowa święci 18-tą 
Pierwszej Kadrówki. 
kończenie zostanie odegrany 4 akt. 
dramat p. n. „Za naszą i waszą Wol- 
ność (napisany przez kol. Andrusz- 
kiewicza), przez zespół sekcji drama- 
tycznej Oddz. im. Szymona Konar- 
skiego. 

Akademja odbędzie się w lokalu 
Resursy Rzemieślniczej (ul. Niemiec- 
ka Nr. 25). Początek o godz. 17-ej. 
Wstęp wolny. ‚ 

W krainie Lapończyków. 

  

Uczestnicy podróży wycieczkowej okrętem „Polonia“ do krain po- 
larnych mieli okazję zwiedzić piękne zakątki tak zw. Laplandji — kraju 

leżącego u zbiegu granic Norwegji, Szwecji i Finlandji 
Widok jeziora Torne Trask pod Riksgranen. 

ORNE NOOO NCU WEDNANEZOROC AOPEN A 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Pod zarządem przymusowym* w Te- 

atrze Letnim* Dziś w sobotę dnia 6 sierpnia 
o godz. 8 minut 15 — pierwszorzędna ko- 

medja Arnolda i Bacha „Pod zarządem przy 
musowym“. W ietnej tej komedji wystąpi 
nasz miły gość b. dyrektor teatru Lwowskie- 
go, p. Ludwik Czernowski. który swą mistrzo 
wską grą i reży: ą prowadzi tę wesołą ko 
medję ku szczytom humoru i dowcipu. W 
pozostałych rolach ujrzymy pp.: Grelichow- 
ska, Kamińską, Marecką, Szurszews Za- 
strzeżyńską, Zelwerowiczówną, Budzyńskiego 
Domańskiego, Glińskiego, Loedła, Wasilew- 
skiego i innych. 

Jutro w niedzielę o godz. 8 minut 15 — 
„Pod zarządem przymusowym”. 

— „AZEF“ w Lutni. Dziś w sobotę -6 
sierpnia o godz. 8 minut 15 — odegrana zo- 
stanie głośna sztuka A. Tołstoja i P. Szcze- 
golewa p. t. „Azef* w kapitalnej kreacji Jó 
zefa Wiinawera, znakomitego artysty teatrów 
Łódzkich, który z roli Azefa stwarza arcy 
dzieło gry aktorskiej. „Azef*, bohater sztuki, 
jest to postać historyczna z rewolucji rosyj 
skiej. Mógł być bohaterem młodej Rosji wal 
czącej z caratem, lecz dziwna psychologja 
tego człowieka i żądza użycia zwichnęły go. 
Trzymał w napięciu i ochranę i partję rewo 
lucyjną i zginął jako szpieg i prowokator. 
W. roli Burcewa wystąpi jeden z czołowych 
artystów teatrów warszawskich p. Jan Bone 
cki. Reszta obsady jest świetnie zgrana. 

Jutro w niedzielę dnia 7 b. m. o godz. 
8 minui 15 „Azef“ 

    

  

      

    

   

      

— „Pod zarządem przymusowym“ W nie 
dzielę dnia 7 sierpnia 0 godz. 4 po raz pier- 
wszy i zarazem ostatni jako popołudniówka 
ukaże się szampańska farsa Arnold i Bacha 
„Pod zarządem przymusowym* z gościnnym 
występem b. dyrektora teatrów Lwowskich, 
p. Ludwika Czarnowskiego, świetnym odtwór 

cą roli Haselhuna. Ceny miejsc zniżone. 

UWAGA: — Uprzejmie prosimy o wcześ- 
niejsze nabywanie bieltów w Teatrze Lutnia, 
celem uniknięcia natłoku przy kasie, oraz 
przeszkadzania w rozpoczęciu akcji . 

— W Parku Żeligowskiego. Dziś Koncert 
Symoficzny pod batuią Michała Małachew- 
skiego. W, części 2 koncertu wystąpi poraz 
pierwszy w sezonie bież Chór „Wiilbig* w 
którym udział bierze zgórą 100 osób. 

Początek o godz. 8 minut 15 wiecz. 

Włejście tylko 40 gr. jowialny Oszmiańczuk p. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 6 sierpnia 1932 r. 

12.15: Transmisja defilandy święta 1 P. 
p. Leg. na placu Łukiskim w obecności Pana    

  

   
     

  

  

^ alka Józefa Piłsudskiego. 11. Sygnał 
czasu, 15.10: Program dzienny. 15.15: Muzy- 
ka lekka (płyty). 15.25: Kom. met. 15.30: 
Wiadomości wojskowe, 15.40: Słuchowisko    
dla dzieci. 16.05: Muzyka romantyczna (pły- 
ty). 16.40: „Dlaczego Święcimy dzień 6 sier- 
pnia* odczyt. 17.00: Koncert życzeń (płyty). 
18.00: Transmisja nabożeństwa z kaplicy w 
Ostrej Bramie. 19.05: Transmisja meczu te- 
nisowego. 19.15: Tygodnik litewski. 19.30: 
Program na niedzielę. 19.35: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 19.45: Feljeton regjonalny — 
w wyk. L. Wollejki art. dram. 20.00: „Na 
widnokręgu“. 20.15: „Parę słów o jazzban- 
dzie“. 20.30: Muzyka lekka (płyty). 21.30: 
Słuchowisko. 21.50: Komunikaty. 22.05: Kon 
cert chopinowski, 22.40: Wiadomości spor- 
towe. 22.50: Ze szlaku „Marszem Kadrów- 
ki. 22.55: Muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 7 sierpnia 1932 r. 

9.80: Transmisja nabożeństwa. 11.58: Sy- 
gnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: Poranek 
muzyczny. 12.7 „Higjena pracy jako po- 
stulat społeczny** odczyt. 13.10: Dalszy ciąg 
koncertu. 14.00: „Zaczarowany świat łanów 
zbożowych” odczyt. 14.15: Koncert solistów. 
14.30: „Refleksje rolnika na początku roku 
gospodarczego 1932* odczyt. 14.50: Koncert. 
15.05: Przed siewem ozimin — odczyt wygł. 
red. Więckowicz. 15 Koncert. 15.40: Au- 
dycja dla dzieci. 16.05: Audycja popularna. 
17.00: Koncert. 18.00: „Polski Casanowa“ — 
odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: „Wiek 
przełomowy młodzieży* odczyt wygł. Jerzy 
Ostrowski. 19.30: Program na poniedziałek. 
19.35: Skrz. techniczna. 19.50: Rozmaitoś- 
ci. 20.00: Koncert z Warszawy. 20.45: Kwad- 
rans literacki. 21.00: Koncert z Whnrszawy. 
21.50: Wiadomości sportowe z prowincji. 
2 : Wileński komunikat sportowy. 21.58: 

Wiadomości sportowe z Łodzi. 22.00: Muzy- 
ka taneczna. 22.40: Komunikaty z Warszawy 
22.50: „Ze szlaku Marszem Kadrówki*. 22.55 
Audycja wesoła — nowele A. Awerczenki: 
a) Nieboszczyk i szofer, b) Nad morzem. 

NOWINKI RADJOWE. 

WOŁŁEJKO MÓWI... 

Dzisiaj o godz. 19,45 stanie przed mikro- 
fonem wileńskim ulubieniec radjosłuchaczy, 

Leon Wołłejko i 

  

        

  

  

SPORT. 
Co mówi prasa šwiatowa i Nurmi 

o sukcesie Kusocińskiego. 
Nurmi zmierzy się w Warszawie z Kusocińskim. 

Zwycięstwo Kusocińskiego na 10000 met- 
rów odbiło się głośnem echem w prasie świa 
towej. Nawet tak niechętnie do nas usposo- 
biona prasa niemiecka, która najczęściej po- 
wodzenia i sukcesy sportu polskiego dyskre 
tnie przemilcza tym razem pisze dużo i z 
entuzjazmem o Kusocińskim, nazywając go 
„godnym następcą Nurmiego*. 

