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-Zniżyć ceny kartelowe! 
W tej największej może w dzie- 

jach świata wojnie gospodarczej. ja- 
kiej jesteśmy świadkami, stosują pań 
stwa i społeczeństwa — zgodnie zresz 
tą z teorją wojen wogóle — zarówno 
środki ofenzywne jak i defeqzywne, 
zaczepne jak i obronne. 

A jeśli bliżej przyjrzymy się tym 
ostatnim t. j. sposobom obronnym, uj 
rzymy dwie główne metody. Jedna po 
lega na ułatwieniu 'masom ludności 
przetrwania kryzysu np. przez infla 
cję, zwielokrotnienie środków obiego 
wych pieniężnych. Druga metoda na 
tomiast starannie unika tego niebezpie 
cznego sposobu zaradzenia ciasnocie 
pieniądza. ona w zgoła inny sposób 
chce społeczeństwo uodpornić od na 
stępstw kryzysu, a mianowicie przez 
obniżenie stopy życiowej na czas prze 
sileniowy. 

Pierwszą metodę zastosowała np. 
Anglja, następstwem było zachwianie 
się waluty. Drugą metodę od chwili, 
gdy poczęły się ujawniać skutki świa 
towego kryzysu, począł konsekwentnie 
stosować rząd polski. Zrozumiał on 
trafnie. że najważniejszą przesłanką 
naszej taktyki obronnej musi być: sta 
łość waluty, niedopuszczenie do nara 
stania deficytu budżetowego, ustalenie 
zarówno dla gospodarki państwowej, 
jak i prywatnej takiego „.standart of 
lfe*. takiej stopy życiowej, aby za 
wszelką cenę uniknąć można tych gro 
źnych wstrząsów, jakie dotknęły pań 
stwa, które o oszczędnościach pomyśla 
ły dopiero wówczas. gdy popadły w 
olbrzymie kłopoty finansowe. 

   

Zasada wydawania tylko tyle, ile. 
się ma faktycznego dochodu — zasto 
sowana w gospodarce państwowej, 
przyniosła też u nas bardzo dodatnie 
następstwa. 

Tę samą zasadę. polecił rząd obec 
ny stosować swym obywatelom w ro 
zlicznych enuncjacjach, z jakiemi kil 
kakrotnie apelował do społeczeństwa. 
Premjer Prystor z trybuny sejmowej 
dobitnie niedwuznacznie to zasadnicze 
stanowisko podkreślił. Mówił, że za 
równo państwo, jako organizm gospo 
darczy. jak i każdy. z osobna obywatel 
musi zeskromnieć na czas kryzysu w 
wydatkowaniu pieniędzy, musi obni 
żyć stopę życiową. Jest to „conditio 
sine qua non* przetrwania kryzysu. 

Apel ten znalazł — przyznać trze 
ba — wielkie zrozumienie w społeczeń 
stwie. Zarówno urzędnik, jak i robot 
nik, ludzie wolnych zawodów jak i 

warstw rzemieślniczych. zrozumieli do 
brze, że w dobie kurczenia się docho 
dów (obniżki płac, zmniejszonej siły 
nabywczej mas i t. d.) „ściągnięcie 
pasa*, ścisłe obliczanie z ołówkiem w 
ręku każdej możności wydatków pie 
niędzy. ograniczenie się w zbędnych 
wydatkach  —jest jedyną rękojmią 
równowagi w budżecie rodzinnym czy 
osobistym, tak jak jest nią w budżecie 
państwowym. 

Ale przeprowadzenie tej koncepcji 
uzależnione jest od jednego warunku: 
aby działanie tej zasady było nietylko 
sprawiedliwe, lecz również i — po 
wszechne. 

Nie może być tak, by jedni obniżali 
swą stopę życiową, a drudzy o tej ewo 
lucji gospodarczej ani słyszeć nie chcie 
li. By jedni odmawiali sobie wielu rze 
czy, drudzy za artykuły niezbędnej 
potrzeby .,darli skórę”, jakgdyby masa 
rozporządzała wciąż temi samemi do 
chodami, co dawniej. 

Ta dysproporcja zachodzi właśnie 
u nas — i ona może jest najwažniej 

szym hamulcem w realizowaniu tych 
obronnych. przeciwkryzysowych za 
sad, które ustalił rząd obecny. 

Karetele mają zamknięte oczy. 
Właściwie dają sobie pozory, jakoby 
nie nie widziały eo się wokót dzieje. 
Udają ślepych i głuchych. 

Nie widzą i nie słyszą. Nie wiedzą 
że dochód każdego obywatela pań 
stwa obniżył się, nie słyszą głośnych 
sarkań, że ten obywatel musi nadal za 
najniezbędniej artykuły codzienne 
go użytku płacić tak. jakby lata kry 
zysowe wogóle nie istniały. Zasadzie 
obniżenia stopy życiowej przeciwsta 
wiają kartele zasadę sztywnych cen. 
Nie je nie obchodzi to, że konsument 
cukru czy towarów włókiennicz., żelaz 
nych i t. d. ma uszczuplone dochody, 
że ich własny robotnik ma zmniejszo 
ną płacę — cena ich produktów ma 
pozostać nietknięta. 

'Ten egoizm właśnie jest źródłem 
nieporozumień między światem pra 
codawczym i pracobiorczym, on to 
obala tezę, że jedynie obniżka stopy 
życiowej na całym froncie gospodar 
stwa państwowego i prywatnego wie 

  

   
  

  

dzie do przezwciężenia następstw kry 
zysu. 

W tej sytuacji instynkt mas pod- 
suwa — zrozumiałe zresztą pytanie: 
kto ma przeciwstawić się temu zgub 
nemu egoizmowi, kto ukróci go? I— 
rzecz znowu psychologicznie zrozumia 
ła z świadomości masy wyłania się 
naturalny jego obrońca: władza pań 
stwowa. 

Bezsprzecnie rząd i jego organy 
są naczelnemi regulatorami wszelkich 
nieporozumień, nurtujących społeczeń 

  

stwo. Ale w danym wypadku zakres, 
wpływów rządu jest dość ograniczony. 
Bo jedyna droga, na którą rząd może 
wstępować to droga — przymusu. A 
ta jest ostatecznym środkiem, gdy 
yszystkie inne skrewiły, środkiem w 

snem, demokratycznem pań 
stwie — wyjątkowym. Zresztą, te sa 
me szerokie warstwy konsumentów, ci 
robotnicy czy małomieszczanie, te sfe 
ry urzędnicze czy rzemieślnicze, które 
tu myślą o przymusie, czyżby godziły 
się na taki przymus, gdyby szło o ich 
prawa? Napewno nie. 

To też drogę przymusu, jakąby 
rząd musiał przeciwstawić egoizmowi 
kartelowemu, należałoby uważać za 
krańcową ostateczność. 

Czy jednak niema innych sposobów 
na złamanie tego egoizmu? Czy w sa 

mem społeczeństwie nie tkwi wielka 
siła. mogąca skutecznie przeciwdzia 
łać? Czy akcja głębokiego uświadomie 
nia mas, często mało zdających sobie 
sprawę z wyzysku, wobec nich sto 
sowanego przez sobkostwo kartelowe, 
nie dałaby choćby częściowych, a tak 
pożądanych rezultatów. Czy silniejsza, 
niż dotychczas organizacja konsumen 
tów mie byłaby taranem. rozwalają 
cym opór kartelowy, nie zmusiłaby 
szeregu karteli do rezygnacji z polityki 
sztywnych cen? 

Wiele zaprawdę jest na tem polu 
do zrobienia. Zmysł organizacyjny 
wskazałby z pewnością wyzyskiwa 
nym masom trafniejsze metody walki, 
niż samo utyskiwanie, załamywanie 
rąk i nie wiodące do celu biadanie. 

A sprawa zniżki cen jest paląca. 

M. 

DREREZWE SO OOSE TOCZENIE 

Życiorys 
kierownika Ministerstwa Komuni- 

kacji inż. Michała Butkiewicza. 

Inż. Michał Butkiewicz, kierownik Mim 
slerstwa Komunikacji, urodzony 29 wrześ- 

nia 1886 roku w Grajewie ziemi łomżyńskiej 
ukończył gimnazjum i politechnikę w Kijo- 
wie. Pracował na kołei od 1913 roku. W r. 
1923 Ministerstwo Kolei Żelaznych wyraziło 
mu pełne uznanie za zasługi, położone przy 
ulepszeniu komunikacji towarowej, W roka 
1929 odznaczony został krzyżem oficerskim 
orderu Odrodzenia Polski za zasługi przy 
organizacji i usprawnieniu służby eksploata 
cyjnej Dyrekcji K. P w Radomiu. W Pań- 
stwie Pc em pełnił od roku 1918 funkcje 
dyrektora wydziału ruchu w Dyrekcji Ra- 
domskiej. 

Następnie od stycznia 1926 r. do czerw- 
ca 1926 roku piastował stanowisko naczel- 
nika wydziału ruchu w Dyrekcji Warszaw- 
skiej. Z dniem 1 czerwea 1932 roku został 
zamianowany dyrektorem K. P. w Radomiu 

    

  

  

  

   

Za duszę 
$ р. gen. Sowińskiego. 

WARSZAWA. 6.IX. (Pat.) W dniu 
6 b. m. w kościołku na Woli odbyło 
się uroczyste nabożeństwo z okazji 
101 rocznicy Śmierci bohaterskiego 
obrońcy Woli inwalidy gen: Sowiń 
skiego, patrona inwalidów W. P. Na 
nabożeństwo przybył zarząd główny 
Legji Inwalidów. W. P. z pocztem 
sztandarowym, delegacje stowarzy 
szeń b. wojskowych ze sztandarami, 
przedstawiciele organizacyj społecz 
nych oraz licznie zgromadzeni inwa 
lidzi Wojska Polskiego. Po mszy św. 
nastąpiło złożenie wieńca pod pamiąt 
kową tablicą ku czci gen. Sowińskie 
go. 

Komisja rozjemcza. 
WARSZAWA. 6. IX. (Pat). W; „Monitorze 

Połskim* z dnia 6 bm, zostało ogłoszone roz 
porządzenie ministra opieki społecznej z dn. 
2 wsześnia rb. w sprawie powołania nadzwy 
czajnej komisji rozjemczej dla ustalenia płac 
robotników rolnych za sprzęt okopowych na 
obszarze województw poznańskiego i pomor 
skiego na rok służbowy 1932-33, Przewodni- 
czącym został mianowany okręgowy inspe- 
ktor pracy p. Jan Gmiński, . 

Bezrobocie w Polsce. 
WIARSZAWA, 6. IX. (Pat). Wedlug da- 

nych statystycznych, liczba bezrobotnych na 
terenie całego państwa, zarejestrowanych w 
PUPP, wynosiła w dniu 3 września r. b. 
175.727 osób. co stanowi spadek w stosunku 
do poprzedniego tygodnia sprawozdawczego 
o 11.810 osób. 

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
„Tylko dla obrony”. 
Enuncjacja min. Schleichera. 

BERLIN. 6.IX, (Pat.) W dniu dzi 
siejszym zakończyły się manewry dy 
wizyjne Reichswehry. Manewry odby 
wały się na terenach, położonych na 
wschód od Elbląga. W manewrach 
brał udział minister Reichswehry gen. 
Schleicher, który po zakończeniu 
ćwiczeń udzielił + przedstawicielom 
prasy wywiadu wygłaszając do dzien 
nikarzy niemieckich dłuższe przemó 
wienie. w którem oświadczył m. in.: 

Prusy Wschodnie czują się spec 
jalnie zagrożone. Niemcom potrzeba 
przedewszystkiem 2 rzeczy: nowocze 
snego uzbrojenia i aby każdy miesz 
kaniec Prus Wschodnich wiedział, w 
jaki sposób i na jakiem miejscu bro 
nić ma swego kraju w razie wojny. 
Niemcy — woświadczył minister — 
mają prawo bronić się i dlatego każ 

Włochy popierają 
BERLIN. 6.IX. (Pat.) Prasa nie 

miecka donosi z Rzymu, że włoskie 
koła urzędowe uznały zbrojeniowe 
żądania Niemiec za uzasadnione ze 
stanowiska prawnego. Włochy uwa 
żają przyszłą konferencję za odpowie 
dnie miejsce do omówienia postu 
tów zbrojeniowych Niemiec. 

„Farwaerts* podkreśla, że koła 

    

dy rząd obowiązany jest zająć się 
kwestją dostatecznego uzbrojenia Nie 
miec. Właśnie na terenie Prus Wscho 
dnich należy to stanowisko specjał 
nie podkreślić. W odpowiedzi jedne 
mu z dziennikarzy wschodnio-prus- 
kich minister Schleicher złożył nastę 
pujące oświadczenie: 

Rząd niemiecki przeprowadził na 
wszelki wypadek wszystko, co jest 
niezbędne dla obrony narodowej. 

Gen. Schleicher zapewnił następ 
nie Prusy Wschodnie, że -wszystkie 
sprzęty wojenne, jakich potrzebowa 
łyby Prusy, przetransportowane zo 
staną w razie wojny z Rzeszy w naj 
gorszym wypadku drogą 
Niemcy nie pozwolą dalej na to, aby 
odnoszono się do nich jako do naro 
du drugorzędnego. 

żądania Niemiec. 
miarodajne Włóch uznają wprawdzie 
postulaty Niemiec, domagają się jed 
nak równocześnie, aby roszczenia 
rządu niemieckiego były rozważane 
na terenie Genewy, podczas gdy Niem 
cy nie chcą wogóle brać udziału w 
obradach. o ile żądania ich nie zo 
staną przedtem spełnione. 

Wiele mówiąca wizyta. 
BERLIN. 6.IX. (Pat.) Prasa dono 

si. że w dniu wczorajszym królowa 
matka holenderska złożyła wizytę 
ekscesarzowi Wilhelmowi w Doorn. 

Dzienniki podkreślają znamienny 
fakt, że członek domu panującego w 
Holandji po raz pierwszy złożył wizy 
tę ekscesarzowi Niemiec. 

Konferencja w Stresie. 
Rozpoczęcie dyskusji generalnej. 

STRESA. 6. IX. (Pat). W dniu 6 
b. m. konferencja w Stresie przystą- 
piła do dyskusji generalnej. 

Pierwszy przemawiał przedstawiciel 
Niemiec Posse, który wysunął żądanie 
aby konferencja zajęła się przedew 
szystkiem sprawami gospodarczemi. 
Posse bronił poglądu, że podniesienie 
siły kupna państw rolniczych rozwiąże 
trudności finansowe tych państw. 