Wi tym samym mniejwięcej tonie piszą 
gazety amerykańskie i węgierskie stwierdza- 
jąc zgodnie, że po raz pierwszy została w 
historji sportu przełamana hegemonja fin- 
landczyków w biegach długodystansowych. 

Najbardziej ważkie jednak są w tym wy- 

padku słowa samego Nurmiego. który po 
biegu do jednego z korespondentów wyraził 
się w następujący sposób: „Kusociński biegł 
znakomicie. Gdyby prowadził cały czas po- 
biłby rekord światowy. Takim finiszem roz 
porządzają na całym świecie tylko ja i Ku- 
sociūski“. 

To też Nurmi z przyjemnością przyjął 
proponowany przez Kusocińskiego rewanż i 
o ile wyniki obrad kongresu lekkoatletycz- 
nego wypadną dla niego przychylnie już w 
początkach jesieni r. b. Warszawa będzie te- 
renem sensacyjnego spotkania dwóch mis- 
trzów. 

Szczegóły zwycięstwa Walasiewiczówny w setce. 
Podług nadeszłych obecnie z Los Ange- 

les wiadomościszczegóły z wspaniałego zwy- 
cięstwa Włalasiewiczówny przedstawiają się 
następująco: Polka rozpoczęła finał setki za 
raz po eliminacjach w dysku, gdzie jak wia 
domo również zakwalifikowała się do fina- 
łu. To też była bardzo zmęczoną, skutkiem 
tego prawdopodobnie zapóźno wyszła ze 
startu. Sytuacja przedstawiała się dla naszej 
reprezentantki dość tragicznie. Przez pierw- 
sze 50 metrów zdecydowanie prowadziła 
Stricke, wyprzedzając współzawodniczki o 
kilka metrów. Wisspaniały jednak zryw i nie- 

Polska na 
Wi wyniku dotychczasowych rozgrywek 

olimpijskich Polska wysunęła się na siód- 
me miejsce zdobywając 25 punktów. Nie 
trzeba chyba dodawać, że jest to wspaniała 
lokata. Zajęcie siódmego miejsca przez mło- 
dy sport polski na 49 startujących państw 

zapomniany finisz Polki pozwoliły jej mi- 
nąć wszystkich i przerwać pierwszej taśmę 
o metr przed Stricke. ; 

Trybuny zostały porwane wspaniałym 
szpurtem i ambicją Walasiewiczówny pozo- 
stały jednak nieme, zdążyły ochłonąć i ani 
jedeń oklask nie pądł z 70000 tłumu widzów 
który nie mógł iej darować „zdrady* barw 
amerykańskich. 

Czas Wialasiewiczówny — 11,9 jest no- 
wym wspaniałym rekordem olimpijskim. 
Nieoficjalny rekord światowy Holenderki 
Schuurman został wyrównany. 

7 miejscu. 
jest sukcesem ogromnym. Trzeba jednak nie 
stety liczyć się z tem, że dalsze rozgrywki 
wobec pecha prześladującego naszych repre- 
zentantów, zepchną Polskę na miejsce dal- 
sze. 

Siedlecki nie rezygnuje. 
Jak już donosiliśmy w numerze wczoraj 

szym nasz dziesięcioboista Siedlecki podczas 
skoku treningowego doznał zwichnięcia no- 

gi. Mimo to Polak postanowił bronić barw 
polskich i wziąść udział w dziesięcioboju. 

Wajsówna zawiodła psychicznie. 
Największym ciosem dla sportu polskie- 

go było zajęcie przez Włajsównę dopiero trze 
ciego miejsca w rzucie dyskiem. Polka, któ- 
rej był to pierwszy start na arenie światowej 
załamała się psychicznie, Była niezwykle 
zdenerwowana i trzęsła się jak w febrze. 
Dość powiedzieć, że tak słabego wyniku nie 
notowano u Waisówny już oddawna. Stale 
i relularnie przekraczała ona 40 mtr. na 

dzień przed zawodami na treningu osiągnę- 

ła fenomenalny wynik 42.06 metrów. 
Jak wielkie było zdenerwowanie Wajsów 

ny mówią wyniki finału. Pierwsze dwa rzuty 
nie przekraczały 35 metrów. Dopiero za 
trzecim rzutem Polka nieco się uspokoiła i 
osiągnęła 38.74, co zakwalifikowało ją na 
trzecim miejscu, 

W: normalnych warunkach Wajsówna mia | 
ła pierwsze miejsce zapewnione. 

Zebranie Kuratorjum Lniarskiej 
Góntralnej Stacji Doświadczalnej 

w Wilnie. 
Dnia 9 i 10 lipca 1932 roku odbyło się 

zebranie Kuratorjum Lniarskiego Centr. St. 
Dośw. w Wilnie. Na zebranie przybyli: z 
Warszawy prof. W. Staniszkis, z Poznania 
prof. Z. Pietruszczyński, z Nowogródka nacz 
E. Bokun, oraz z Wiilna: prof. W. Staniewicz 
prof. W. Kastowski, dyr. J. Borowski, dyr. 
L. Maculewicz, nacz. W. Szaniawski, dr. J. 
Szystowski, R. Węchowicz i in. 

Dnia 9 lipca zwiedzono zakłady Iniarskie 
w Bezdanach pod Wiilnem, poczem dyr. ks. 
Turczyński wygłosił referat p. t. „Mechanicz 
ny przerób słomy i włókna lnianego na tle 
wyników prac fabryki w Bezdanach*. W dy 
skusji nad referatem roztrząsano sprawę ob- 
służenia przez Bezdany wszystkich rejonów 
Iniarskich woj. wileńskiego i nowogródzkie- 
go i kierunku pracy na rejonach celem otrzy 
mania lepszych gatunków włókna. 

Tego dnia po południu d. c. zebrania od- 
był się w lokalu Tow. Lniarskiego w Wilnie 
przy ulicy Św. Jacka 2. Dr. J. Jagmin wygło 
sił referat p. t. Biologiczna przeróbka słomy 
łnianej na włókno, a doświadczalnictwo. W 
dyskusji nad metodami przeróbki słomy lnia 
nej omawiano sprawę urządzenia laborator 
jum L. C. S. D. i działu przeróbki słomy 
Inianej w nowozakupionym domu przy ulicy 
Św. Jacka 2. ‚ 

Dnia 10 lipca nastąpił wyjazd do Lniar- 
skiego Pola Dośw. w Berezweczu pod Głębo 
kiem (pow. dziśnieński) należącego do L. C. 
$. D. Wyynik prac doświadczalnych w Berez : 
weczu przedstawił kierownik Pola inż. L. 
Niewiarowicz, poczem po zwiedzeniu pól od 
był się po południu d. c. zebrania. Dr. J. 
jJagmin wygłosił referat p. t. „Lny północ- 
nych województw pod względem wartości 
ich na włókno”, konstatując, na podstawie 
prac dośw. w Berezweczu oraz badań morfo- 
logicznych i laboratoryjnych przeprowadzo- 
nych w Berezweczu i w Wiilnie, że populacje 
naszych Inow częstokroć przewyższają Iny za 
graniczne pod względem ich wartości na włó 
kno. Po przedstawieniu płanu prac dośw. 
przez p. inż. L. Niewiarowicza i odbytej nad 
planem dyskusji, zebrani członkowie Kura 
torjum plan ten zaakceptowali. Podkreślono 

ży dorobek i rozwój stacji w tak krótkim 
dwuletniej jej działalności, ścisłe po 

wiązanie strony naukowej ze stroną prak 
tyczną oraz b. szczęśliwe powiąanie prac 
uniwersytetu wileńskiego z pracami LCSD. 

Doroczne Zgromadzenie 
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie. 

Dnia 8 lipca b. r. odbyło się doroczne 
Walne Zgromadzenie Lniarskiego T-wa w 
Wilnie Obecnych przeszło 80 osób. Przewod- 
niczył p. min. prof. dr. Witold Sltaniewicz. 

Sprawozdanie roczne ogólne T-wa zdał 
prezes T-wa p. dyr. L. Maculewicz. Dyrektor 
T-wa Lniarskiego dr. J, Jagmin zdał spra 
wozdanie z prac Centralnej Stacji Doświad- 
czalnej, zaznajamiając zebranych z pracami 
Stacji i Pola Dśw. w Berezweczu oraz z pla 
nem robudowy laboratorjum doświadczalne- 
go „które ma być zainstalowane na kupionej 
przez T-wo Lniarskie posesji przy ulicy Św. 
Jacka 2, w Wilnie. 

Następnie członek zarządu p. dyr. Tur- 
czynowicz zdał sprawozdanie finansowe. Po 
wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyj 
nej udzielono Zarządowi absolutorjum. 

wygłosi feljeton regjonalny własnego pióra, 
nacechowany jak zwykle humorem i bystrą 
obserwacją naszej prowincji. 

O JAZZ BANDZIE. 

Wi kolejnej pogadance muzycznej prof. 
Michał Józefowicz wypowie dziś o godzinie 
20,15 kilka objektywnych uwag o jazz ban 
dzie, który w krótkim czasie po wojnie zawo 
jował Europę i chociaż z początku lekcewa- 
żony i pogardzany przez poważną muzykę, 
dzisiaj unany został za jedną z nowych form 
współczesnej muzyki. 

W. ROCZNICĘ KADRÓWKI. 

Dziś w sobotę dnia 6 sierpnia jako w 18 
rocznicę Wymarszu Kadrówki odbędzie się 
w Wilnie uroczysta defilada wojsk garnizo- 
nu wileńskiego. Defiladę przyjmować będzie 
na placu Łukiskim. P. Marszałek Piłsudski, 
O przebiegu tej podniosłej uroczystości rad 
josłuchacze informowani będą za pośrednict 
wem mikrofonu, który ustawiony zostanie na 
miejscu defilady. Reportaż prowadzić będzie 
niezastąpiony w takich razach p. Antoni Boh 
dziewicz. Początek o godz. 10,15. 

  

Sprawę zmiany statutu, w kierunku roz- 
szerzenia działalności T-wa na teren całego 
państwa oraz rozszerzenia sfery zaintereso- 
wania T-wa i na konopie — reterował w 
imieniu zarządu p. dyr. A. Kokociński. Wnio 
sek referenta zmierzał do zmiany par. 1 i 3 
Statutu. Whiosek Zarządu o zmianie statutu 
został przyjęty. 

Z kolei p. dr. J. Jagmin przedłożył Zebra 
niu plan pracy na rok przyszły. Nad sprawo 
zdaniem i planem pracy wywiązała się dysku 
sja, w której brało udział szereg osób. Mię 
dzy innemi przedstawiciel Izby Przem. Hand- 
lowej w Wilnie p. L. Chomiński oświadczył. 
że Izba P. H. w Wilnie ma duże zanitereso- 
wane i uznanie dla akcji prowadzonej przez 
T-wo Lniarskie i że działalność na tem po- 
lu Izby P. H. idzie ręka w rękę z T-wem 
Lniarskiem. 

W: wyniku dyskusji przyjęto 
następujące wnioski: 

1) Walne Zgromadzenie Twa Lniarskiego 
prosi P. B. R. o kontynuowanie akcji zakupu 
i przerobu włókna lnianego celem uniemoż- 
liwienia zahamowania akcji Iniarskiej przez 
zainteresowany w odwrotnym kierunku prze 
mysł włókienniczy. 

2) Tow. Lniarskie popierając niejedno- 
krotnie powzięte uchwały organizacyj rolni 
czych zwraca się do wszystkich instytucyj 
handlowych spółdzielczych i prywatnych, aby 
żądały opakowania nawozów sztucznych wy 
łącznie w workach lnianych . 

W: końcu zebrania na wniosek p. Karczew 
skiego posłanowiono wysłać depeszę do p. 
Gen. Lucjana Żeligowskiego, honorowego 
członka T-wa, który nie był obecny na zeb 
raniu oraz na wniosek p. prezesa Maculewi- 
cza uchwalono przesłać podziękowanie za 
zdecydowane poparcie akcji Iniarskiej w Poł 
sce Min. Rol. i Reform Rolnych, p. Sewery- 
nowi Ludziewiczowi oraż za czynny i przy 
chylny współudział w pracach T-wa, a zwła 
szcza organizowania skupu tkanin samodzia 
łowych p. wojewodzie Z. Beczkowiczowi 
P. premjerowej P. Prystorowej, prezesce Ko 

mitetu Opieki nad wsią wileńską. 

m. in. dwa 

  

Gdy Stany Zjednoczone 
staną się „mokre” 

Jedną ze stawek, o które toczyć się będą 
wybory na prezydenta w Stanach Zjednocza 
nych, ma być zniesienie prohibicji. Szanse 
„zmoczenia* Ameryki wzrosły obecnie, z 
chwilą gdy za zniesieniem prohibicji alkoha 
lu opowiedziała się partja demokratyczna 
oraz część partji republikańskiej. 

Gdyby przyszło do uchwalenia ustawy 
o zniesieniu t. zw. billu Volstead'a i wrota 
Ameryki stanęły otworem dla wszelkiego ro 
dzaju importowanych win, spirytualjów i pi 
wa — przemysł browarniczy, gorzelniany i 
winiarski nietylko Stanów Zjednoczonych aie 
i Europy stanąłby w obliczu nowych per- 
spektyw „prosperity* po długoletnim kryzy 
sie. 

Z perspektywą tą zaczynają się już liczyć 
no serjo i w Ameryce i w Europie, przygo 
towując narazie obliczenia statystyczne. spra 
wdzając zapasy w składach i sprawdzając 
zdolniść produkcyjną unieruchomionych dn 
tąd browarów, rafineryj gorzelni, 

Wł Ameryce samej, gdy zniesiono proki 
bicję, weszłyby w grę olbrzymie fabryki i 
wielkie kapitały. Przed r. 1918 znajdowalo 
się w Stanach w pelnym ruchu 1100 browa 
rów. Liczba czynnych obecnie tajnych, niele 
galnych gorzelni i browarów sięga 15,000, 
ale wyroby tych „fabryk* konsumowane są 
tylko dlatego, że prawdziwe wino, likiery, pi 
wo są zbyt drogie dla przeciętnego Ameryka 
nina. 

, Duże nadzieje pokłada przemysł browar 
niczy gorzelniany i winiarski Europy w zwią 
zku z perspektywą otwarcia terytorjum Sta 
nów Zjednoczonych dla importu win, likie- 
rów, wódek i piw zagranicznych. Ameryka 
przed r. 1918 była największym importerem 
i konsumentem win francuskich i likierów, 
hiszpańskich, włoskch, wódek angielskich i 
piwa niemieckiego. To też Francja np. pos:a 
da dzisiaj zapas blisko 200 miljonów flaszek 
szampana, 175 miljonów flaszek Bordeaux ° 
150 milj. flaszek Burgunda, które czekaja 
tylko na otwarcie granicy amerykańskiej. — 
Prócz Italji, Hfszpanji, Niemiec wchodzą też 
w grę jako kraje zainteresowane w eksporcie 
spirytualjów do Stanów kraje takie, jak An- 
glja, Grecja, Szwajcarja, Meksyk, Portugal- 
ja, Australja, Węgry i t. d. 