Następnie zabrał głos członek dele 
gacji polskiej P. Rose, by w charakte- 
rze urzędującego prezesa stałego komi 
tetu studjów państw rolniczych uza 
sadnić w imieniu wszystkich państw, 
reprezentowanych w tym komitecie, 
wyniki prac warszawskiej sekcji ko 
mitetu. W obszernem przemówieniu 
p. Rose omówił szczegółowo położenie 
gospodarcze i finansowe państw rolni 
czych. podkreślając w szczególności 
momenty, zmuszające państwa rolni 
cze, jako państwa z reguły dłużnicze, 
do obrony aktywności bilansów han 

dlowych. Ponieważ państwa rolnicze 
wywiązywać się mogą ze swych zobo 
wiązań finansowych przeważnie tylko 
drogą eksportu towarów, więc wszyst 
kie zarządzenia, reglamentujące przy 
wóz, muszą zawsze stać się źródłem 
trudności gospodarczych dla nich. Dla 
tego .też państwa te zawsze wypowia 
dać się będą za wolnością w między 
narodowej wymianie towarów. 

Po przemówieniu dyr. Rosego za 
bierali głos przedstawiciel Anglji Ad- 
dison, który twierdził, że najlepszym 
środkiem na kryzys jest powrót do 
wolnego handlu. Ponadto przemawiali 
przedstawiciele Węgier i Bułgarji, żą- 
dając między innemi redukcji długów 
zagranicznych. 

Na  popołudniowem posiedzeniu 
przemawiał przedstawiciel Włoch de 
Michaelis. następnie przedstawiciel 
Czechosłowacji. Rumunji i wreszcie mi 
nister Targowski. 

Szef. sztabu gener. St. Zjedn. w Paryżu. 
Wkrótce przybędzie też do Warszawy. 

PARYŻ. 6.IX, (Pat.) Wczoraj wie 
czorem przybył na pokładzie „„Lewia 
tana* do Cherbourga gen. Douglas 
Mac Artur, szef amerykańskiego szta 
bu generalnego. O północy w towarzy 
stwie amerykańskich wojskowych ge 

Na Dalekim 

nerał przybył do Paryża. Pobyt jego 
w Paryżu nie ma żadnego charakteru 
oficjalnego, Dziś gen. Mac Arthur ma 
udać się do Warszawy, gdzie będzie 
obecny w czasie polskich manewrów. 

Wschodzie. 
Oddział agentów policyjnych do Mandżurji. 

PARYŻ, 6. [X. (Pat). Władze japońskie 
cdkemenderowały z Mukdenń do Mandžurji 
450 japońskich agentów policyjnych dla 
wzmocnienia policji mandżurskiej w rozma- 

itych punktach kraju. Policjanci zostali wy 
szkoleni dla skutecznego wypełnienia spe- 
ejalnej misji Japonji w życiu wewnętrznem 
Mandžurji. 

ZAD 

MOSKWA, 6, IX. (Pat). W różnych dziel- 
nieach Sowietów zapadło 10 wyroków śmier 
ci, z czego 5 za kradzieże na wsi, 4 za kra- 

  

Dałsze wyroki śmierci. 
zieże na kolejach i jeden wyrok, skaztjący 
na rozstrzelanie kierownika spółdzielni w 
pewnem miasteczku kaukaskiem. 

Olbrzymi pożar lasów. 
WINNIPEG, 6. IX. (Pat). Wskutek długo- 

trwałej posuchy zapaliły się lasy w południo 
wej części prowincji Manitoba. Ogień posu- 
wa się pasmem na 17 mil szerokiem. Akcja 
ratownicza jest nadzwyczaj utrudniona, gdyż 
lasy te położone są na gruncie, którego jed- 
nym z ważniejszych składników są części 
roślinne bardzo wysuszone, a więc łatwo- 

palne. Badania wykazały. że ogień posuwa 
się w wielu miejscach na 3—4 stopy pod 
powierzchnią ziemi. Okoliczni mieszkańcy 
twierdzą, że ogień ten rozszerzy się i trwać 
będzie nawet aż do zimy, kiedy kres mu po- 
łożą ćpady Śnieżne, Szkody dotychczas wy- 
rządzone przez pożar wynoszą kilka miłjo- 
nów dolarów. 

"Wybuch na parowcu. 
GIBRALTAR, 6. IX, (Pat). Na paroweu 

angielskim „Corton*, stojącym w tutejszym 
porcie z ładunkiem węgla, nastąpił wybuch. 

Katastrofa 
MARSYLJA, 6. IX. (Pat). Pociąg pośpie- 

szny, idący z Paryża, wykoleił się na przed: 

Kilku członków załogi zostało poranionych 
Przyczyną eksplozji dotychezas nie została 
ustalona, * 

kolejowa. 
mieściu Marsylji. 8 pasażerów odniosło cię- 
żkie rany. 

morską. ° 

Nowy zastęp bezrobotnych. 
BERLIN. 6.IX. (Pat.) W/g donie 

sień prasy, zarząd towarzystwa kolei 
Rzeszy wypowiedział pracę około 30 
tysiącom robotników. Zarząd kolei 
uzasadnia redukcję stratami oraz 
zmniejszonemi dochodami. 

Protest Landbundu 
przeciwko programowi Papena. 

BERLIN. 6.IX. (Pat.) Zarząd Land 
bundu uchwalił rezolucję, protestują 
cą przeciwko programowi kanclerza 
Papena. Zdaniem jego polityka gos 
podarcza i handlowa rządu Rzeszy 
nie broni dostatecznie interesów rol 
nietwa niemieckiego. Landbund opo 
wiada się za stosowaniem systemu au 
tarchji gospodarczej i podwyższeniem 
barjer celnych. 

Ćwiczenia marynarki 
wojennej. 

BERLIN. 6.IX. (Pat.) Niemiecka 
marynarka wojenna przeprowadza 
od poniedziałku wielkie ćwiczenia 
przeciwlotnicze na wybrzeżach od 
Holsztynu do Pruskiej  Pomeranji. 
W ćwiczeniach bierze udział praw'e 
cała flota wojenna, niemiecka liga 
przeciwlotnicza, władze administra 
cyjne i kolejowe. Ponadto biorą w 
nich udział przedstawiciele  republi 
kańskiego Reichsbanneru, oddziały 
szturmowe narodowo-socjalistyczne i 
wiele organizacyj robotniczych. 

Opinja dziennikarza 
sowieckiego 

o sytuacji w Niemczech. 

MOSKWA, 6. IX. (Pat). Berliński kores- 

pondent „Izwiestij“ donosi, że na wzmocnie- 

nie sytuacji rządu von Papena wpłynęło sta 

nowisko sfer gospodarczych znajdujące swój 

wyraz w zwyżce giełdowej oraz zjazd Stabl- 

helmu, który pismo charakteryzuje jako 

wielką manifestację minarchistyczną w spra 

wie zbrojeń. wobec czego wszelkie poczyna 

nia antynządowe mogą być traktowane jako 
nie patrjotyczne. Pismo zwraca uwagę ua 
przychylne dla rządu artykuły w prasie kon- 
cernu  Ullsteina i Mosego.  Karespondent 

„Prawdy* nazywa zjazd Stahihelmu prze- 
glądem reakcyjnych sił monarchistyczno-fa 

szystowskich i donosi o energicznych kontr- 
demonstracjach robotniczych, 

Kongres dla pokoju 
światowego. 

WIEDEŃ. 6.IX. (Pat.) Kongres dla 
pokoju światowego wybrał wczoraj 
szereg komisyj, które opracowują re 
zolucje, mające być wniesione na ple 
num zebrania. Komisji drugiej dła 
rozbrojenia moralnego przewodniczy 
Rumun prof. Pella. W dyskusji zabra 
ła m. in. głos p. Łypacewiczowa, któ 
ra przedstawiła wnioski grupy pols 
kiej w tej sprawie, podnosząc, że roz 
brojenie moralne jest najważniejszym 
warunkiem rozbrojenia materjalnego. 

Komisja czwarta obraduje nad 
sprawą rewizji traktatów  pokojo- 
wych. Przewodniczącym komisji wy 
brano radcę Haeberlina ze Szwajca 
rji. Delegat węgierski Auer oświad 
czył się za rewizją traktatów w dro 
dze pokojowego porozumienia. Wice 

     

. prezydent komisji Łypacewicz (Pol 
ska) omówił sprawę rewizji ze stano 
wiska prawniczego. Główna dyskusja 
w tej komisji odbędzie się w ciągu 

dnia dzisiejszego. 
Dziś po południu kanclerz przyj 

muje członków kongresu w Schoen 
brunnie. We środę odbędzie się dru 
gie plenarne posiedzenie kongresu: 

Sprawa Dunikowskiego. 
PARYŻ. 6. IX, (Pat). Dunikowski Skie- 

rował do sędziego śledczego list. w którym, 
wskazuje na ło, że od 9 grudnia roku ub. 
przebywa w więzieniu, wobec czego prosi, 
aby eksperci bezzwłocznie przedstawili ra 
port. dotyczący jego wynalazku. Eksperci 
oświadczyli, że orzeczenie swe złożą w dru 

giej połowie: września, o ile dokonane przez 
nich doświadczenia nie zmuszą ich do no- 
wych badań. ł 

Amatorzy przygód. 
MARSYLJA, 6. IX. (Pat). Donoszą z Tu- 

łonu, że prze dparu dniami zaginął z tam- 
tejszej przystani mały jacht sportowy, sta- 
nowiący własność komendanta łodzi podwo- 
dnej „Monge*. Zarządzone w tej sprawie po 
szukiwania nie dały w ciągu kilku dni żad- 
nych wyników. Dopiero wczoraj wieczorem 
strażnicy morscy. na Sardynji zauważyli 
przybijający do brzegu jacht. kierowany 
przez 2 małych chłopców. Pod krzyżowym 
ogniem pytań dzieci wyznały. że kierowani 
żądzą przygód, nie znając nawet dobrze ele- 
mentarnych zasad żegłowania, przywłaszezy 
ły sobie jacht, mając zamiar odbyć na nim 
daleką podróż morską. Po kilku dniach że- 
glugi przy dość wzburzonem morzu dzieci 
dotarły do Sardynji skąd wkrótce odstawione 
hędą pod opieką karabinierów do miejsca 
stałego zamieszkania w Tulonie. Jacht. który 
z tych opresyj wyszedł bez najmniejszego 
szwanku, oddany zostanie właściciekowi. 

* JADOMOŚCI z KOWNA 
Sytuacja Litwinów pruskich. 

Zebranie Litwinów -pruskich, któ 
re się odbyło 28 sierpnia 1932 r. w 
Tylży. zwraca się do szerokiego ogółu 
z następującem oświadczeniem: Ży 
cie Litwinów pruskich jest niemal nie 
do zniesienia. W; wypadkach. kiedy 
się podają za Litwinów, przypada im 
w udziale największa nienawiść ze 
strony Niemców. Na dźwięk mowy 
litewskiej Niemcy Litwinom wymyś 
lają i szykanują ich nieludzko. Wy 
bitniejsi Litwini niemał codziennie 
na ulicach Tylży muszą wysłuchiwać 
ebrzydliwych wyzwisk. Bardzo czę 
sło nazywa się ich zdrajcami kraju. 
Kilka pism niemieckich tłustym dru 
kiem nazwało tak właśnie jednego 
z nich. W pismach i przez radjo głosi 
się często, że w Prusach Wschodnich 
niema wcale Litwinów. Niemcy, pi 
sząc lub mówiąc o sprawach litew 
skich nazywają te sprawy ..memel 
liendisch* (kłajpedzki) lub ..altpre 
ussisch* (stropruski). Litewskie naz 
wy miejscowości częstokroć zamienia 
ne są na niemieckie. Dzieje się to w 
kraju, który w ciągu całych stuleci 
rząd niemiecki nazywał „Provinz Li 
tauen'*, Wszelkiemi sposobami krzy 
wdzi się Litwinów pruskich jedynie 
za to. że się nazywają Litwinami. 
O ile ktoś z Litwinów żyje z wolnej 
pracy np. drukarze, to mu się pracy 
nie daje. Szyld, wiszący nad salą li 
tewską w Tylży był kilkarotnie zdzie 
rany i zasmarowywany. Roznosiciel 
wydawanego pisma litewskiego w Tyl 
ży kilkakrotniebył turbowany, a jego 
gazety rozdzierane. Nie wynajmuje 
się Litwinom sali na obchody i zebra 
nia. Gdy się Litwini zwracają ze 
skargą do władz „nie doczekują odpo 
wiedzi lub też odpowiada się im, że 
skarga jest bezprzedmiotowa. 

Rząd niemiecki nie udziela pienię 
dzy na cele kulturalne Litwinów pru 
skich. Istnieje cały szereg litewskich 
parafij, w których niema księży zna 
jących dostatecznie język litewski. 
Nabożeństwa w języku litewskim od 
bywają się nader rzadko. Bywa też 
często, że odprawia się je w czasie 
nieodpowiednim. 

W Litwie pruskiej wcale niema 
szkół dła Litwinów, mimo, że w 1917 

    

  

roku inspektor szkolny w powiecie 
tylżyckim zakomunikował. władzom, 
że na 8.833 dzieci 2.789 dzieci a więc 
*/s mówi po litewsku. W żadnej szko 
le w Prusach Wschodnich nie uczą 
po litewsku. Zakładanie i utrzymywa 
nie prywatnych szkół litewskich nie 
jest uregulowane ustawowo, podczas, 
gdy Polacy i Duńczycy od kilku lat 
już zakładają szkoły na podstawie 
ustaw. Władze zezwoliły wprawdzie 
na. zakłądanie ogródków dziecięcych, 
lecz nauczyciele—Niemcy grożą kara 
mi dzieciom, które uczęszczają do 
tych ogródków, proponując im wyno 
sić się do Litwy i wszeljiemi sposo 
bami okazując swą niechęć. 

SPRAWA POWROTU VOLDEMARASA. 

Voldemaras, wyjeżdżając na wiosnę 1га 
granicę musiał uzyskać od Trybunału Naj 
wyższego zezwolenie na wyjazd z Litwy. 
Trybunał Najwyższy zezwolił na wyjazd Vol 

demarasa pod warunkiem, że powróci on na 

Litwę najpóźniej 1 września, Mimo to Volde 
maras dotychczas nie powrócił. 