Na „złote czasy* dla importerów win i 
wódek trzeba będzie jednak poczekać, jesz 
cze ze dwa lata, gdyż © zniesieniu b'llu 
Volstead'a decydować może w Stanach tył 
ko Kongres, a wybory doń odbędą się dopi* 
ro w listopadzie 19338 roku, zanimby zateńi 
uchwała Kongresu ewentualnie weszła w ży 
cie, nadszedłby lipiec 1934 rok. Or. 
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Uwagi! deszcz. 
OSOBISTA 

— Powrót z urlopu. W! dniu wczoraj- 
szym powrócił z urlopu wypoczynkowego na 
czelnik wydziału p. Włodzimierz Hryhoro- 
wicz i objął urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Wypłata zasiłków  rezerwistom. W 
związku ze zwolnieniem rezerwistów z ćwi- 
czeń do referatu wojskowego Magisaratu za 
czyna coraz więcej zjawiać się osób po zasił- 
ki. Wi ciągu ostatnich dni zgłosiło się zgórą 
70 rezerwistów. Wypłata zasiłków odbywa 
się w normach zeszłorocznych z wyklucze- 
niem z tej akcji rezerwistów samotnych 

— Restauracja mostu Raduńskiego. Jak 
się dowiadujemy w początkach przyszłego 
tygodnia Magistrat postanowił przystąpić do 
remontu mostu Raduńskiego, który jedno- 
cześnie zostanie gruntownie odświeżony i 
przemalowany na kolor stalowy. 

Należy nadmienić, że stan mostu oddaw 
na już domaga się tej restauracji. 

— Czy wypłata zasiłków bezrobotnym zo 
stanie przedłużona do 17 tygodni. Akcja wyp 
łacania zasiłków bezrobotnym robotnikom 
fizycznym dobiegnie wkrótce końca. W! zwią 
zku ztem Okręgowy Fundusz Bezrobocia no 
si się podobno z zamiarem wystąpienia do 
władz centralnych ze staraniami przedłuże- 
nia akcji wypłacania zasiłków do 17 ty- 
godni. 

— Żydzi nie chcą redukować lokali szkół 
nych. Jak wiadomo obecnie przeprowadzana 
jest ja zmiany i redukcyj lokali szkol- 
nych. w związku z tem żydowskie centrale 
szkolne w Wilnie otrzymały pismo Magistra 
tu polecające przeprowadz. tej redukcji lo- 
kalowej, która podyktowana jest względami 
oszczędnościowemi. Po otrzymaniu instruk- 
cyj Magistratu centrale żydowskie odbyły z 
sobą szereg konferencyj i narad, nie dopro 
wadziły one jednak do uzgodnienia stanowi 
ska i żądane redukcje lokalowe nie zostały 
przeprowadzone. W związku z tem dowiadu 
jemy się, że Magistrat zagroził centralom ży 
dowskim cofnięciem subwencyj o ile w naj- 
bliższym czasie żądana redukcja nie zostanie 
przeprowadzona. 

Stanowisko Magistratu wywołało wśród 
żydowskich działaczy szkolnych wielkie poru 
szenie. 

— Urlopy w Magistracie. Z dniem wczo 
rajszym rozpoczął urlop wypoczynkowy szef 
sekcji finansowej ławnik Żejmo. Tymczaso- 
we kierownictwo sekcji objął ławnik Kruk. 
W$aroooiżoięsjinychńsłęjaszeafźse 

— Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej i Przemysłowej woj. wileń- 
skiego, niniejszem podaje do wiadomości 
członków i sympatyków, że z dniem 3 b. m. 
świetlica Zrzeszenia — została przeniesiona 
do nowego lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 
Nr. 8 m. 23. 

— Władze wojewódzkie zatwierdziły sta- 
tut Kasy Pogrzebowej parafji św. Jakóba. 
Jak się dowiadujemy władze wojewódzkie 
zatwierdziły statut nowopowstałej Kasy Pog 
rzebowej parafji św. Jakóba i Filipa. 

WI! związku z tem zarząd kasy w najbliż 
szych dniach rozpocznie przyjmowanie człon- 
ków. 

— Ustawianie organów w kaplicy Ostro- 
bramskiej. W. dniu wczorajszym przystąpio 
no do ustawiania nowych organów w kaplicy 
Ostrobramskiej. 

— Narada przedstawicieli Magistratu i 
Izby Skarbowej w sprawie przejęcia czynno 
ści egzekucyjnych przez skarb państwa. Wl- 
bec przyjęcia z dniem 1 września egzekuty- 
wy podatków komunalnych przez władze 
skarbowe delegat Magistratu szef sekcji fi- 
nansowej ławnik Żejmo odbył onegdaj w 

      

  

WIRGIL MARKHAM. 

RONIKA 
tej sprawie dłuższą naradę z prezesem Izby 
Skarbowej p. Ratyńskim. Tematem konferen 
cji był tryb przekazywania czynności egze- 
kucyjnych jako też sprawa personelu miej- 
skiego, który na skutek poczynionej inowa- 
cji straci pracę. Wi toku narad wyjaśniło się 
że Izba Skarbowa gotowa jest zatrudnić z 
pośród dawnego personelu Magistratu 15 о- 
sób. Jest to bardzo niewiele gdyż samych 
sekwestratorów zgórą 30 znajdowało pracę 
w samorządzie. Ogółem z dniem 1 września 
redukcji w Magistracie ma ulec 58 pracow- 
ników. 

Z dniem 1 stycznia liczba ta wzrośnie, 
gdyż z dniem tym władze skarbowe przejmą 
również dobrowolne opłaty podatkowe skut- 
kiem czego nastąpi likwidacja wszystkich 
kas miejskich. 

W, wyniku omawianej konferencji posta- 
nowiono przekazywanie czynności egzekucyj 
nych rozpocząć już w drugiej połowie bież. 
miesiąca i przeprowadzać je grupami na któ 
re podzieleni zostaną wszyscy płatnicy za- 
legający z opłatą podatków. 

Liczyć się jednak należy z tem, że do 
dnia 1 września prace te nie zostaną zakoń- 
czone i urzędy skarbowe rozpoczną ściąganie 
podatków dła gminy gdzieś w końcu wrześ- 
nia. Z tego powodu cały wrzesień może wy- 
kazać dla miasta znaczny niedobór podat- 
kowy. 

— Kary za podanie fałszywych danych 
do ksiąg meldunkowych i dowodów osobis- 
tych. Władze miejskie stwierdziły, że dość 
często zdarzają się wypadki podawania do 
ksiąg meldunkowych i dowodów osobistych 
nieścisłych danych, dotyczących zawodu lub 
stanu. Na podstawie tych danych czyni się 
zapisy w dawnych książkach meldunkowych 
jakoteż w dowodach osobistych. 

Sprawa ta zostanie definitywnie uregulo- 
wana z dniem 1 września r. b. Z dniem tym 
bowiem wchodzi w życie nowa ustawa o wy- 
kroczeniach, w myśl, której wszelkie zapisy 
fałszywe dowodzące chęci korzystania z nie 
przysługującego tytułu podlegają surowej 

karze. 
Wi związku z ustawą o ruchu i ewidencji 

ludności zapisy w rejestrze dokonywane są 
tylko na podstawie dokumentalnych danych 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Związek Właś. Autobusów. (Komuni- 

kaeja Zamiejska) — komunikuje że od dnia 
5 sierpnia r. b. sprzedaje bilety na wyjazd 
autobusami do Łyngmian. 

Biuro czynne od 4—6 po poł. ul. Wilen- 
ska 23 m. 14. 

WOJSKOWA. 

— Doroczne święto (15 sierpnia) 
85 Pułku Strzelców Wileńskich w bie- 
żącym roku obchodzone będzie w wa- 
runkach polowych i wścisłych ra- 
mach pułku w m. Zaśkiewicze—pocz- 
ta Zalesie. 

— Wtielenie do szeregów poborowych z 
cenzusem. W dniach 12 i 18 sierpnia nastą- 
pi wcielenie do szeregów poborowych z cen 
zusem wszystkich rodzajów broni za wy- 
jątkiem piechoty. Jak się obecnie wyjaśniło 
poborowi, przeznaczeni do piechoty zostaną 
wcieleni w pierwszej połowie września. 

POCZTOWA. 