SPRAWA B, PRAŁATA OLSZEWSKIEGO 

W. TRYBUNLE NAJWYŻSZYM. 

Trybunał najwyższy rozpatrzyć ma już 
w listopadzie łub grudniu skargę apelacyjną 
prałata Olszewskiego w sprawie konfiskaty, 
jego majątku. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Dekret zabraniający uprawiania wol: 

nego handlu w Mińszezyźnie. 
MIŃSK, Wydano tu z rozporządzenia ra 

dy komisarzy ludowych niepodległej republi 
ki Białoruskiej specjalny dekret, który prze 
strzega pod estremi represjami przed indy 
widualnym handlem. Z dobrodziejstwa han 
dlu wolnego na Białorusi korzystają tyłko 
kolektywy zrzeszone znajdujące się pod nad 
zorem państwowym. (2) 

" Bunty chłopskie w  Borysowskiem. 
Z pogranicza donoszą, iż na terenie okrę 

gu borysowskiego od pewnego czasu panują 
rozruchy wywołane przez włościan na tle 
kolektywizacji eraz wywłaszezeń z ziemi t. 
ww. kułaków, których wraz z rodzinami wy 
siedlają w głąb Rosji. ; 

Wi okręgu borysowskim w miejscowoś- 
ciach: Słudzienka. Lachówka, Kościuki, Maj 
rany, Czyżowo uzbrojone oddziały chłopskie 
stoczyły kilka zaciętych potyczek z oddzia 
łami milicji uzbrojonej w karabiny maszy- 
nowe i granaty. Opornych włeśeian oddzia- 
ły karne GPU. tropią po lasach dniem i na 
cą. 

W: miejseowościach tych dzieją się wprost 
U Z karne oddziały so- 

eckie bez miłosierdzia tępi into” 
ków-konGzzwobiiejosialkcć A as 

Kilku włościan w przebraniu kobićcym 
zdołało ujść z rąk żołdaków sowieckich * 
uchronić się na teren polski. | #) 

      



NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
Fała strajków. 

„Słowo Polskie”: 
„Strejk w Polsce staje się zjawiskiem nag 

minnem. Wybucha szybko, załamuje się co- 
prawda, naogół równie szybko, pozostawia po 
sobie znaczne straty materjalne dla robotni- 
ków i dla przemysłu, a nadewszystko poważ 
ne skutki moralne. Wybucha boyssm naog: 
w sytuacjach, w których daje się okreś 
jako „akt rozpaczy* (exemplum: marcowy 
strejk górników Zagłębia Dąbrowskiego); po 
zostaje po nim większa, niż przedtem paupe 
ryzacja mas, uczucia zniechęcenia i niena 
wiści, rozkład organizacyj zawodowych, pod 
łoże dla agitacji żywiołów antypaństwowych** 

Niestetv stwierdzić trzeba. że kapi- 
tal, zwłaszcza obcy, zajmuje zwykle 
wobec .kulisów* -stanowisko prowo- 
kujące. Tak się dzieje np. ostatnio w 
przemyśle naftowym. Wysuwając pro 
jekt zmniejszenia płac od 20 proc. do 
połowy 

„Koncern  „Małopolska*, wspomagany 
przez „Standard“, „Limanowę“ i „Galicję** 
systematycznie od szeregu miesięcy dążył do 
rozprawienia się z robotnikami, kalkulując 
rychłe załamanie się śtrejku, wobec nieko- 
rzystnej dlań konjunktury.. Inicjatorzy kon 
flkitu wiedzieli, że robotnicy nie mogą się 
zgodzić na tę propozycję, że dojdzie do strej 
ku. Nie zataili też tego, że ten obrót sytuacji 
odpowiada ich zamierzeniom, że powinien na 
stąpić jak najszybciej”, 

W ten sposób cudze interesa spe- 
kulacyjne i rabunkowe zapędy wyko- 
rzystują liberalną atmosferę dla doraź 
nego szkodzenia interesom polskim. 

I dlatego mało jest zalecanej przez 
„Sł. P.* medjacji rządu. Pośrednicze- 
nie nie ostoi się przy złej woli. Jedy- 
nie ścisły nadzór dać może gwarancję 
normalizacji tych dzikich stosunków. 

  

   

   

    

Katolicyzm jako siła społeczna. 

„Głos Narodu- donosi o sytuacji 
i akcji katolicyzmu w Niemczech. 

„W. Niemczech mimo szalonego kryzysu, 
mimo zubożenia społeczeństwa żaden odcinek 
akcji katolickiej nie popadł w  martwotę, 
wszędzie życie pulsuje i wre praca. Przepro 
wadzono potrzebne redukcje w budżetach, 
oszczędności w wydatkach, nastąpiło zwarcie 
szyków, jeszcze większa, niż dotąd centrali 
zacja i dzięki temu zdółano uratować i szczę 
śliwie przez okres kryzysu przeprowadzić ka 
tolickie organizacje. Początkowe zniechęcenie 
z powodu trudno: finansowych minęło i 
dziś akcja katolicka w Niemczech stosując 
się do słów kard. Faulhabera: „im bardziej 
dokucza zys, tem usilniej trzeba pracy 
katolickiej“, — rozwija się pomyśnie i wyka 
zuje dużą żywotność”. 

Na tle ogólnego rozprzężenia myśli 
i namiętności, na tle powszechnego 
„bezholowja“ organizacje katolickie 
wyróżniają się swą dojrzałością spo 
łeczną. W roku ub. dorocznym zwy- 
czajem odbył się zjazd katolików Rze- 
szy, a 

„dla zadokumentowania, że katolicyzm nie 
lęka się żadnych „problemów*, i że śmiało 
stawia czoło wszystkim trudnościom, ha miejs 
ce kongresu wybrano wynędzniałe skutkiem 
bezrobocia miasto Essen, a za przedmiot ob 
rad wzięto temat wiele mówią: „Chrystus 
w wielkiem mieście* (Christus in der Gross 
stadt)“. 7 

Odbywający się zaś jednocześnie 
zjazd międzynarodowy w Berlinie po 
zwala stwierdzić silną ekspansję akcji 
katolickiej w społeczeństwach szeregu 
narodów. I tak Francję ogarnia ruch 
młodych t. zw. J. O. Ć.. w Anglji i 
Belgji kadry czynnych katolików pow 
stają w środowiskach studenckiem i 
robotniczem, zaś w Holandji | 

„na szczególne uznanie zasługują katolic 
kie organizacje robotników i robotnic. Mając 
do czynienia z silnym ruchem komunistycz 
nym, ćzłonkowie katolickich organizacyj ro 
botniczych“zakladają po fabrykach katolickie 
„jaczejki*, wciągając”do nich i komunistów 

„i socjalistów i drogą bezpośrednej wymiany 
zdań klarują ich często fałszywe pojęcia o re 
ligji, o stosunku Kościoła do życia gospodar 
czego, uczą o encyklikach społecznych i t. d.* 

Charakterystyczne, jak działalność 
katolicka łączy się z zorjentowaniem 
społecznem, jak daje teren na którym 
młody inteligent i młody robotnik po 
trafią porozumieć się, by razem sta- 

  

    
  

    

   

  

  

nąć do wałki o sprawiedliwy porządek 
społeczny. 

Stalin — „najgorszy sułtan światać. 

Twierdzi tak — jak donosi „Ga 
zeta Poranna* dyktator na wygnaniu 
Trocki. Człowiek ten, sprzedający wy 
wiady swe na wagę złota, dał się 

56 próżności i rozgadał się za dar 
mo przed udającym tępego rybaka... 
dziennikarzem tureckim. Wywiązała 
się taka rozmowa: 

„— A co teraz jest obecnie w Rosji? — 
zapytał, udając naiwnego, dziennikarz. 

— Obecnie w Rosji jest wróg wszystkich 
proletarjuszy, takich jak ty. Siedzi tam Stalin, 
który jest najgorszym sułtanem na świecie 

— A czy długo będzie on panował? — za 
dal pytanie „rybak“. 

— Niedługo! Ma dookoła siebie tylu wro 
gów, że muszą go wkrótce zabić. 

— A któż go zabije, jeżeli on napewno ma 
wojsko, które go broni 

— Ee, mój kmiotku, przecież i w wojsku 
tym go nie lubią. 

— A czy pasza pojedzie do Rosji, gdy suł 
tan Stalin zginie? 

— Naturalnie. Na mnie tylko oczekują ci, 
którzy pozostali wiernymi mnie i biednemu 
ludowi 

— To ja też z paszą pojadę! -— rzekł do 
Trockiego artystycznie grający swą rolę dzien 
nikarz. 

— Trockij zamyślił się i odpowiedzi 
— Dobrze kochany Kułamie, pojedziemy 

wkrótce Będziesz mi służył, o ile przekonam 
się o twej wierności i zupełnem oddaniu 

    

  

    

  

idei ratowania zniszczonego przez sułtana 
wielkiego ludu“. 

Najinteligentniejszy człowiek  ro- 
syjskiej rewolucji. Znany jest ze skłon 
ności do fantastycznych rojeń. Wolno 
to nawet wodzom rewolucji, o ile są 
„na urlopie”. 

jim. 

KU RJ E R 

Przed wielkim procesem 
pracowników kolejcwych 

w Moskwie. 

Przed sądem moskiewskim w najbliższych 
dniach zagojany będzie wielki proces pracow 
ników kolejowych moskiewsko-kurskiej ko- 
lei, którzy oskarżeni są o kradzieże przesy 
łek kolejowych. Na ławie oskarżonych za- 
siądzie 37 kolejarzy a sędzeni oni będą wed 
ług postanowień nowego dekretu Centraln- 
go komitetu wykonawczego ZSSR.. t. zn. že 
grozi im kara śmierci przez rozstrzelanie, 

  

     

  

Zbliżający się proces będzie jednym 
największych dotychczas przeprowadzony 
procesów, „gospodarczych* w ZSSR., gdz 
podobnych zbrodni zanotowano znaczną ilość 

    

Kradzieże przesyłek na dworcu towaro 
wym w Moskwie dokonywane były systema- 
tycznie od dłuższego już czasu i istniała ca 
ła organizacja pracowników kolejowych, któ 
ra popełniała te zbrodnie według poprzed 

nio ułożonego planu. Podwórze dworcowe u 
myślnie przepełnieno różnemi staremi gra- 
tamk, jak resztkami opakowań, rozbityn 
szkłem, starym papierem, sianem. słomą 
t. p. To samo zauważyć było można w ma 
gazynach dworcowych. Nigdzie nie było wol 
nego miejsca. Przesyłki układane były bar- 
dzo niedbale a przy przeładunku umyślnie 
rozbijano skrzynie lub beczki, aby ułatwić 

kradzież, у 

W? ostatnim półroczu z dworca m 
sko--kurskiego wyekspedjowano w 
domym kierunku i wykr: i 
nów z przesyłkami maszyn rolnie 
części składowych, dalej bielizny, obuwia 

tkanin, herbaty innych towarów, których 
w Rosji sowieckiej jest brak, W tym samym 
czasie wyekspedjowano 1434 przewozowych 
listów bez przesyłek. 

Śledztwo wykazało, że od września 1971 
do lipca 1932 kolej moskiewsko-kurska mu 
siała zapłacić około półtora miljona rubli 

szkód wyrządzonych przez kradzieże. Na ko 
lejach kradziono wszystko: meble, ubrania 
skóry, buty, siekiery i t. d. i t. d. 

Wszyscy ci, którym udowodni się kra 
dzież staną przed sądem i według noweso 
dekretu grozi im kara śmierci 

(Centropress) 

      

   

    

  

   

Por. Żwirko przybywa do Wilna. 
Jak nas informują w dniu 8 b. m. 

o godz. 4 po południu na lotnisko 
w Porubanku przybędzie zwycięzca 
lotu europejskiego por. Franciszek 
Żwirko. Bohaterskiego lotnika na lot 
nisku powitają przedstawiciele władz 
wojskowych, cywilnych, organizacyj, 
kłubów lotniczych, sportowych i rze 
sze ludności, W dniu tym z Lidy 
przybędzie specjalna eskadra samolo 
tów z dowódcą 5 pulku lotniczego. 

Jak słychać samorząd wileński 
Szykuje bohaterskiemu Wilnianinowi 
wielką niespodziankę, która będzie 
wręczona por. Żwirce w czasie jego 
pobytu w Wilnie. Przedstawiciele 
władz miejskich, państwowych i woj 
skowych będą podejmowali w Wilnie 
zwycięzcę raidu europejskiego. (z) 

Por. Źwirko przybywa do Wilna 
wraz z konstruktorem inż. Wigurą na 
tej samej maszynie RWD 6, na której 
wziął udział w raidzie. 

Lotem swym do Wilna por. Żwir 
ko rozpoczyna okrężny lot propagam 

dowy po całej Polsce. Jako wilnianin, 
por. Żwirko zdecydował odwiedzić 
przedewszystkiem swe miasto rodzin 
ne. Z Wilna odleci w piątek między 
godz. 10 a 11. 

Po nadejściu tej wiadomości dd 
była się 6 b. m. o godz. 14 u p. wice 
wojewody Jankowskiego jako prezesa 
oddziału LOP. konferencja przedsta 
wicieli miejscowych władz i społeczeń 
stwa, na której zastanawiano się nad 
programem przyjęcia zwycięskiego 
łotnika oraz konstruktora samolofu, 
który tak Świetnie wytrzymał próbę 
konkureneji z licznemi maszynami 
zagranicznemi. 

Dalsze narady w tej sprawie odbę' 
dą się w środę o godzinie 12. 

Dojazd na Porubanek pociągami 
6 godz. 2.20 i 3.25. Ponadto nawiąza 
no już porozumienie z ttwem „Arbon* 
w Sprawie uruchomienia specjalnych 
autobusów do Iotniska i z lotniska nz 
Porubanku. : = 

Do kolejarzy 
Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie. 

Ostatnie dni przyniosły napawającą: nas 
dumą wiadomość, że lotnik polski por, Żwir 
ko zdebył wawrzyny zwycięstwa, bijąc w: lo- 
cie o pierwszeństwo. sławnych lotników za- 
granieznych. Е 

Barwy narcodowe zablysty na lotniska: w 
Berlinie į 100.000 Niemców z obnażonymi 
głowami słuchało naszego hymnu narodowe 

e. 
> Lotnictwe polskie ckryło się chwaią, i na 
zwa Pclska brzmi u wszystkich narodbwoś- 
«i, jako symbol zwycięstwa. 

Stało się to dzięki dzielnemu lotnikowi 

por. Žwirce, który z swoistą sobie Krawurg 
przyspcrzył sławy lotnictwu polskiemu. 

Wszyscy dziś wiemy, że por. Żwirko jest 
synem kolejarza, i pochodzi z Wiileńszczyz: 
ny. й 

: To też my kolejarze, w otoczeniu których 
żył i wychował się por. Żwirko. jesteśmy naj 
więcej zainteresowani w tym, by czyn jego 

Na odcinku „Lotu“ Estonia — 
Wilno — Saloniki. 

Niedawno otwartą została nowa 

linja polskiego „Lotu*, płynąca w 
powietrznych bezkresach z Estonji 
przez Łotwę do Wilna i Warszawy. 
Stolicę naszą już od szeregu lat posia 

dającą komunikację podobną do Lwo 

wa, „Lot* połączył w r. 1930 przez 
Czerniowce na Bukowinie z Buka- 
resztem a w r. 1931 z Sofją i Saloni- 

kami. W przeciągu dwu zaledwie 
ostatnich lat Polska tworzy więc i 

dzięki koncesjom zagranicznym eks- 

ploatuje szlak podobłocznej podróży, 
wiążącej Tallin (Rewel) na dalekiej 
północy nadbałtyckej z południem, z 
Morzem Egejskiem,—punkty odległe 
od siebie o trzy i pół tysiące kilo- 

metrów. Powstanie tych nowych linij 
i zawarcie odnośnych konwencyj z 
rządami Rumunji, Bułgarji i Grecji 
są w pierwszym rzędzie zasługą na- 
szego posła w Sofji p. Adama Tar- 
nowskiego i p. pułkownika Filipowi- 
Cza dyrektora Departamentu Lotnic- 
twa cywilnego w Min. Komunikacji. 

Sukces to znakomity. Tem waż- 
niejszy, że doceniany zagranicą. Pol 
skie Linje Lotnicze (P. P. L.), spółka, 
w której udział biorą Skarb państwa 
i samorządy, stanowią doskonale po- 
stawione, pod kierunkiem p. majora 
W. Mikowskiego, 
oparte nietylko o dostateczny kapitał 
zakładowy ośmiu miljonów zł., ale 

'i o wysokowartościowe uposażenie 
techniczne, z samolotami i silnikami 
„głównie polskiego wyrobu, o sprawną 
organizację i pierwszorzędnych pilo 
tów. Sława ich na tym i na innych 

przedsiębiorstwo; 

szlakach, — po Gdańsk i Wiedeń, — 
jest ustaloną. Jak bardzo zasługują 
oni, wraz z całym: personelem, na 
zaufanie, dowodzi dostatecznie impo 
nująca pozycja w statystyce. Bezpie 
czeństwo, po dziś dzień wyraża się 
co roku cyfrą „sto procent* t. j. bra 
kiem zupełnym wypadków. A nie 
mogą tego wypisać z równą dumą 
inne przedsiębiorstwa, cudzoziemskie 
operujące poczęści w tych samych 
krajach a tylko w innych kierunkach. 
To też w podróży, którą świeżo odby 
łem, zdarzyło mi się niejednokrotnie 

usłyszeć na Bałkanie, że obcy, amata 
rowie awiatyki, wolą jeździć naszą 
linją samolotową niż swojemi, — ba 
nawet wolą nieraz obejść się bez ko 
munikacji powietrznej i jechać kole 
ja, jeśli się okaże, że z danem mia 
stem istnieje wprawdzie połączenie 
lotnicze, ale nie ża pomocą naszego 
przedsiębiorstwa. Faktem jest, —jak 
mnie zapewniano w polskich poza 
Polską „portach samolotowych*, — 
że opinje takie słyszy się nietylko 
od stałych mieszkańców  Balkanu, 
lecz także od przebywających tam 
Amerykanów, Francuzów, ba,. nawet 
ostatnio wyraził ją pewien wybitny 
przemysłowiec niemiecki. Zrezygno 
wał on z powietrzenej drogi, gdy się 
dowiedział, że do eBlgradu nie idzie 
„Lot“ lecz tylko „Lufthanza“. 

P. P. L. od trzech lat a co roku 
"przebywają w przestworzach około 
półtora miljona kilometrów, przewo 
żą kilkanaście tysięcy pasażerów, a 
ponadto około czterystu tysięcy kilo 

nie przeszedł bez. echa. a: przeciwnie byt 
pieczołowicie przechowywany w naszej pa 
mięei i dcezekał się widomego znaku tej pa 
mięci w postaci czegoś Konkretnego, coby: 
nam stałe przywodziło zwycięstwa polskieg»» 
lotnika. ” 

Preponuję jako widomy znak tej pamię- 
ti, zakup aeroplanu ze składek kolejarzy 
Dyrekcji Wileńskiej, i: oclszezenia: tego: aero: 
planu nazwą „ŻWIRKO*, , 

Będzie to dowodem z naszej streny.. że: 
nie zapominamy naszych kolegów, jakim byk 
©jciec por. Żwirki, i wybitne czyny popeł 
niane przez ludzi z naszego średowiska, po 
trafimy uczeić. 

Sypnijmy wszysey swymi groszami pa- 
mictając, że dwa razy; daje. tem. kto prędko 

daje, Składki przyjmuje Spółdzielczy Bank. 
Właścieieli Średnich i Drobnych Nierucho 
mości, ulica Gdańska Nr. 1 m. 6. 

Eljasz Tretynkiewiez. 

gramów towarów i poczty. Kto na: 

własnej skórze odczuń. jak długo trze 
ba czekać na Balkanie na listy z 
kraju, zrozumie i w tej mierze tem 
lepiej dobradziejstwo: polskiej impre 
zy, — dostarczającej w dwie doby. 
posyłki z Warszawy aż nad Morze 
Egejskie. у 

Przelot z Estonji do Salonik ma 
trwać trzy dni z tą ogromną żeszcze 
różnicą w stosunku da jazdy koleją, 
że przy niej, śpiesząc, trzeba nocami 
męczyć się w wagonąeh, zaś przy po 
dróży aeroplznem nocować się będzie 
wygodnie w Warszawie ji Bukaresz 
cie. Przy przelocie zaś Warszawa— 
Sałoniki naeuje się podohnie, zawsze, 
raz tylka w stołicy Rumunji. Pozo 
staje dość czasa, aby tam załatwić 
interesy, zwiedzić miasto w godzi 
nach popołudniowych, wieczorem iść 
do teatru i t. p. Najlepiej różnice 
uprzytomnić może następujące zesta 
wienie: z Bukaresztu do Sofji lot 
trwa około dwu godzin, jazda koleją 
szesnaście! W dodatku to niebezpie 
czeństwo, którego się tyle osób oba 
wja, choroba morska recte samoloto 
wa jest wogóle znacznie mniejsza niż 
па okręcie a właściwie nie istnieje, 
bo w portach lotniczych można nabyć 
pastylki doskonale chroniące od owej 
przypadłości. 

Są to więc razem wziąwszy, zna 
komite warunki komunikacyjne. 
Tych, którzy nieufność do nowości 
przełamią w sobie, czeka jeszcze naj 
wspanialsza nagroda w postaci pory 
wających widoków dosłownie nad 
ziemskich. 

Odbywszy w ten sposób podróż , 
Lwów—-Sofja pragnę się podzielić z 
czytelnikami pokłosiem  podobłocz 
nych impresyj, przy całem zresztą 
poczuciu, jak trudno je wyrazić. 

Nad wszystkiem góruje ciągle 
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Š. p. Jan Konstanty 
wysacki. 

GOTDAREZYZBECTŃ | WTB ERA WOŁOWE 

W dniu 2 bm bezlitosna śmierć wydarła 
nami przedweześnie znaną, szlachetną i dziel 
ną jednostkę, pozostawiając głęboki żał | pow 
szechne ubolewane. 

$. р Jan Konstanty Wysocki przyszedł fa 
świat w Czemiernikach, ziemi Lubel jw 
roku 1887, w prastarej rodzinie, gdzie oirzy 
mał wzorowe wychowanie w duchu katolic 
kim, zaprawiając się do ciężkiej pracy dla 
dobra społeczeństwa i ciemiężonej ejezyzny. 
Początki nauki pobierał w rodzinnych Cze 
miernikach, poczem ukończył Gimnazjum Re 
alne w Lublinie 

Już jako młode pacholę zdradzał wielkie 

zamiłowanie do pracy na polu ekonomicz 
nem. 

Szłachetność charakteru, bystrość umysłu 
i wybitne zdolności w dziedzinie pracy ban 
kowej zjednały Mu wkrótce ogólną sympatję 
i zaufanie przełożonych, to też w młodym 
wieku, w latach 1909—1916 zajmuje już odpo 
wiedzialne, kierownicze stanowiska w Peters 
burskim Prywatnym Banku Handlowym, w 
Azowsko Dońskim Banku. Oddział w Kibar- 
tach, w Moskiewskim Prywatnym Banku Han 
dlowym i innych, stając się wszędzie wzorem 
pracownika i rutynowanego bankowea 

Niepodległość Polski zastała Go na ob 
czyźnie. Szlachetne serce rwie się do kraju, 
porzuca zaszczytne i materjalnie korzystne 
stanowisko w Rosji i wraz z rodziną wraca 
do wymarzonej polskiej ziemi, by tu w pol 
skim duchu wychować swych synów, by 
wreszcie po długiej tułaczce Jego sny i naj- 

skrytsze marzenia mogły przybrać realne 
formy 

Po powrocie do Wilna zajmuje stanowis 
ko dyrektora nowopowstałej spółdzielni, któ 
rą po wielu trudach i mimo złych warunków 
gospodarczych w kraju, dzielnie i z całem 
samozaparciem się prowadzi po, drodze roz 
woju * 

Jako dyrektor Spółdzielczego Banku Rze 
mieślników i Kupców Polskich pracuje nie' 
strudzenie dla dobra instytucji oraz szerokich: 
rzesz rzemieślników i kupców m Wilna i w 
krótkim czasie zjednywa sobie serca zarów 
no swych przełożonych jak i podwaładnych 
oraz wszystkich tych, którzy stykali się z 
Nim bliżej, 

Udzielał się gdzie tylko zachodziła tego 
potrzeba, wszędzie przychodząc z pomocą i 
dobrą radą. Brał czynny udział w wielu or 
ganizacjach społecznych: od roku 1931 pełnił 
funkcję prezesa Wileńskiego Związku Cykli 
stów. Członka Zarządu Komisji Odwoławczej 
Obwodowego Funduszu Bezrobocia, Likwi- 
datora Spółdzielczego Banku dła Handlu i 
Rziemiosł w Wilnie. Nie brakło Go nigdy 
tam, gdziekolwiek chodziło o dobro kraju, 
o pracę kulturalno-oświatową lub filantro - 
P'jną. 

Wkońcu wyczerpany pracą organizm padł 
pod ciosami przewlekającej się choroby. 

Straciliśmy wybitną i dzielną jednostkę 
społeczną, żona — dobrego męża, synowie— 
kochającego ojca. 

Cieżkim kirem żałoby okryły się organi 
zacje rzemieślnicze i kupieckie. | iczne rzesze 
rzemieślników i kupców oddając ostatnią po 
sługę, odprowadziły Go na wieczny spoczy 
nek. 

Śchyliły się korony Sztandarów  cecho 
wych i przygarnęła Go ta polska ziemia, 
którą tak rczerze kochał, dając wyraz swe- 
go synowskiego przywiązania przez niestru- 
dzoną pracę. 

Ukołysały go do snu, wiecznego płaczące 
brzozy z prastarych cmentarnych pól Rossy. 
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NOWE OPAKOWANIE. 

Konserwatorium M 
(z prawami) ul. Wielka 47 

Nauka zry na instrumentach solowych i orkies 
Wykłady przedmiotów teoretycznych. 

szorzędne siłv nauczycielskie 

myśl, pełma wielkiej dla Połaka saty 
stakcji, — myśl. nie ta. oparta jedy 
nie o suche drukowane informacje, 
lecz przeżyta wśród najwspanialszych 

” panoram, że oto dzięki wysiłkom na: 
szych sfer kierowniczych i dzięki zapa: 
łowi, z jakim „Łot* słaży swemu celi» 
wi i zbudził się dla Polski now. 
dzaj respektu wśród narodów rozsi 
łych od zatoki, nad którą Finlandja: 
się rozpościera, aż po ojczyznę daw 
nych Traków i Hellenów. Że oto Pol 
ska, w imponujący sposób, zdobywa 
otbrzymie przestrzenie i, — pomimo. 
tylu trudności, z jakiemi wogółe wał 
czyć musi, — ucieleśnia w sposól» 
nowoczesny ducha dzielności, przed 
siębiarezości. nową formę kultural 
nej, podbojowej sižy. Tallin--Saloniki! 
Wszakże ta stare szlaki polskiej eks 
pansji: — ku północy ZŻygmuntów 
Augustów, ku południowi Warneń 
czyków i Sobieskich. Doczekaliśmy 
się jednak nietylko sui generis nawra 
tu do starych tradycyj i ambicyj lecz 
i czegoś więcej. sim 

„Przodkowie nasi zaniedbywali 
morze. My, nauczeni doświadczeniem 
fatalnych omyłek, walczmy nietylko 
o podbój fali lecz i powietrza, kiedy 
w jego przestworzach dziś się narody 
i państwa próbują”. Ze słów tych, nie 
moich lecz Dyrekcji „Lotu*, bije sil 
ne poczucie ważności. A zdolność i 
stopień jej w dostrzeganiu tego co 
doniosłe, toć to jeden z podstawo 
wych sekretów wielkiego powodze 
nia, mocnej przyszłości. Słowa to więc 
drogie wartością swą moralną i poli 
tyczną. To też brzmiały mi całą drogę 
i brzmią zawsze napowrót, gdy o niej 
myślę. 

Komunikacja taka stanowi jeszcze 
wielką osobliwość, bo procent korzy 
stających z niej jest dotąd stosunko 
wo małym w porównaniu z ruchem 

    

Zespoły::kamerslny, chóralny, orkiestrowy. 
Sekretarjat czynny od godz. 5—7 wiec. 