— Nagroda za zdemaskowanie oszusta. 
Przed niedawnym czasem na terenie urzędu 
pocztowego Wilno 6 dzięki uwadze i przed- 
siębiorczości personelu tego urzędu zdemas- 
kowany został i oddany w ręce władz poli 
cyjnych pewien oszust, który na podstawie 
książeczki P. K. O. ze sfałszowanym stanem 
oszczędności wystawionej na im. Bronisławy 
Wfialickiej, usiłował podnieść większą sumę 

pieniężną. 
W] związku z tym wypadkiem prezes cen 

trali P. K. O. nadesłał. specjalne pismo z 
podziękowaniami dla personelu u. p. Wilno 
6 oraz przyznał im nagrodę w wysokości 
300 złotych. 

— Dyrekcja pocztowa reorganizuje swe 
agendy. W; związku z ogólnym kryzysem, 
który w skutkach swych odbił się również i 
na instyt. pocztowej, Wil. Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów przeprowadza obecnie reorga- 
nizację pracy. Dotyczy to przedewszystkiem 

- przemianowania szeregu urzędów pocztowych 
na agencje, utrzymanie których związane jest 
ze znacznie mniejszemi kosztami. Również 
ze względów oszczędnościowych i dzięki prze 
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Radjo u nas i zagranicą, 
Pomimo wielkiego zainteresowania jakie 

wzbudza radjo, zwłaszcza wśród młodzieży, 

nie jest ono tak rozpowszechnione, jakby 
na pierwszy rzut oka być powinno, i to nie 
tylko u nas ale i w wielu krajach zagranicą. 
Dzia.łają tu rozmaite przyczyny. u nas zaś 
zbytnia przewaga ludności wiejskiej nad 
miejską sprawia, że radjo jest rozpowszech- 
nione w miastach, natomiast na wsi, poza 
nielicznemi wyjątkami, jak dwory, szkoły i 
probostwa, jest ono dotąd rzadką osobliwoś- 
cią. Dowodzi tego statystyka zarówno Polska 
jak i innych krajów. 

W] Polsce ludność miejska wogóle stano- 
wi 27.,2 proc. ludności państwa, według ostat 
niego spisu, ale na duże miasta, liczące po- 
nad 100,000 ludności, przypada zaledwie 
10,5 proc. zatem połowa prawie ludności 
miejskiej zamieszkuje małe miasteczka, nie 
różniące się trybem życia od wsi. Tymcza- 
sem w Stanach Zjednoczonych ludność du- 
żych miast stanowi 29,6 proc. ogółu ludno- 
ści w Anglji — 39,8 proc., w Niemczech — 
29,6 proc., we Włoszech — 16,8 proc. i t. d. 
Nic też dziwnego, że w krajach tych radjo 
rozpowszechniło się bardziej niż u nas.*W 
Stanach Zjednoczonych w r. 1930 liczono 
12,825,000 radjoabonentów, w Niemczech —- 
3,782,000, w Anglji — 3,591,000, w Kanadz'e 
473.000 i t. d., wówczas gdy w Polsce na po- 
czątku r. b. tylko 310.000. 

Jeżeli chodzi o ilość radjoabonentów na 
tysiąc mieszkańców, pierwsze miejscć zaj. 
mują Stany Zjednoczone, licząc ich 104,4, 
drugie Anglja — 78,0, trzecie Niemcy — 
57,8, dalej idzie Kanada — 49,8, Japonja -— 
11,8, natomiast Polska liczy ich tylko 9,6, 
Litwa 5,2, Jugosławja 3,3, Rosja 3,4 i t. d. 
Im większy jest w danym kraju odsetek lud 
ności dużych miast, tem więcej kraj ten po 
siada abonentów radja. Wyjątek stanow'ą 
Wł.ochy, które w miastach dużych (ponad 
100,000 ludności) liczą 16,8 proc. a więc 

znacznie więcej aniżeli Polska, natomiast 
abonentów na tysiąc mieszkańców mają tyl 

ko 4,3, przeszło dwa razy mniej od Polski, 
Dowodem, że radjo rozpowszechniło się 

u nas głównie w miastach jest i skład zawo 
dowy abonentów, gdyż z ogólnej liczby -— 
310,000, rolnicy stanowią tylko 4,8 proc., na 
tomiast wojskowi i urzędnicy 38,5 proc., 
wolne zawody — 9,7 proc., handel — 8,0 
proc., przemysł 3,8, rzemieślnicy i robotnicy 
— 21,4 proc. i t. d. Są to zawody w ogrom 
nej większości właściwe miastom. Jak dale- 
ce radjo jest jeszcze rzadkością na wsi, do 
wodzą obecnie dość częste ogłoszenia o let 
niskach na wsi, gdzie radjo jest zamieszczo 
ne na zaszczytnem miejscu, jako wielka 
atrakcja. 

Jeśli wziąć pod uwagę poszczególne dzieł 
nice najwięcej radjoabonentów liczą woje- 
wództwa centralne i zachodnie, mianowicie 

160,580, co stanowi 518, proc. ogólnej ilości. 
Wj. zachodnie liczą ich 90,830, t. j. 29,3 
proc. i południowe 58,590, t. j. 18,9 proc. O 
rozpowszechnieniu wszakże radja decyduje 
oczywiście nie liczba bezwzględna, lecz »to 
sunkowa, wzięta w odniesieniu do tysiąca 
mieszkańców, i tutaj pierwsze miejsce zaj- 
mują woj. zachodnie, w których przypada 
20,0 abonentów na tysiaąc mieszkańców, dru 
gie miejsce przypadnie woj. centralnym i 
wschodnim z 8,4 abonentów i trzezie — po. 
łudniowym w których jest tylko 6,8 abonen- 
tów. Zgadza się to w zupełności z tem, co 
stwierdziliśmy na początku, że liczba radjo- 
abonentów rośnie wraz ze wzrostem liczby 
ludności miejskiej, ponieważ miasta woj cen 
tralnych i wschodnich w ogó!lnem zaludnie- 
niu stanowią 27,5 proc., w woj. zachodnich 
34,2 proc. południowych — 22,4 proc. To 
samo zjawisko można zaobserwować ryw- 
nież zagranicą. 

Nowe przepisy 
dla listonoszów wiejskich. 
Ministerstwo poczt i telegrafów wydało 

ostatnio nowe przepsy służbowe dla dorę 
czycieli i listonoszów wiejskich. 

Na podstawie tych przepisów w wypad- 
kach, gdy na wekslu, oddanym na inkaso 
poczcie, nie jest podany lokal płatności, fun 
kcjonarjusz pocztowy obowiązany jest przed 
sięwziąć poszukiwania, celem wyrkycia loka 
lu przemysłowego dłużnika lub jego mieszka 
nia i odpowiada za szkodę, spowodowaną 
brakiem należytej staranności lub uwagi. W 
razie niemożności wykrycia lokalu przemy- 
słowego lub mieszkania dłużnika, funkcjo- 
narjusz pocztowy powinien zwrócić się o po 
danie adresu do miejscowego biura adreso- 
wego, urzędu gminnego lub t. p. 

Nowe przepisy służbowe przewidują rów 
nież, że funkcjonarjusze pócztowi, którzy 
przez swą niedbałość lub nieprzestrzeganie 

  

prowadonej reorganiacji dokonywana jest przepisów naraziliby przedsięborstwo na stra 
redukcja personelu. tę, obowiązani będą do zwrotu 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Zaraz następnego dnia zasiadłem 
w pokoju genealogicznym koło otwar- 
tych półek i wydobywszy warcabnicę 
kieszonkową, zagrałem ukradkiem 

sam z sobą, ukradkiem, bo regulamin 
bibljoteczny nie pozwala na gry. 

Ilekroć Mason zbliżał się od otwar 
tych półek, szachownica wyjeżdżała 
na wierzch z pod osłony książek i pa- 
pierów. Stadjum gry było zawsze kry- 
tyczne. 