Brzegi Wilii. 
dość się nie będzie pisało i mówiło 
' Wilno ma najpiękniejsze okolice 

ze wszystkich miast Rzeczypospolitej, a wo 

góle trudno 6 piękniejsze, nawet szukając 
dalej. Spacerów bez liku, można kilka lat 
chodzić usilnie w obrębie paru mił i nie 
wyczerpać uroku lasów na wzgórzach, jezior 
w gąszczach schowanych, strug i rzek wiją- 
cych się bystro. Trzeba przyznać, że ta ostai 
nia właściwość, drogi dne, jest coraz bar 
dziej wyzyskiwana przeź sportujące plemię 

i gdy przyjdzie niedziela albo popołudnie sło 
ncczne, sfruwają srebrzyste skrzydła wioseł 
na wodę i białe dzioby różmych „Fox-Trot 

„Bajek*, ,Wilków*, „fksów, „Mew* 
it. p. prują błękitne, ciemniejące na głębi- 
nach tonie 'Wilji. 

  Nidy 
o tem, 

      

   

  tów, 

Znikły już bronzowiejące ciafe plaż; i z 

tej demokratycznej zanieczyszczonej odpły 
wami z miasta, ale najładniej położonej na 
Zwierzyńcu, i z tych, urządzonych umiejęt 

nie na brzegu Tuskulańskim, i Wołokumpji, 
oraz z najpiękniejszej, Trynopolskiej, kędy 
duża, piaszczysta ławiea, przedstawiała całe 
lato idealny teren plażowy, a widok na lasy, 
cudowne powietrze, dobrze urządzony bufet 

(z szafeczką pogotowia ratunkowego) i han 

garem na kajaki, stanowiła całość, doskonale 

nadającą się do rozkosznego spędzania w 

wczasów letnich. Teraz tylko mieliczni goście 

z miasta zatrzymują się tam i poją ostat 

niemi pogodnemi Zato przystanie 

po obu brzegach ożywione, pełne publiczno 

ści, każda przystrojona kwiatami, emblem: 

każda ze swojemi bywalcami i człon 

kami klubów, wojskowe i Błękitnej Jedynki. 

która właśnie całą flotyllą wyrusza ma wy 

prawę i do kąpieli, grupuje się odi strony 

Śnipiszek, a zaś do miasta, idą jedna za 

drugą duża Klubu Sportowego Saperów, 

dalej Azetesu, potem Makkabi, Szkoły Tech 

nieznej i inne. 

Wyścigi skulingów gromadzą tłumy cie 

kawych, warczy motorówka stojącym 

sztywno „admirałem* rzecznym, i sędziami, 

ają się kajaczki białe jak mewy, wra 

cają z dalszych wypraw stare wilki rzeczne;. 

w rodzaju: zasłużonej setkami mil „Naroczan' 

ki“ p. KI. świadczącej odrapanemi bokami 

o: weteraństwie wyczynów wodnych. 

Rytmiczne okrzyki i nawoływania stoją- 

cych: na: brzegu oznajmiają bieg skulingów, 
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TTT NES TERATI 

Laboratorjnm РЕНРЕСТОМ W Warszawie 
aje do'wiadomości Szanownej Klijenteli, 

že- znany od lat 40-tu 

PUDER ABARID 
został obecnie ulepszony i zaletami swemi 

tylko nie-ustępuje pudrom zagsanicznym, 
ale wiele z nick przewyższa. 

(A Prosimy: żądać ulepszon. pudre ABARID 
w srebrzystych pudełkach z białą lilją. 

Cena dużego pudełka 2.50 gr., 
małego: э 1.50 gr. 

  

uzyczne w Wilnie 
(wejście: od. uł. Końskiej) 

Klasa organowa. piew sołowy. a 
Pierw- 

kolejowym. Zato i u bajaźliwych lub 
nie mogących „łatać', wzrasta zacie 
kawienie rodzajem, jakością, niezna 
nych wrażeń jazdy samolotowej. 
Słusznie powiada Boy, że. przeżywa 
my jedyny okres największej w tej 
mierze ueiechy, bo z czasem i ona 
spowszednieć może. Choć nie powin 
na. Ale tak smutnym już jest stan 
psychiczny wielkiej masy ludzkiej, 
że nie umie lub nie chce ona zdoby 
wać, umiejętności uprzytamniania so 
bie zawsze na nowo wartości tego, 

co się eodziennem staje, a w istocie 
jest wiecznotrwałem w swem pięk- 
nie. Kto tej kultury i siły nie stara 
się mieć lub odnawiać w sobie, 
łatwo tępieje na wrażenia, choćby па 
Świetniejsze, ale zbyt częste. Osobnej 
też odporności trzeba, gdy nowość 
jakaś staje się powszechnie znaną, 
aby nie ułegać fali nudy i zbanalizo 
wania, jaką zwłaszcza słowami niby 
inteligentny tłum zalewa i zamazuje 
świeżość lub możliwą świeżość wra 
żeń. Słusznie Bby radzi śpieszyć z 
poznaniem tej nowej rozkoszy — 
awiatyki. 

Nie zgodziłbym się jednak z po 
dróżnikami, którzy odczuwają w niej 
zbyt wyłącznie momenty uczuciowe, 
choćby na kanwie pewnych idei. Zape 
wne, podniosłem jest napawanie się 
myślą o ujarzmieniu przez człowieka 
górnych stref; wielkiem — uczucie 
dumy z władczej mocy człowieczeń 
stwa. Niewątpliwie, — w głębszych 
naturach — samo wznoszenie się 
wzwyż, przez analogje, kieruje lub 
kierować może całe nasze jestestwa, 
do uduchowień i do religijnych do 
znań, Pomnążać je może poczucie 
dziwnej skali i kontrastu przy zesta 
wieniu świetności umysłu wnyalazcze 
go ludzkości a równocześnie całej 
naszej małości; poczucie pokory, jaka 
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| 3-kl. Męska Szkoła Handlowa 

im. ST. STASZICA 
Marį! Landsbergowej w Wilnie, Dąbrowskiego 1 

z prawami 4-letnich Szkół Handlowych Państwowych 

powiększyła swój lokal i zajmuje obecnie osobny dom. Ze względu na 
rozszerzenie lokalu szkolnego i powiększenia klas, przedłuża się termin 
zapisów kandydatów do 10-go września b. r: Kancelarja czynna со- 
dziennie od 10—14. Rozpoczęcie zajęć w dn: | września og Ś-ej rano. 

HELTIHIEEEEFECOECECECEECEEEEEECOELE 

i 
Nr. 203 (2446). 

  

1. 25 Loterii Państw. 
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CIĄGNIEN IE ROZŁOCZYNA SIĘ 

JUTRO i ttwa do 12 października. 
Szczęśliwe losy do nabycia 

w kolekturze 

„LICKTLOS“ 
Wielka 44 Mickiewicza 10 

  

przelatują jak strzały! Emocje, bo AZS tylko 

o mały włos dało się prześcignąć policji! 

Sympatycy tych wznoszię okrzyki triumfu, 

a sympatycy tamtych, oftłaskują zwycięż 

nych, wymyślając im technicznemi określe 

wiami ich błędów. że się dali wyprzedzić. 

  

  

Zdrowy, piękny sport wodny zatacza: co 

raz szersze kręgi, z dusznych mieszkań wycią: 

ga ludzi na słońce.i do wody.. jakaż to' róż 

nica z dawnemi laty! Gdy się patrzy, zwłasz: 

cza ma te zdrowe, opalone, mocne: dziewczy 

ny, zbiegające w majtasach. i 

pulowerach albo z gołemi nogami do łódek; 

ezy do wody, a pomyśli, że jeszcze*ich. matki: 

i ciotki a juź napewno babki, dławiły się. w 

gorsetach, stałlówkach, sukniach na. fiżbinach: 

i zatrzaskach, owinięte po szyję, i. używały 

spacerów łódką jako wielkie święto, siedząc 

sztywnie na ławeczce, z kawalerami: obok, 

ubranymi w krociimalone kołnierzyki. 

doprawdy m że choć pod tym: wzgłę- 

dem, społeczeństwo poszło po linji zdrowego: 

rozsądku: i udogodniemia sobie žyciai. HR! 

sportowych 

to 

   

spółdzielczą 
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Koncesjonowane przez Kur. O. $ W. 

ROCZNE: KOEDYUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w Wilnie, ulica: Jagieliańska 3—2, 
z dniem 20 września r. b. rozpoczyna 
ię nauka: na. nowoczesnych kursach 
handlowych: Wizęchsuesna iWiedza 
handłowa:. „KANTOR WZOROWY". 
Szkolenie-w samadzielności, przyspo- 
sobienie- do'stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie 
Wpisyvi informacje eo:lziennie od 4— 

w: Sekretąrjscie kursów. 

i AH AU 

| KAPELUSZE ! 
eleganckie, modne 
— duży wybór — 

E. MIESZKOWSKI E 
Wilno, Mickiewicza 22 / i 

"RES WZOPPEAREZZRNOARZIKO TKT" TTT 
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łączy się błyskawicznie z przelotnem; 
zastanowieniem, — tam w górze. — 
iż byle defekt motoru, przeoczenie 
lub pomyłka pilota: może nas. strącić 
w przepaść i z samolotu uczynić na 
szą, strzaskaną z nami, trumnę. To 
ostatnie dotyczy jednak, — wbrew 
mniemaniu niepouczonych jednostek 
—prawie wyłąeznie awiatyki nie 
pasażerskiej, niekomunikacyjnej. 
Przy niejj — znacznie ograniczona 
liczba i jakość niebezpieczeństw znaj 
duje w doświadczeniu lotnika bardza 
wiele wypróbowanych  asekuracyj, 
środków zaradczych. Podróżny szyb 
ko nabiera zaufania, odczuwając pew 
ność lotu i ręki kierowniczej. Wyna 
lazek i jego realizacja, pęd, szum i 
warkot motoru, zdobywanie tak sze 
rokich przestworzy, wszystko to bu- 
dzi podziw, zachwyt a więc znów sta 
ny zabarwione uczuciowo. Wzrusze 
nia jednak takie, właśnie dłatego, że 
wynikają z przesłanek i nastrojów 
mało skomplikowanych, — prawda 
że wielkich ale i prostych zarazem — 
mogą z czasem łatwiej spowszednieć. 
-Choć wcale nie byłoby to pożądanem. 

Natomiast chyba tylko ludzie po 
zbawieni zmysłu piękna i plastyki, 
lub wogóle otępieni będą mogli. na 
wet i w przyszłości, przy upowszech 
nieniu się jazdy powietrznej, obojęt 
nie przechodzić wzrokiem obok bo 
gaetwa wrażeń innych codzień, co 
godzinę odmiennych, wrażeń, które 
nazwałbym „krajobrazowemi*, gdy 
by nie to, że słowa „kraj* czy pejzaż 
nabrały już oddawna znaczenia tak 
utartego, iż nie oddają one tego, co 
w tej nowości widzenia stanowi aso 
bliwość i wartość szczególną, pory 

wającą. i 
Dr. Marjan Morelowski. 

(Dien); ių e. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nowowybudowany most kolejowy 
na rzece Niemen 
Dnia 6 b. m. Komisja Wileńskiej 

Dyrekcji Kolejowej dokonała próby 
wytrzymałości nowowybudowanego 
mostu kolejowego na rzece Niemnie 
na szlaku Lida—Baranowieze w pow. 
lidzkim. Próba odbyła się w obecno 

Ści przedstawicieli władz państw. w 

osobach p. starosty Bogatkowskiego 
oraz inżyniera Hrogowego p. Orlec 

kiego. Most powyższy ma długości 

ponad 200 metrów i składa się z 

poddany próbie. 
trzech przęseł długości 150 metrów 
i dwóch przyczółków. Budowy mostu 
dokonały warsztaty kolejowe ze Sta- 
rosiele pod kierownictwem p. Zimiej- 
szyca. 

Jak się dowiadujemy, most zosta 
nie oddany do użytku w końcu b. r. 
po przeniesieniu go na miejsce sta- 
rego po uprzednim remoncie filarów. 
Koszt budowy mostu wynosi około. 
miljona złotych. 

Pułk. Dżengini—postrach komunistów 
zbięgł do Polski. 

Ze Stołpeów donoszą, iż onegdaj szezę- 

śliwie na teren polski przedostał się b. do- 

wódca powstania na Kaukazie pułk. Włodzi 

mierz Dżengini-Tersnow. 

Dżingini w roku 1924 i 1927-8 grasował w 

kraju zskaukaskim i niepokoił ze swymi 

Grupa powstańców Dżenginiego stoczyła kil 

wiernymi o0 (złałami władze komunistyczne. 

ka kchaterskich potyczek z oddziałami so- 

wieckimi i wymordowała kilkunastu wybit- 

nych komunistów. 

" Po rczbiciu jednak cddziału Dżenginiego 

ukryi się tn z kiłku przyjaciółmi wojsko- 

wymi na pograniczu pruskiem, gdzie prze- 

  

bywał aż do roku 1930. W tymże roku do- 

stał się z pówrotem do Rosji i w przebraniu 

podróżował de kraju przygotowując wystą 

pienia przeciwko ustrojowi sowieckiemu. 

Będąc jednak śledzony zmuszony był u- 

ciekać. Po kilkumiesięcznych podróżach i 

ukrywaniu się Dżengini zamierzał przedo- 

"stać się do Finlandji, a gdy mu to nie udało 

się postanowił w przebraniu uciekać do Pol 

ski. Do Polski dostał się on w przebraniu 

kolejarza na nazwisko Piotra Mursanowcza. 

Pułk. Dżengini posiada w Paryżu krew- 
nych oraz znajomych w Rydze, dokąd zdaje 
się uda, ' 

Piorun 
zabił dwoje dzieci. 

Ć n. B. 6. IX. (Pat), We wsi Wila- 
brzeskiego, w pasąeą Ww Ogro- 

dzie gęsi 8-letnią Marję Terehuń uderzył 
picrun. zabijaj na miejscu. Identyczny 

EA u) 
M 

BRZ 
mowicze. pów. 
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wypadek zdarzył się w kol. Wilamowicze, 
gdzie 7-letni Henryk Sowa, pętając konia, 
cbok mieszkania swoich rodziców, został za- 

bity przez piorun wraz z koniem. 

  

A JAKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wstworną konfekcję demską i męską, płaszcze, futra 

oraz wszelkie materjały manvfakiurowe w najmodniejszych ko- 

  

Święciany. 
Posiedzenie Rady Okr. Tow. O. i K. R. 

W dniu 4 bm. odbyło się w Święcianach 

posiedzenie Rady Okręgowej Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych. Na posie- 
dzenie przybyli z Wiilna: Redaktor Romuald 
Węckowicz oraz z ramienia Wileńskiego To- 
warzystwa Org. i K. R. pp. Mroszczyk i Bir- 
nik. , 4 

Referat wygłosił red. Węckowicz na te- 

mat „Iz rolnicze i ich przyszłość na Wi- 
leńszczy: .  Załatwiono sprawozdanie z 
pracy Wydziału Ekonomicznego Wileńskiego 

Towarzystwa. Omówiono plan pracy Okrę 

gowego T-wa na rok przyszły, w którym 
przewiduje się dalszą akcję zmierzającą do 

rozwoju przysposobienia rolniczego, organi- 
zację gospodarstw scalonych, oraz organi 

-"zację zbytu koni, paszy i płótna dla wojska 
(ostatnie za pośrednictwem T-a Opieki nad 
wsią wiłeńską). Wobec ciężkiego stanu ma- 
terjalnego jednostek samorządowych postano 
wiono zwrócić się do Wileńskiego T-wa o 
znaczniejsze subsydjum na przeprowadzenie 
omawianego planu pracy Okręgowego T-wa 

      

    

   

Pokaz walki gazowej. 
Wbbec przypadającego terminu .IX Ty- godnia LOPP* w Święcianach odbyły się w 

dniu 3 wieczorem i 4 bm. pokazy walki obrony gazowej. Ludność miasta z zaintere sowaniem przyglądała się powyższej akcji. zaś zorganizowane odd ratownicze, re: krutujące ię ze straży pożarnej, dzielnie bro niły obywateli i ich mienia | 

  

   

  

   

    
   

Calos akcji pokazowej kierował komeu 
dant „po Związku Strzeleckiego p. M. 
Chwojnic. który po skończonym pokazie 
przemawiał do licznie zebranych rzesz o nie bezpieczeństwie gazowem na wy; padek wojny oraz o doniosłości zadań organizacji LOPP Pan Chwojnieki nawoływał ludnoś. do grem. „jalnego zapisywania się na członków LOPP. 

Nowa-Wilejka. 
Nowa Rewja Wileńska, 

W dniu 2 września b. r. już po raz trzeci 
zawitał do nas zespół Nowej Rewji Wileń 
skiej. dając każdorazowo nowe programy 
Program ostatniego wieczoru rewjowego 
„Mężowie w opałach* był możliwy, a przede 
wszystkiem treść, aczkolwiek tylko rewjowo- 
banalna, była nie tak rażąco niesmaczną 
jak w rewji p. t. „20.000 dolarów*. Mimo 
to miałbym pewne zastrzeżenia co do udziału 
uczącej się młodzieży w takich rewjach. 

K.K.0., aferzyści 
Okolice sądu. hipoteka, biura notarjuszów 

— cto teren na którym prosperował Stani- 
sław Wiołejszo. Gdzie jakaś sprawa niejasna 
gdzie jakiś nieobyty z urzędami człowiek 
prosty i niepiśmienny został nabrany na po- 
życzkę, gdzie trzeba było dostarczyć fałszy 
wych świadków — można było z dużym pra- 
wdopodobieństwem twierdzić, że macza tu 
swoje paluszki Wołejszo. 

Od paru dni przed wydziałem karnego 
Sądu Okręgowego toczy się sprawa wielkiego 
kalibru. Na ławie oskarżonych zasiedli obok 
Stanisława Wbłejszy: Jan Siemiesz, Piotr 
Rokicki, Anna Rokicka. Romuald Bancere- 
wiez i Jan Frąekiewicz. Bronią adwokaci: 
Łuczywek (Włołejszę), Jasiński (Bancerewi- 
'cza). Pietrusewicz (Frąckiewicza),  Czerni- 
'chow (Siemiesza) i Miller (Rokiekiego). 

W: końcu czerwca ub. roku do Dyrektora 
Komunalnej Kasy Oszczędności w Wilnie 
zgłosił się Romuald Bancerewicz, przedsta- 
wiając się jako pośrednik i prosząc o poży- 
'zkę 7,000 dolarów pod zastaw nieruchomoś- 
ci. Dyrektor KKO odpowiedział przychylnie 
Po upływie kilku dni do Kom. Kasy Oszez. 
wpłynęło pedanie Jana Frąckiewicza z proś 
bą o pożyczkę 7.500 dol. pod zastaw nieru- 
chomości przy ul. Zarzecznej Nr. 20. W lip- 
cu zgłosił się do KKO. Bancerewicz z 0sob- 
nikiem, którego przedstawił jako Frąckiewi- 
cza i tranzakcja na 5.000 doł. została załat- 
wiona, 

cja na 5.00 dol. została załatwiona, 
Wi wrześniu 1931 zgłosił się (już auten- 

tyczny) Frąckiewicz i oświadezył iż znalazł 
wpisaną do swej księgi hipotecznej kaucję 

  

a żadnej pożyczki nie zaciągał, 
Wszczęto dechodzenie — okazało się. że 

oschnik, który się zgłaszał z Bancerewiczem 
nie był to Frąckiewicz, lecz Siemiesz. Spra- 

wę skierowano do sądu. Zamieszani są jesz- 
cze Rokiccy, w związku z fałszowaniem pod- 
pisu na wekslach. 
; 37-miu świadków zeznaje już drugi dzień. 
Zeznania są pogmatwane, nieraz sprzeczne. 
Oskarżeni do winy się nie przyznają. Wraże- 

lorach i deseniach po cenzch bardzo przystępnych. 

     

    

W każdej rewji zdarzają się przecież momen 
ty, które nie mogą być ani przykładem wy 
chowawczym, ani też nie przedstawiają zbyt 
wielkiej wartości moralnej. Czyż odpowednie 
czynniki wychowawcze, a przedewszystkiem 
prefekci i nauczyciele uważają bywanie mło 
dzieży na rewjach wogóle za pożądane? 
Wykonawcy starali się ile możności dać 

ze siebie jak najwięcej, lecz cóż można wy 
magać od stosunkowo młodego zespołu, któ 
ry w/g stów kier. art. p. Jaksztasa w ciągu 
2 miesięcy dał aż 17 programów, które cho 
ciaż nie różnią się zbyt wiele od siebie, ale 
wymagają jednak pewnego przygotowania. 
Może takiemu przeforsowaniu przypisać też 
można, że jedna z pań straciła głos i wogóle 
w ten wieczór śpiewać nie mogła, Całość jak 
również wykonanie było nienajgorsze, raziło 
tylko audytorjum, które w 80 porcentach 

składało się z uczącej się młodzieży, która 
napewno nie przybyłaby tak licznie, gdyby 
dano jakąś poważniejszą sztukę. (w. j.) 

  

Z pogranicza. . 
Przemytnicy w potrzasku. 

Z pogranicza donoszą. iż dnia 5 b. m. w 
rejonie Oran patrole KOP. zauważyły grupę 
osobników, którzy nielegalnie usiłowali prze 
dostać się na teren polski. Na wezwanie pa 
irolu osobnicy poczęli ucie W 

asie od strony litewskiej ukazało bię kilka 
ików litwskich. którzy zdołali zatrzy 
dwóch osobników zaś patrol KOP. r 

ż dwóch. Są to przemytniey Wiładysław 
i Jerzy Malewicz, 

CH LOT 
DAJ SKRZYDŁA SWYM LISTOM, 

KORZYSTAJ Z POCZTY LOTNICZEJ! 
LISTY LOTNICZE NADAWAĆ MOŻNA W 
URZĘDACH POCZTOWYCH LUB WRZUCAĆ 
DO. SPECJALNYCH SKRZYNEK KTÓRE 
POMIESZCZONE SĄ NA DWORCU KOLE- 

JOWŁYM I NA BUDYNKU B-ci 
JABŁKOWSKICH. 

OPŁATA ZA ZWYKŁY LIST LOTNICZY 
WYNOSI TYLKO 50 gr. ZA KARTĘ 35 gr. 

i 5000 dolarów. 
nia, jakie mógł po dwu pierwszych dniach 
precesu wynieść recenzent: GŁÓWNYM WIN 
NYM JEST NOTORYCZNY AFERZYST: 
WOŁEJSZO; Romuald Bancerewicz, a Gziestoletni mężczyzna. wysokiego wzrostu. z wyższem wykształceniem, niegdyś oficer bataljonu śmierci — jest człowiekiem o prze ži sel Prawdopodobnie wszedł na pochyłą drogę, SIEMIESZ, TO ZRĘ! 
PTASZEK. Pełne plastyki, obrazowe, e jego zeznanie robiło wrażenie dobrze zagra- nej roli. FRĄCKIEWICZ JEST NIEWINNY. 
Został posadzony na ławie oskarżonych chy 
ba w nikłej nadziei, że jako od zamożnego 
człowieka da się od niego coś uratować ze 
straecnych przez KKO. colarów. Piotr i An- 
na Rokieey stoją na tym szczeblu kultury, 
na którym kładzenie eudzego podpisu na wekslu nie odbiega wiele od wszystkich za- wikłanych. a tajemniczych manipulacyj, któ re odbywają się w biurach. Można byłoby ich hronić pewne 0 i 
zeznania, : JAA Z: 

Sąd wyborców nad ławnikiem 
Krukiem. 

Jak już komunikowaliśmy w ubiegłą so. 
botę miał się odbyć dalszy ciąg sądu wybor. 
ców p, ławniika Kruka nad jego działalnością 

Poprzednie posiedzenie Związku Rzem. 
Żyd. miało na porządku dziennym przeważ- 

formułowanie zarzutów. W ub. zaś nie. 
elę ławnik Kruk te zarzuty miał odeprz 

Izenie to charakteryzowało * nadzwy- 
czajne podniecenie. Wyzwiska i kłótnie sy- 
pały się od przeciwników w kierunku zwo- 
lenników. Dochodziło nawet do bójek. które 
z dużym wysiłkiem były likwicowane przez 
obecnych na tem zebraniu. Mowa rehabilita- 
cyjna p. ławnika Kruka trwała ponad go- 
dzinę poczem pestawiono wniosek o pnzyję- 
cie oświadczenia p. Kruka bez dyskusji. Ч 

Wi głosowaniu jawnem wniosek ten prze. 
szedł 16 głosami przediwko 12. Liczba jednak 
głosujących przekraczała ilość głosujących 

za i przeciw razem 

      

   

  

    

  

  

  

  

   

      

  

  

   

   

   

  

-Arlukiewicz 

RSESR JOSE R 

Niedola 
czy prowokacja? 

Na ulicy Baterja II od kilku dni 
tworzą się grupy ludzi przyglądające 
się nowemu widowisku, nawet na te 
czasy powojennej nędzy, wstrząsają 
cemu nerwami ludzkiemi. Po kilka 
rodzin wyeksmitowanych koczuje na 
śmietnisku; w szałasie pełnym nie 
opisanego brudu, nędzne, chude jak 
patyki dzieci, wałęsają się pośród 
badyli i rumowisk. a na łóżkach i 
zebranych bezładnie gratach, leżą i 
siedzą kobiety spłakane, zgorączko 
wane. zrozpaczone lub ponure. Żyją 
tem. co ktoś z przechodniów da. 
Obecnie znajdują się tam trzy rodzi 
ny: Wróblewska 19-letnia z dwojgiem 
dzieci paroletnich i matką, mąż porzu 
cił nie mając pracy, wyeksmitowano 
je z Traktu Batorego. Jałyńska Wik- 
torja, wyeksmitowana z Antokolskiej 
65 pozostawiła tam w jakiejś norze 
z desek zalewanej przez deszcz matkę 
i dwie córki: 16-letnią, która skoń 
czyła szkołę powszechną i nie ma 
zarobku i 12-letnią. A tu siedzi z 8 

i 6-letniemi dzieciakami, od niedaw 
na. Od miesiąca siedzi w budzie z 

desek Stanisława Minke, dzieci czwo 

ro, jedno przy piersi, potem 4, 6 i 8- 

letnie. Obie te kobiety mają mężów, 

ale są oni bezrobotni oddawna, zasi 

łek otrzymywany oczywiście nie wy 

starcza na życie, a cóż dopiero na 
mieszkanie. 

Widok takiej nędzy jest strasz” 

ny i trujący patrzących. Oto propa- 

ganda bolszewizmu skuteczniejsza od 

10 agentów płatnych! Dziwić się nale 

ży Magistratowi, że jeśli nie przez po 

czucie humanitarne, to przez ostroż- 

ność, nie położy kres takiemu wi- 

dowisku. Interpelowane władze ma- 

gistrackie, mówiły długo o prowo- 

kacji i komedji, o umyślnem pokazy 
waniu swej biedy. O tem, że niektóre 

bezdomni nie chcą zająć wskazanych 
lokali, że przepijają pieniądze użebra 
ne lub wypłacone, że nie należy się 
wzruszać poszczególnemi wypadkami 
wobec całokształtu bolączek społecz- 
nych i t. p. 

Wszystko to być może: może są 
tak potworne matki i ojcowie, którzy 
piją wódkę zamiast dać dzieciom chle 
ba, może ci ludzie oszukują i nie są 

godni litości, chociaż sam ich widok 
powinien nie dać zasnąć sytemu oby- 
watelowi, jeśli ma jakie chrześcijań 
skie sumienie. 

Ale jest jedno pewne: od kilku 
dni, od miesiąca, dzieci, dzieci małe, 
brudne, głodne koczują na dworze, 
mieszkają w śmietniku i są równie 

nędzne, równie sponiewierane jak te 
porzucone psiaki piszczące koło pło- 
tów. 

Tak łudzkiedziecko musi się mę- 

    mu“: KA ПИ Чещдекс 

V-I R IN S K 

  TE 
W WILNIE: 

Teatr Lutnia — „Handlarze sławy*. 
is. we środę dnia 7 bm. © godz, 8.15 po      

„„Handlarze sławy” w 
realszacji i z gościnnym występem p. Bonec 
kiego, znakomitego artysty teatrów warsza- 
wskich, który w sztuce tej pożegna Wilno. 
Obsada premjerówa. Barwne dekoracje po- 
mysłu W: Makojrika. 

Jutra. we czwartek 8 bm'o godz. 8.15 
„Handłarze saw z gościnnym występem 

  

    
   

       

miłego gościa p. J Boneckiego, g 

— Premjera w Teatrze Luinia. 
premjerą w Teatnze Lutna. k Ž 

ę w końcu b. . będzie doskonałą 
      sztuka м2 

downy po 

w bież. sezonie. 

bliczność 
we środę @ 

"ranka Vospera pt. „Cu- 
Będzie to estainia premjera 

  

    

         

   

7 bm. o godz, 8.15 
    

  

   

  

   

  

    

  

у А a i nad wyraz ciek те- 

ę pt. „Publicznošė ma g'os“. Czarujące 
tańce Neyów. rzereg świelnie pomyślanych 
i doskonale odtworzonych numerów przez 
pp. J. Koziows iego, Wi Bo 
ruńskieg: aszezołta 

W. Bisze ą. K, Wyrwicza i zespół girls — 

  

gwarantują miłe spędzenie wieczoru w Te- 
atrze Letnim. $ 

Jutro, we czwartek dnia 8 bm. o godz. 
8.15 rewja pt. „Publiczność ma gios*. 