Zauważył przynętę dopiero trze- 
ciego dnia. Stałem koło półek poza 
polem jego widzenia, lecz dostrzeg- 
łem, że aż drgnął. Chciał początkowo 
przyjrzeć się uważnie, ale rozmyślił 
się i cofnął na swoje miejsce. Gdy 
wróciłem do stolika, spojrzał na mnie 
ciekawie pierwszy raz, tak jakby mnie 
nigdy przedtem nie widział, Byłem 
rad, że nie siadałem dotychczas koło 
niego i że wogóle nie rozmawialiśmy. 

Później wrócił do półek, widocz- 
nie, żeby zobaczyć, jak rozwija się 
gra. Naturalnie obmyśliłem jak naj- 
trudniejszą sytuację. Spojrzał na mnie 
drugi raz z dyskretnym szacunkiem. 
Ja naturalnie udałem, że tego nie wi- 

dzę. 
Fakt, że poznał się na mojej partji, 

wskazywał, że sam był szampjonem 
tej gry, wymagającej ogromnej zwrot 
ności i pamięci. 

Nawiasem mówiąc, ustawiłem na 
szachownicy sytuację Louis'a C. Ginz- 

berga z turnieju amerykańskiego z 
roku 1927. 

Na drugi dzień nie wziąłem z sobą 
warcabów, Dopiero na trzeci. I tym 

razem zademonstrowałem interesują- 
cą sytuację. Po chwili zobaczyłem ko- 
ło siebie nogawicę w paski i usłysza- 
łem Świszczący szept: 

— Przepraszam, pan interesuje się 
warcabami... 

Nie okazałem zdziwienia, chociaż 
zabrało mi się na śmiech. Złapałem 
ptaszka, Szachownica demonstrowała 
jeden z najlepszych wyczynów niebo- 
szczyka Franka Liebera. Mason po- 
chylił się nad nią z charakterystyczną 
skwapliwością, która  utwierdzila 
mnie w nadziei, że fortel uda się do 

końca, 
Narazie czekałem, żebyśmy się le- 

piej zaznajomili. Od tego dnia wy- 
mienialiśmy ukłony i zdawkowe uwa- 
gi. Raz otworzyłem ukradkiem jego 
teczkę, co miało ten skutek, że kiedy 
wychodził, zawartość jej wysypała się 
na podłogę. Pomogłem mu zebrać pa- 
piery, przyczem stwierdziłem, że na 
wielu z nich powtarzało się nazwisko 
Brovard. 

Jego nazwisko nie mówiło mi ab- 
solutnie nic. Przedstawiłem mu się 
mojem autentycznem, gdyż nie checia: 
łem żeby się dowiedział czego o Wil- 
liamsonie, który mieszkał w kamieni- 
cy wybudowanej przez jego żonę. 

Ponieważ musiałem czemś upozo- 
rować moje wizyty w bibljotece więc 
udałem, że pracuję nad historją stanu 
Rhode Island. Mason zadał mi na ten 
temat kilka trudnych pytań, ale wy* 
kręciłem się niemożnością wyjawie- 
nie tajemnicy związanej z memi stu- 
djami. 

— Kiedyś powiem panu więcej — 
rzekłem. 

Teraz czekałem tylko, żeby mnie 

zaprosił na partję warcabów. Chcia- 
łem, żeby inicjatywa wyszła od niego. 
I doczekałem się. Przy tej okazji po- 
wiedział: 

— I opowie mi pan coś o Rhode 
Island. 

Zgodziłem się chętnie, zaznacza” 
jąc, że wyszedłem z wprawy. W rze- 
czywistości ćwiczyłem się pilnie od 
dziesięciu dni. 

Przedtem jeszcze zaopatrzyłem się 
w eleganckie ubranie, żeby móc z nim 
wszędzie iść. Nie zapomniałem rów- 
nież na wszelki wypadek o garniturze 
wieczorowym, 

Tymczasem sprawa Magdaleny 
Brovard rozwijała się w najlepsze. 
Nie poprzestając na aferze z Johnso- 
nem, władze Śledcze, sięgały głęboko 
w błoto i wydobywały dżentelmenów, 
których nazwiska łączyły się z jej 0- 
pinją. Obrona walczyła przeciwko de- 
maskowaniu tych galantów zębami i 
pazurami i nie było temu końca. Ale 
w dzień, w który poszedłem z Maso- 
nem na obiad do Klubu Atletów, śledz 
two zbliżało się już do końca. 

Nie wiedząc, czy Mason nie należy 
do ludzi, którzy nie uznają rozmowy 
w czasie gry, starałem się wypompo- 
wać go w czasie obiadu. 

Zwierzyłem mu się otwarcie ze 
swoich poszukiwań w Bibljotece. 

— Kilka lat temu — rzekłem — 
spędziłem wakacje letnie w stanie 
Rhode Island, razem z przyjacielem 
z Trentonu. Kampingowaliśmy i pły- 
wali łódkami. Zabawiliśmy jeden 
dzień w Coventury. Niedaleko stam* 
tąd jest niezamieszkały dom dwupięt- 
rowy, parę stodół i młynów. 

„Dom ten nawiedzają podobno du- 

chy i rzeczywiście wygląda on ponu- 
ro i niesamowicie, Ponieważ się z tego 
śmiałem, 'wyzwano mnie, żebym spę: 

Wydawnictwo ,„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 
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Dziš premjera! 

Dźwiękowe Kino | Sensacja Tempol Napięcie! 

CASINO Wspaniały emoc. film p. t. 

Mielka 47, tel. 15-41. | 
dość!!! wzbudzają: 

Ostatni dzień! DZIŚ! 
Uczucie! Wystawal   Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 | 

  

  

Dreszcz zgrozy! Zachwyt! Uśmiech i ra- 
ulubieniec kobiet 

Nad program: Zajmujące dodatki dźwiękowe. 

RICHARD EICKHBERG 
mistrz subteln. erotyzmu w rozkosznei operetce špiewro-taneczneįj 

W rol. gł. żywiołowa Muriel Angelos, bohsterka filmu „Postrach salonów* i Gene Gerard. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe, m in. świat. sławy chór „Zlełony Raj". Początek o 4ej. CENY od 30 gr. 

Nr. 178 (2420) 

FATALNA POMYŁKA 
Ceny od 25 gr. 

GEORGE O'BRIEN : *-«- SA LLY EILERS 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

Panna wdówka 
JUŻ JUTRO ujrzymy popisy najlepszych akrobatów cyrkowych Ameryki w wielkim dramacie LUDZIE ARENY 

  

  

    

  

pisuje Szymszel Pupko pod stemplem firmowym, nato- 

        

  

  

      

Dr. J. Bernsztein 

                  

  

® 
В miast rachunki pisma nie mające charakt zobowią- 

3 zań, korespondencję odbiór takowej, odbiór przesyłek | choroby skórne, wenerycz- 
towarów ze stacyj kolejowych podpisuje każdy ze ne i:moczopłciowe 

E: e | wspėlnikėw pod stemplem firmowym. 623—VI. Mickiewicza 28, m. 5 
—— przyjmuje od 9—| i 4—8 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu a T S Z. W. P ч 
ы ep mięsa. Siedziba w Krzywiczac! DA 

Okręgowego wiel S nastę- ego. Przedsiębiorstwo istnieje od 1928 r — DR. MED. 
: Wispólnicy zam. w Krzywiczach pow. Wilejskiego; 

5 Szymszeł Kacowicz i Aron kasowe. Spółka awa Benedykt Schermann 

W dniu 23.IV. 1932 r. zawarta na mocy umowy z dnia 1 stycznia 1932 r. na przeprowadził się na 

12734. II. Firma: „Składnica Państwowa Mater- | casokres do dnia 31 grudnia 1932 r. Zarząd należy do ul. Wileńską 11 
jałów Drzewnych Dyrekcji Lasów Państwowych. | obu wspólników. Wszelkie zobowiązania i inne doku- | Przyjmuje od g 4—6 PP- 

Przedsiębiorstwo zostało źlikwidowane i wykreślola | menty w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy łą- w chorobach płuc 
się z rejestru, 609—VI. | cznie 624—VI. 

12935. LI. Firma: „Szuster Eljasz". Przedsiębior. | ‚ 13188 IL. Firma: „M. Bielski i D. Warfman Tartak ! Akuszerka 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru | | RAR Pate Spółka”: A 

i 61i—vr. | i eksploatowanie tartaku i młynu parowego. Siedziba | | 
p "TW ais TSS w Parafjanowie, po Dao aa 

i В к : w Prafjanowie. pow. Dziśnieńskiego, Marjan Bielski i | przyjmuje o lo jecz, 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu Dawid asta Spolka firmowa zawarta na mocy | ulica Kasztanowa 7, m. 5 
Okręgowego W Wilnie wciągnięto nastę- umowy z dnia 15 października 1931 r. na czas nieokre- | W. Z. P. Nr. 69. 8520 

pujące wpisy pierwotne: ślony. Zarząd należy do obydwóch wspólników. Rep- 
rezentuje spółkę wobec władz Dawid Wiarfman. Pleni- 

W dniu 7.IV. 1932 r. oBncje, AG czeki i inne zobowiązania akty i Akuszerka 
13182. I. Firma: „Józef Wojczyk i S-ka*. Sprzedaż | umowy notarjalne i prywatne żądania zwrotu sum z M Brzezina 

przedmiotów i towarów fotograficznych i prowadzenie | instytucyj kredytowych i pokwitowania z odbioru pie- Bo 

robót laboratoryjno—fotograficznych. Siedziba w Wiil- niędzy podpisują w imieniu spółki obaj członkowie za- przyjmuje bez R ię. 

nie ulica Tatarska 6. Przedsiębiorstwo istnieje od 23 | rządu natomiast korespondencję pokwitowania z od- przeprowadziła za 

lutego 1932 r. Wspólnicy zam. w Wilnie Józef Wojczyk | bioru wszlkiego rodzaju korespondencji poleconej i te- | Zwierzyniec, Tom. R. 
przy ulicy Kalwaryjskiej 4. Abram Zilbersztejn i Cho- | legraficznej z odbioru przesyłek dokumentów i towa- | na = a” ` 
nel Zilbersztejn obaj przy ulicy Kalwaryjskjei 11. Spół | rów z kolei, żeglugi, komór celnych oraz ze wszelkich w. Z. Ni 5 ię 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 22 lutego | nstytucyj rządowych i prywatnych podpisuje pod stem i DRA 
1932 r. na czasokres pięcioletni licząc od dnia 22 lu- | plem firmowym jeden z członków zarządu.  625—VI. CAŁKOWITE 
tego 1932 r. z automatycznem przedłużeniem na dalsze 2 
pięć lat o ile w terminie nikt ze wspólników nie wypo- 
wie spółki. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Książka to najlepszy przyjaciel czło- lil l 1 0 TP 
Wszelkie zobowiązania spółki jak to: zobowiązania wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, = 
prywatne weksle, umowy plenipotencje podpisują pod a nie wymaga wzajemności. okazyjnie do sprzedania 
stemplem firmowym dwaj wspólnicy z których jeden 1. S. MILL. Wiadomość u p. Łysakow- 
musi być podpis a Włojczyka. Prawo podpisywa- z а = a skiego, Tartaki 26, m. | 
ia i odbioru korespondencji bieżącej ma prawo każd: 5 bl t k N — 
ze wspólników z osobna. ! 2 E Ge VI. i 0 e a OWOŚCI r. 

——— Wilno, ul. Jagiellońska 3, m. 33 Poszukuje się szofera 
13183. I. Firma: „Jankiel Szulman — Spółka — zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- jako wspólnika do tak. 

Surowiec Krajowy w aks Skup surowców kra woŚCI i dzieł klasycznych. sówki. Wiadomość: Skłąd 
jowych celem odsprzedaży. Siedziba w Dołhinowie, po- 11а ej. W i i roni — Wileńska 10 
wiatu Wilejskiego. Spółka istnieje od 23 grudnia 1930 оЕНЕ '°а'.;1 A: wy SZARA PEM 
r. Wspólnicy zam. w Dołhinowie pow. Wilejskiego: — Każdy czytelni ae żk premjum, . ł d 
Jankiel Szulman, Josel Szulkin, Gutman Szulman, Mi- ładnie oprawioną książkę. Służą0a m 0 84 

chel Szulkin, Zelik Szulman, Josel Lenkin, Rachmil | Fm: potrzebna. — Zgłoszenia 
Muterperl, Szmujło Gitelzon i Aron Muterperl. Spółka = = dziś w godz. 12—2i5—7 
firmowa zawarta na mocy aktu zeznanego przed Felik Obwieszczenie ul. Lwowska 10 
sem Kobielskim, Notarjuszem w Dołhinowie w dniu a 
29 grudnia 1930 r. za Nr. 1035 uzupełnionego umową RE dzkiego w Wilnie, V-go re- Н 
dodatkową z dnia 1 lutego 1932 r. na czas nieokreślo- Sad. ai aleskab w Wilnie, przy Pielęg niarka 

ny. — Zarząd należy do Jankiela Szulmana. Wszelkie | ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art, 1030 | łagodna, inteligent. zajmie 

zobowiązania, YI, weksle, czeki + pełnomocnictwa U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu | się chorą osobą. Wyma- 

NY byč podpisywane przez pięciu wspólników, a W | 17 sierpnia 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy | ganie skromne. Łaskawe 
tej liczbie Jankiela Szulmana. 620—VI. | ul. Kijowskiej 4, odbędzie się sprzedaż z licytacji, | zgłoszenia do Administr. 

W dniu 8.IV. 1932 r. należącego do firmy „Kresowa Drukarnia w Wilnie* | „Kurjera* pod „Pielęg- 

+ A T MO = S Sp. z ogr. odp., majątku ruchomego, składającego się niarka i lektorka 
: 13184. I. Firma: „Jadwiga Bielkiewiczówna* w Wil | > maszyny Aerykanka* | maszyny do krajanie pa” p" 

si SE g ROR pieru, oszacowanego na sumę 760 zł. na zaBokojzyć ZGUBIONO 
1 D 4 SEL K. ] R z są £ 

na Jadwiga zam. w Wilnie, ulica Sokoła 16. 621—VI. O A RY OD AE : 4 r e w o i w e r 

W dniu 11.IV. 1931 r. 668/V1. Komornik Sądowy 1. Mościcki. „Browning“ kaliber 7—65 

13185. I. Firma: „Restauracja Staro Wileńska, — PE asa: 
Karol Sitkiewicz i Spółka”. Prowadzenie restauracji. sr a e z = kios 

е й SE 2 5 ZI, esłać pod adresem: 
Siedziba w Wiilnie ulica Wielka 8. Wispólnicy zam. w J Z ki obce Oszmiaga, ule Piłóudzki 
Wilnie, Jan Zelazowski przy ulicy Włelkiej 8 i Karol й 32 LE e. ARE: A SE ; : Od roku 1843 istnieje go 3, p. Wolf Zyskowicz 
kia przy NY A 4. m SSE а а: niemiecki, francuski RSA 

rzekształcona z firmy jednoosobowej „Sitkiewicz Ka- i : 

T istnieje na mocy ROWY z dnia 7 stycznia 1932 r. Wi jen kin włoski (konwersacja), £ LS 
uzupełnionej umowami dodatkowemi z dnia 27 stycz- I. TATARSKA 20 oraz klasyczne Siewsżiić ah 
nia 1932 r. i z dnia 18 lutego 1932 r. i zawarta na uż. łacinai grecki. ® 

czas nieograniczony. Wiszelkie w imieniu spółki wek- Przygotcwywanie do Zi kwit lombardowy 
sle i zobowiązania winny być podpisywane przez Jana M e D į e | i ing Biskupia 4) Nr. 1040 
Żelazowskiego. 622—VI. M |||) | PIZAMINÓW R 3 42 

RE 5 w zakresie szkół średn. | — 
13186. I. Firma: „Materjały Budowlane Szymszel oba Roca” Lekcyj udzielają rutyn. ; | : 