RADJO 
. ŚRODA, dnia 7 

11,58: Sygnał czasu; 15,10: Program dz. 
5: Orkiestra Pawła Whitemana (płyty): 

Kom. met. 15,40: Audycja dla dzieci: 
: Recital forte Alfreca Cortet 

(płyty); 16,40 h dziejów Uny': 

odcyt, 17,00: 2 
Cheima Lubelski 19.10: Rozmait 

: Z prasy lite 19.30: Program 
: Prasowy dziennik radjowy: 

dzki po mieście; 20,00: Kwad- 
5: lekka; 20.50: 

„00: 

  

września 1932 r. 

   

    

   

    

     
      

       

        
    

    

        

        

   

: Komunikaty; 

taneczna. 

JZWARTEK. dnia 8 września 1932 r. 

ygnał czasu; 15.10: Program dz. 
a popułarna (płyty); 15. Ko- 
teorologiczny; 15,40: Muzyka 

5,80: Kom. Zw. Młodz, Polsk 
1żek — pogadanka; 17.00: 

adycje napole 
odczyt; 18,20: 

nka pocztowa 
19,30: Program na tek; 

lvasowy «zienus k radjow 19,45: Cio 

H'nowa mów*; 20.00: Recital fortepianowy 
Olgi Wizun;20,30: Koncert; 21,20: Słuchowi- 
sko; 21.50: Komunikaty; a 

necz 22,40: Wiadomości 
Muzyka taneczna. 

czyć, musi głodować, musi wyrastać 
cherlawe i złe... I potem piszmy o przy 
musie szkolnym, o higjenie i estetyce 
miast!... 

  

   

   

    

  

   
   

    

  

  

  

     

  

sportowe; 22,50; 

Hel. Romer. 
Przyp. redakcji. W tej samej sprawie otrzy 

maliśmy wczoraj od p. dra Witolda Wube 
list otwarty do wiceprezydenta m. Wilna p. 
Czyża. Listu tego, ze względu na jego zbyt 
osobisty charakter, nie zamieszczamy, nato 

miast prześlemy p wiceprezydentowi Czyżowi. 

z”    

SPORT. 
Hebda mistrzem Polski. 

Tłoczyński utracił buławę. 
KRAKÓW, 6. IX. (Pat). Dnia 6 bm. odby- 

ł6 się na kortach sekeji tenisowej krakows- 
kiego AZS-u zakończenie turnieju tenisowego 
© mistrzestwo Polski walką finałową © ty- 
tuł mistrza Polski w grze pojedyńczej mię- 
dzy Hebdą i Tłoczyńskim. 

TYTUŁ MISTRZA POLSKI NA ROK 1932 
ZDOBYŁ HEBDA. osiągając bezapełacyjne 
zwycięstwo nad Tłoczyńskim w stosunku 8:6, 

6:3, 6:1. Hebda odniósł zasłużone zwycięstwo 
górując nad technicznie lepszym przeciwni- 
kiem spokojną taktyką oraz regularnościa. 

WI pierwszym secie Hebda prowadzi 2:0. 
następnie gra wyrównuje się 3:3 i 44, Hebda 
dochodzi do 5:4, a nawet 40:30 i -ballu, 
Jednakże Tłoczyński wyrównuje 5:5 i pro- 
wadzi nawet 6:5, ale dochodząc zbyt ciężko 

  

do siatki przegrywa seta, bó Hebda wspa- 
niale go mija. zdobywając kolejno 3 punkty 
i osiągając w pierwszym ie 8:6. Prowadze 
nie zmienia się w drugim secie aż do stanu 
3:3, Hebda spokojną taktyką znów zdobywa 
seta, wygrywając pod rząd 3 gemy. Następ- 
nie w trzecim secie Tłoczyński zaczyna grać 
żywiołowo. atakując bezustannie. Jednakże 
Hebda broni się świetnie, zbiera każdą piłkę 
przeciwnika, okazując swą nadzwyczajną 
klasę. Dochedząc często do siatki, Hebda wy- 
prowadza z równowagi Tłoczyńskiego i zdo 
bywa kolejne 5 gemów do 0. Następnie, po 
długiej wymianie piłek, daje Tłoczyńskiemu 
1 gem i osiąga zwycięstwo 6:1 w 3 secie oraz 
puhar przechodni. Publiczniści ponad 2 ty- 
siące osób, 

Bloga drzemka Wil. 0. Z. B. 
Boks w Wilnie wależył mozolnie 

o uznanie. Zwolennicy  pięściarstwa 
musieli przedewszystkiem przełamać 
mur obojętności i ignorancji wilnian, 
utożsamiających boks z „mordobi 
ciem“ i nie uznających walorów tego 
sportu, który przecieź zdobył uznanie 
wśród przodujących krajów obu pół 
kul. Nareszcie udało się stworzyć pra 

+cę organizacyjną, skompletować szere 
gi zawodników i wyrobić publiczność. 

Ogromu tej pracy dokonało kilka 
jednostek, z których  przedewszyst- 
kiem należy wymienić p. Kłoczkow 
skiego kapitana związkowego. Czło- 
wiek ten poprostu stworzył boks wi 
leński, „poświęcając mu wszystkie 
chwile, wolne od pracy zawodowej. 

Po jego wyjeździe podjął tę uciąż 
liwą pracę kierownik sekcji bokser- 
skiej „Pogoni* i kapitan związkowy 
H. Rutkowski, który również dobrze 
się zasłużył pięściarstwu wileńskie- 
mu. 

Obecnie, po odjeździe p. Rutkow- 
skiego, w Wil. OZB. zapanował stan 
błogiego spokoju, powoli przeradza 
jacy się w letarg. Jest to tembardziej 
drażniące, ponieważ inne bokserskie 

ośrodki Polski, iijawniają żywą dzia 
łalność. PZB. szykuje się do meczu z 
Włochami, w Poznaui odbywają się 
walki eliminacyjne, warszawskie dru 
żyny walczą o mistrzostwo stolicy i 
t. d. a Wilno?.. Śpi! ` 

Czyż można pozwolić, by praca o 
fiarnych kierowników i zawodników 
poszła na marne? By zwycięstwa Woj 
tkiewicza i Pilnika przeminęły bez ko 
rzyści dla pięściarskiego Wilna? Nie! 
Należy jedynie z energją poruszyć 
wszystkie możliwe sposoby, by oży 
wić tkwiący w bezwładności organizm 
boksu wiłeńskiego. 

Mamy wrażenie, iż klucz od sytu 
acji znajduje się w rękach kpt. Ost 
rowskiego, komendanta ośrodka WF. 
Energja i znajomość sportu oraz pla 
nowa praca, jaką wniósł do Ośrodka . т p. kpt. Ostrowski, wskazuje na to, iž 
jest to człowiek zdolny do odrodzenia 
pięściarstwa Wilna. 

A może zresztą zarząd Wil. O. Zw. 
Boks. zainteresuje się sprawami pięś 
ciarstwa. Podobno należy to do jego 
kompetencji. 

wpj. 

Trzydniowe boje wioślarzy. 
W ubiegłą niedzielę zakończyły się trzy 

dniowe regaty miiędzyklubowe na Wiilji, zor- 
ganizowane pnzez Wil. Kom. Tow. Wiośl. 

Regaty należy uznać za udane pod wzgle 
dem organizacyjnym i sportowym. Wyniki, 
naogół dość nieoczekiwane, podsycały emo- 
cje licznie zebranej publiczności. Jedynie v.al 
covery zmniejszyły zaciętość walki, w ostat- 
nim dniu zawodów mieliśmy ich trzy. 

W. regatach startowały 44 osady. | 
„Wyyńtiki finałów przedstawiają się nastę- 

pująco: 

Czwórki 
nie wygrali 
w składzie: 

  

półwyścigowe wioślarzy. którzy 
żadnego biegu. Wygrywa Pogoń 
Zajewski, Włojtkiewicz, Bujak, 

i sternik Nowicki M w czasie 
7 m. 17 sek., bijąc na finiszu PKS. 

Czwórki młodszych. Wyraźna przewaga 
AZS nad Grodnem. Akademicy w składzie: 
Bartoszewicz, Bortkiewicz. Romanowski i 
sternik Nosowicz osiągają czas 7 m. 34 sek. 

*_ Jedynki młodszych dla pań. 1) Stankie. 
wiezówna (AZS) valcover. 

Czwórki półwyścigowe pań. Zwycięża 
Grodno w składzie: Kieśkiewiczówna, I. Kieś 

kiewiczówna H., Romańczykówna, Bojarow. 
ska i sterniczka Ottówna: AZS na drugiem 
miejscu. 

Czwórki nowicjuszy. PKS odnosi zwycię 
stwo nad Grodnem, bijąc go o 3 łodzie w 
czasie 6 m. 46 sek. Skład PKS-u: Syrewicz. 
Mnich. Talot, Włołodźko i sternik Ziemiec. 

Jedynki klepkowe. Pierwszym przybył 

ATR | MUZYKA Z OBOZU ŻEGLARSKIEGO 
rowogr. „Amarantowej Trójki". 

„Amarantowa Trójka, 3-cia mowogródzka 
drużyna harcerzy im. Marszałka Józefa Pit- 
sudskiego rozbiła swe namioty po raz szósty 
w tym roku na „bezludnej wyspie* położonej 
maiowr czo na pizepięknem jeziorze Troc- 
kiem. 

Na tę to wyspę wyprawiłem się pewnego 
słonecznego dnia w poszukiwaniu wrażeń, 
których też los mi nie poskąpił. 

  

Od sprawności do sprawności. 
„Amarantową Trojkę“ widziałem na Zlo 

cie w Wilnie. Wystąpiła z pięknemi okazami 
swej realnej pracy w postaci szybowca (do 
normalnych łotów), łuków i nart pochodzą 
cych z własnej pracowni. A teraz obóz żeglar 
ski?! 

— (zy nie rozprasza się drużyn zbytnio 
—zagadnąłem z miejsca drużynowego, zaraz 
po wylądowaniu na wyspie. 

— O nie! Jestem zwolennikiem skautingu 
Małkowskiego — słyszę pełną zapału odpo 
wiedź — skautingu opartego 0 konkretną 

   pracę wewnątrz drużyny w "myśl zasad: 
od sprawności do sprawności. Nie uzn: 
„węzełkowatych  bzdur*  pogadankowych. 
Sprawrość uzyskują moi chłopcy w specjal- 
nych obozach. 

Słuszna zasada. Słyszałem, że już kilka 
obozów urządziła drużyna w tym roku? 

— Tak! W obozie zimowym w Horodzi 
łówce zdobyli chłopcy sprawność narciarską 
(narty sami wykonali), w Łucznym, w Litów 
ce (łuki własnego wyrobu) sprawność strzel 
ca łucznego, w lotniczym pod Nowogródkiem 
zaznajomili się z prawdziwym samolotem, 
a potem fruwali (w Wilnie) na szybowcu 
własnej konstrukcji. Obecnie bierzemy udział 
w kursie żeglarskim (mamy samodzielny 

  

  

       
obóz), aby zdobyć takie sprawności jak: 
żeglarza. wiośl ra 

— A harcerki? 
— Pracują z nami współrzędnie, gdyż 

2-ga nowogr drużyna harcerek im. Elizy 
Orzeszkowej, jest jak nasza, drużyną poza 
szkolną. 

W obozie. 
Na jednej połowie wyspy harcerze, 

drugiej harcerki. 
— (oś w rod: 

na 

zaju koedukacji — 
— Nie! Tylko m bierzmy u 

kursie na półwyspie i bawimy się razem. 
Właśnie odbywa się zbiórka. W szeregu 

staje na głos trąbki także dwuletnie „bobo“, 
ubrane w mundurek harcerski. 

'To trzeci synek-—harcerz komendanta 
obozu, i drużynowego. Mówi z dumą, że ta 
maleństwo przechodzi już czwarty obóz w 
swem krótkiem życiu. 

— Więc jakże? Urodził się w obozie? 
— Prawie, że tak — Śmieje się komen 

dant. 
Dzień jest bardzo pracowity. Pobudka 

a godzinie 6 rano, potem kąpiel, gimnastyka, 
podniesienie sztandaru, śniadanie i wyjazd 
czółnami na kurs. 6 kilometrów dziennie 
wiosłują chłopcy aby z wyspy przedostać się 
ra kurs, A tam praca też niebylejaka, 
Żeglowanie, wiosłowanie na łodziach sporto 
wych nauka pływania. W międzyczasie, na 
wyspie siatkówka i strzelanie z łuku, a wie 
czorem pogadanki, trochę musztry, śpiewy 
przy ognisku. 

Naprawdę praca wre i kipi wśró dtych 
zuchów, 

     

  

Ognisko. 
Czy może coś większym tchnąć czarem, 

jak ognisko obozowe? Czy może być coś 
lepiej kształtującego duszę młodzie: jak te 
wieczory spędzane wśród cydów przyrody 
ojczystej, wokół płonącego stosu gałęzi? Każ 
da piosenka wesoła czy smętna, każde słowo 
rzucane w gawędach przez drużynowego, 
trafia wprost do duszy, aby przetwarzać ją, 
doskonalić i uczyć jak należy przyswajać 
sobie to co jest jej pokarmem — piękno. 

O, niewysłowiony czar mają te harcerskie 
ogniska obozowe! 

„Ja kto dobrze, że widzę przy nich tak 
wielu przedstawicieli społeczeństwa miejsco 
wego i zamiejscowego. Niech patrzą jaktem 
życiem żyje ta młodzież i niech propagują 
wzniosłą, wspaniałą ideę czynnej miłości bliź 
niego, fizycznej mocy i duchowej czystości. 

„Amarantowa Trójka”, choć nie śpiewa 
koncertowo. w pieśni jednak wyraża wszyst. 
ko co czuje. co przeżywa. bo pieśń własną 
tworzy... 

W każdym obozie 
senki. 

LTT ALUS AINA EDI ASN 

do mety Pieregut (Grodno); drugim byt Piet 
kiewicz z 3 B. Sap. 