Pupko i Synowie w Lidzie, Spółka firmowa”. "Sklad | | tašų, zais ioškalia, || котерекиого B. protes: | В. NAUCZYCIEJ gimNAZ. 
materjałów budowlanych. Siedziba w Lidzie, ulica Su- н : gimn. oraz absolw. U. S.B. ® « 
walska 20. Wspólnicy zam. w Lidzie; Szymszel Pupko Wykwintne, Macne, Zgłoszenia do Redakcji udzieła lekc 
przy ulicy Lidzkiej 5 i Nosel Pupko przy ulicy Suwal- NIEDROGO, pod „Egzaminy“ J 
skiej 77 i Judel Pupko przy ulicy LŁidzkiej 5. Spółka 2 ii t i wWarinkach i korepetycyj ze wszyst- 
firmowa przekształsona z firmy jednoosobowej: Mater i į lij kich przedmiotów w za- 
jały Budowlane Szymszel Pupko, Lida, istnieje na mo fRA RATY. Poszukuję osad kresie ośmiu klas gimnaz, 
cy umowy z dnia 16 czerwca 1931 r. i zawarta na czas 6 Jė p y Specjalność: polski, fizy. y У : ° е NADESZkY HOWOŠLI, | K 
nieograniczony. Zarząd należy do wszystkich wspólni- | 4 ° 8324 ekspedjentki lub bony za | ka, matematyka. Łaskawe 
ków. Wieksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy wszelkie- skromne wynagrodzenie. | zgłoszenia do Administr, 
go rodzaju zobowiązania, obligi w imieniu firmy pod- NARAZ) Nowo-Oszmiańska 4— 2 „Kurjera Wileńskiego" 
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dził w nim noc. Nie mogąc się wy- 
kręcić wziąłem derki i przygotowa- 
łem sobie posłanie na pierwszem pię- 
tze. 

„Rzeczywiście zaraz po zmroku 
wybuchły dziwne hałasy, ale ponie- 
waż nie było słychać brzęku łańcu- 
chów, nabrałem odwagi i zapaliłem 
świecę, którą mi coś momentalnie 
wytrąciło z ręki. Nim zebrałem się 

ponownie na odwagę, upłynęło dobre 
pół godziny. Tym razem świeca nie 
zgasła. Jak się pan zapewne, domyśla 
duchy okazały się nietoperzami. 

— Naturalnie. A potem co? 
Udało mi się obudzić w nim zain- 

teresowanie. Co więcej, spodziewałem 
się, że mi wierzył. 

Ciągnąłem więc powoli dalej, 
— Nie wiem, o ile powinienem to 

panu wyjawić. Widzi pan, ta rzecz... 
ta sprawa ma związek z rodziną Tal- 
lentyre'ów... 

Na dźwięk tego nazwiska Mason 
wyprostował się w krześle i oczy za- 
migotaly mu jak djamenty. 

— Nie chcę wymuszač na panu 
zaufania—rzekł cicho. Zawsze mówił 
cicho ale z naciskiem, świadczącym, 
że był człowiekiem silnej woli—lecz 
potrafię je uszanować. Czy pan ma 
na myśli Tallentyre'ów z Connecti- 
cut? 

— Właśnie — odparłem z wybu- 
chem szczerości. — Jeżeli moje od- 
krycie okaże się prawdą, to członko- 
wie tej rodziny... 

Mason siedział wyprostowany, 
przyglądając mi się z lekkim uśmie- 
chem. Po chwili odezwał się: 

— Nie zyskałem pańskiego zaufa- 
nia, panie Peters? 

— Powiem panu — skapitulowa- 
łem. — Zawahałem się tylko dlatego, 
że... jak dotychczas nie mam żadnych 
dowodów, 

— Ale znajdą się, co? Znajdą się! 

Drukarnia „Zniez*, Wilno, ul Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 
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Głos jego brzmiał mocno i natar- 
czywie. 

—Może, chociaż... wątpię. Rzecz 
miała się jak następuje. Z rana ob 
szedłem. ruderę i znalazłem trochę 
mebli, między innemi komodę. Otóż 

w kącie za jedną z szuflad tkwił plik 
starych papierów. Myślałem począt- 
kowo, że było to coś bezwartościu- 
wego, ale przejrzawszy je przy оК- 
nie. 

Urwałem. On czekał. 
— Panie Mason, jeżeli te papiery 

są autentyczne, to znajdę się w okrop- 
nej sytuacji. Albo będę musiał zgłosić 
się do tej rodziny i zakomunikować 
jej, że niema żadnych praw do po- 
siadlošci guamsetskich, albo pozwo- 
lič, žeby się stala wielka niesprawied- 
liwość. 

Mason patrzył na mnie z otwarte- 
mi ustami i takim wyrazem twarzy 
jakby powstrzymał się od krzyku. 

— Papiery te pochodzą z czasów 
wojny domowej. Zapamiętałern pa: 
tent oficerski wydany przez guberna- 
tora i komendanta Rhode Island na 
nazwisko Stefana Tallentyre'a, jr. 

Drugi patent — późniejszy o rok — 

na nazwisko—zajrzałem do notesu— 
Ebenezera Quincy Tallentyre'a. Co 
za imiona! Dalej były tam raporty z 
wojny, pisane na froncie, Tallentyre'- 
owie przy całych swoich bogactwach 
nie byli mocni w ortografji. 

Mason oparł ostrożnie 
stole. 

— Tak, ale jak dotychczas... 
— Zaraz. Jeden raport opowiada 

o ćwiczeniach na śniegu koło Frede- 

ricksburga. Przygotowywano atak na 

buntowników i wszyscy o tem wie- 
dzieli. Pomimo to Stefan i Ebenezer 

zasiedli do gry w karty. 

—- E? — rzucił ostrym szeptem 

Mason. + zag 
— Grali przeciwko drugiej parze 

braci: Welcolme'owi i Rufusowi De- 

ręce na 

edsom o bardzo wysokie stawki. Przy 
końcu gry posiadłości Quamsett prze: 
szły na własność Deedsów, którzy 
zgodzili się zapłacić za trzydzieści ty- 
sięcy akrów trzysta dołarów. Tallen- 
tyre'owie nie wrócili z wojny. 

Mason starał się panować nad wy- 
razem Oczu. о 

— Alež dlug karciany... 
— Znalazłem również kopję aktu 

sprzedaży, podpisanego przez šwiad- 
ków, tej treści, że Deedsowie naby- 
wają te ziemie za trzysta dolarów. 
Widzi pan, bez tej notatki o grze... 

Zrozumiał. 
— Więc jaki jest państki proble- 

mat?—zapytał spokojnie. 
— Muszę przedewszystkiem odszu 

kać rodzinę Deedsów, która napewno 
pochodzi z Rhode Island, ale nie z 
sąsiedztwa Coventry, gdzie, jak panu 
pewnie wiadomo, mieszkali Tallenty- 
re'owie. 

— I dotychczas mieszkają... A po” | 
tem coby pan zrobił, jeżeli wolno za-% 
pytać? — dodał po dłuższej pauzie. | 

— Nie mam wyboru, panie — od- 

parłem udanym tonem namaszczenia. 

—Muszę zrobić to, co mi nakazuje su- 
mienie. Jeżeli Deedsowie nie postra- 
dali jakim sposobem swoich praw, to 

będę musiał znieść się z Tallentyre“- 
ami i przedstawić im prawdziwy stam 
rzeczy. 

Mason wydał odgłos podobny do 
cichego westchnienia. 

— No, naturalnie. Musi pan. 
3 Przerzucilem. się na inny temat. 
Chciałem pobudzić jego zainteresowa- 
nie i bałem się, że powiedziałem za 
dużo. Ma się rozumieć, cała ta sen- 
sacja była zmyślona. Z drugiej strony 

chciałem, żeby i on mi coś powie- 
dział, Zacząłem z miejsca: 

(D. c. n.) “ 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