Czwórki pań. Bezapelacyjne zwycięstwo 
wioślarek AZS-u nad Wiil. Tow. Wtośl. 

Skład: Mincerówna, Misiewiczówna, Cza- 
plińska, Stankiewiezówna i sterniczka Pu- 
chalska. 

Jedynki pań. 1) 
dna — valcover. 

, Czwórki wagi lekkiej. 1) Wil: Tow. w 
składzie: Rojarozyk, Pełzikow. Nieciecki Г. 
Pawłowież i sternik P. Nieciecki, Najlepszy 
czas dnia 6 mi, 45 sek. pomimo, że osada je. 
chała valcoverem, co należy podkreślić. 

Czwórki półwyścigowe nowiejuszy. PKS 
bije o 2 łodzie 3 p a c w czasie 7 m. 45 6. 
w składzie: Zgrządek, Krupowies, Wasiak. 
Herman i sternik Ziemiec. 

Jedynki panów. Łatwe i zbyt nonszalane 
kie zwycięstwo wicemistrza Polski Wiitkow- 
skiego (3 b. sap.) w czasie 7 m. 45 sek. nad 
Poczobuttem (3 pac), 

Czwórki panów. Najładniejszy bieg dnia 
Startują AZS i PKS. Początkowo wysuwa się 
AZS. następnie dochodzi PKS by po zażar- 
tej wałce ściągnąć przewagę na mecie o pół 

łodzi nad AZS w czasie 6 min. 55 sek. Skład 
zwycięskiej osady: Syrewicz, Menich. Tatol, 
Wotodžki i sternik Ziemiec. 

Ogólna punktacja przyniosła dość Nico: 
czektwane zwycięstwo PKS — 35,5 pkt.. 2) 
AZS — 29 pkt, 3) Grodno 10 pkt., 4) Pogoń 
7 pkt. 5) 3 b. sap 6 pkt, 6) wi. Tow. 5 pkt 
7) 8 pac. 3.5 pkt. 

Wiręczenie zwycięzcom nagród przez p. 

  

powstają nowe pio 

Kieśkiewiczówna z Gro- 

   

  

  

  

majora Lankau, prezesa Wil. Kom. Tow. 
Wiiosl. zakończyło trzydniowe zapasy wioś- 
larzy. w,p.j. 

Zwycięstwo K. Chochłowicza. 
Doroczny bieg kolarski przez ulice Wilna 

zorganiizowany przez Wil. Tow. C. i M. zgro 
madził na starcie pokaźną ilość zawodników 

Po przebyciu góry Bouffałowej na czoło 
wysunął się grodnianin Sewiałło, atakowany 
przez Chochłowicza i Jasińskiego. Kolejność 
po pnzez ul. Ponarską i Dobrej Rady, zmie- 
nia ię na Wi Pohulance, na której prowa 
dzenie obejmuje Chochłowicz. 

Dwaj rywale zjeżdżają przez ul. Siera- 
kowskiego, lecz przy ul. Jasińskiego. kolarz 
grodzieński pada i łamie rower. Od tej 
chwili Chochłowicz nie jest niepokojony 
przez zawodników i zlekka zmniejsza tempo. 

Na Antokolu usiłują go dopędzić Jasiński 

lecz próba ta nie zostaje uwieńczona powo- 
dzeniem i Chochłowiez pierwszy dosięga 

mety. zdobywając puhar wędrowny „Dzien 
nika Wiileńskiego* na własność. Czas zwy- 
cięzcy 40 min. 45 Bek. 

Drugim przybywa Jasiński. trzecim — 
Symonowicz, a jako czwarty — Kalinowski. 

Organizacja biegu sprawna. sukces pro 
pagandowy — znaczny. w.p.j. 

  

Oto dziewczęta i chłopcy śpiewają właśnie 
pieśń jeziora, która powstała wczoraj (na 
melodję: „Księżyc na tahiti*): 

Księżyc na jeziorze 
й y srebra smug, 
Radość jest tu z nami, 
A nad nami Bóg 

Kiedy tak płyniemy 
Wzdłuż wyspowych drzew, 
Księżycowym szlakiem 
Płynie słodki śpiew. 

Może serce czuje, 
O miłości śni, 
Ktoś cicho otwiera 
Tajemnicze drzwi. 

Ktoś cicho otwiera 
I podaje dłoń, 
Miękko i pieściwie, 

Jak jeziora toń. 
KŁUB: 

   

Regaty. 
Jeżeli nocy minionej, nocy wysrebrzonej 

blaskami księżyca toń trockiego jeziora 
„mięko i pieściwie* działała na duszę czło- 

wieka, to po nocy tej wstał przepojony zło 
temi blaskami słońca dzień i w podmuchach 
silnego wiatru tworzyć zaczął na powierzchni 
czarodziejskie wi i szlaki drgające złotem 
życiem tańczących wesoło fal... 

  

   
  

  

    

  

Wymarzone warunki dla żeglarskich 
regat. 

Do zawodów stanęło - 25 uczestników 
kursu, a wśród nich i nasi hercerze. 

Z pierwszego biegu wychodzą zwycięsko 
hareerze, z drugiego to samo, z trzeciego 
również, dochodzą do półfinału, a wreszcie 
do finału wchodzi trzech instruktorów i 
dwóch harcerzy z 3-ciej drużyny im. Marszał 
ka Piłsudskiego. Pobili kilku instruktorów, 
pobili siedemnastu kursantów, znacznie dłu 
żej ćwiczących się od nich. : 

Oto czego może dokonać zapał i planowo . 
prowadzona praca. 

A trzeba było patrzeć na tych chłopców, 
jak dzierżąc rumpel w jednej a szkot w dru 
giej ręce, manewrowali wprawnie wśród 
szeregu wysepek, a rozpalone twarze i pałają 
ce ogniem oczy świadczyły o tem, że przeni 
ka ich wola zwycięstwa, że ta wola kształcona 
dalej, zaważy na ich życiu niemało, zaważy 
też i na życiu społeczeństwa. 

Płyną łodzie to lewym, to prawym ha 
lsem, łopocą zwycięsko w podmuchach wia- 

tru żagle, srebrzy się i mieni wzburzona toń 
jeziora, wszystkie władze ducha w napięciu, 
a dusze chłoną w zachwycie, prawdziwe, 

niczem nieskażone piękno... 

Ogniska żałobne. 

Przesmutna wiadomość o Śmierci $. p. 
Prezydentowej Mościckiej znalazła swój ży 
wy oddźwięk w obozie „Amarantowej 
Trójki”. 

Sztandar opuszczono do połowy masztu, 
młodzież wzięła gremjalnie udział w nabożeń 
stwie żałobnem w Trokach, wieczorem zaś 
odbyło się w obozie żałobne ognisko, na 

które przybyło sporo gości z miasta. 
Komendant obozu wygłosił pogadjmkę 

pośw'ęconą Świetlanej pamięci Pi 
wej mówił o żywym kontakcie ś y 
wych ze światem umarłych, poczem obecny 
w obozie poeta Rolicki wygłosił wiersz oko- 

| wy własnego _ pióra., 
raniem harcerskiego marszu żałob 

ię ta jedyna w swoim ro 

      

   

    

Odśpie 
nego zakończyła 
dzaju uroczysto: 

Ale oto i drugie ognisko żałobne. 
Rocznica tragicznej a tak bolesnej śmier 

ci pierwszego opiekuna 3-ej drużyny harce 
rzy im Marszałka Piłsudskiego. ś. p. posła 
Tadeusza Hołówki 

Los który tak przedziwnie wpływa na 
bieg życia ludzkiego zrządził że przy pło 
nącym wielkiem płomieniem ognisky zebrało 
się prócz braci harcerskiej sta zgórą osób, 

przybyłych z miąsłą, orąz z Wiilna, bą na 
wet z Pomporzą honorewem miejscu za 

      

   

    

    

   

  

siadł p Y o tefan Kirtiklis. bawiący 
wraz 76 śwóją Świłą w obozie od szeregu 
godzin, 
: ao. Sbożu „tożpoczął opowieść 6 У Ycerzu bėž skdży, 6 tym najpiękniej: szym typie harcerza wojującej i niepodległej Polski, który każdy krok swego ofiarnego życia znaczył bohaterskiemi czynami, > 

Łamiącym się ze wzruszenia głosem. w 
prostych słowach. opowiadał drużynowy o 
ostatnim raporcie, jaki składał śp. Hołówcec, na parę tygodni przed jego śmiercią, w obo. zie nad Świtezią. Ё 

Na wieczną odszedł wartę ten rycerz 
nieztomny. ale dzieło jego życia znajdzie 
naśladowców przedewszystkiem wśród mło- 
dzieży harcerskiej, dla której wzorem nie- 
dościgniionym był i pozostanie. 

Po chwili milczenia p. Jacek Rolicki wy- 

    

  

  

powiedział swój porywający wiersz: „Na 
śmierć Tadeusza Hołówki 

Działalność społeczna. | ——+ 
‚ Mimo wielkiego zapracówania na kursie żegiarsko-Wioślarsko-pływackim. tak jedna 
jak i druga drużyna starała się robić coś niecoś A Więc utrzymywała przez” szereg tygodni dwie rodziny bi ych. 
oi . y bezrobotnych, 

prace stolarskie przy Teperai 
gla wreszcie 
zowaniu zabawy ogrodowe 
bownictwa wojennego 

Pozatem drużyna przeprowadziła 

  

: a p kurs 
uczny w Trokach i ofiarowala na nagrody za celne strzelanie kilkadziesiąt książek, zaś 

dla zwycięzcy w regatach žegl i : piękny tut. " 8: żeglarskich, drogi 

Stosunek władz i społeczeństwa. 
W: pełnych entuzjazmu i 

słowach mówili harcerze z „Amarantowej trójki 9 stosunku do nich władz i społeczeń stwa miejscowego. Prawdziwie ojcowską 0- pieką otoczył ich P.: kpt. Ostrowski Kom. Okr Ośrodka WL F. w Wilnie wraz ze swym dzielnym pomocnikiem P. st. sierż. Krukiem. P. kpt. Ostrow: ki jest naprawdę nadzwy. czajnym „szłowiiekiem. nietylko ma talent or ganizacyjny nieprzeciętny nietylko jest šwiet nym instruktorem, ale równocześnie nieo cenionym jako człowiek, jako gentelman : Bardzo mily į przychylny byt stosunek do obozu K. O. P., a głównie p maj. Bom bińskiego d-cy baonu Troki, 
Również z wielkiem uznaniem należy pod 

kreślić życzliwy stosunek naczelnika poczty w Trokach, oraz całego personelu. Podzi- wiać naprawdę trzeba jak ci ludzie ofiarnie pracują i jak po obywatelsku sprawy kli- 
jentów załatwia ją 3 8 

Przemiły był stosunek miejscowego har- 
cerstwa a zwłaszcza. Trockich harcerek do 
harcerzy nowogródzkich. a każdy z Troczan 
kto „do obozu przybywał, przynosił z sobą 
uśmiiech przyjaźni i słowa zachęty do pracy 

A te chwile, które spędził w obozie .,Ama 
rantowej Trójki* p woj. pomorski Kirtiklis? 
Tak wieki dostojnik państwowy, -a jednak 
umiał zbliżyć się do bractwa harcerskiego, 
które pokochało go z miejsca gorąco. Oto 
p. wojewoda Kirtiklis grał z młodzieżą w 
siatkówkę grał z młodzieńczym zapałem. 
grał umiejętnie, wciągnął do gry cały. sze 
reg dygnitarzy. wytworzył wspaniałą atmos- 
ferę ciepła i radości. 
„Czyż można w takich warunkach można 

nie powiedzieć. że świat i życie jest piękne? 
Jae., 

wdzięczności 

` ,  



4 

KRONIKA 
Dziś: Wawrzyńca. 

Jutro: Narodzenie N.M.P. 

  

s. 4 m.37 

Zachód s. =. 5 m+ 58 

  

  
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 6/IX — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 763 

Temperatura średnia + 146 C. 

> najwyższa Ą- 18° С. 

Ё najniższa - 80 C. 
Opad: — 

Wiatr: południowo-zachodni. . 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: dość pogodnie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Za duszę śp. Józefa Łubiakowskiego. 

* Uroczysta Msza Św. Żałobna za duszę Śp. 

Józefa Łubiakowskiego, artysty teatrów miej 

kich, zmarłego dnia 10 lutego, zostanie od- 
prawiona w sobotę dnia 10 września, o godz. 

9-ej w kościele XX. Misjonarzy przy ul. Su- 
bocz. na którą zaprasza się wszystkich przy 
jaciół, znajomych i życzliwych świętej Pa- 
mięci Zmarłego. 

OSOBISTA 
— Powrót prezydenta miasta z urlopu. 

W. dniu wczorajszym powrócił z urlopu i 
przystąpił do pełnienia swych funkcyj pre- 
zydent m. Wilna dr, Maleszewski. Niezwło- 
cznie po objęciu urzędowania p. prezydent 
udał się na teren robót przy ul. Zamkowej 
zapoznając się szczegółowo z prowadzonemi 
pracami klinkierowemi. 

Wi godzinach popołudniowych p. Male- 
szewski wziął udział w konferencji zwołanej 
w Urzędzie Wpjewódzkim w celu omówienia 
szczegółów w przyjęciu por. Żwirki w Wiil- 

- nie. 2 (z) 

ADMINISTRACYJNA. 
— Kary za uchylanie się od powinności 

wojskowej. Władze administracyjne w ub. 
miesiącu za uchylanie się od powinności woj 
skowej ukarały grzywnami i aresztem 54 
osoby. Kilku z tych „dezerterów* utraciło 
obywatelstwo polskie 

Na prowincji t j. w poszczególnych powia 
tach województwa wileńskiego pociągnięto 
do odpowiedzialności administracyjno-kar- 

Kolejową. Między Magistratem m. Wilna, a 
Wiileńską Dyrekcją Kolejową toczy się od 

dłuższego czasu zatarg na tle elektrowni ko- 
lejowej. Magistrat udziela dla kolei światło 
i zaopatruje w elektryczność również dziel- 
nicę N. Świat. Dyrekcja kolejowa kupuje 
od miasta po b niskich cenach światło, któ- 
re następnie sprzedaje abonentom po droż- 
szej cenie. zatrzymując sobie procenta, Za- 
targ ten oparł się nawet o władze centralne. 
które mają sprawę tę załatwić. (z) 

— Słaby ruch budowlany w Wilnie. W 

ub. m. zakończył się t. zw, sezon budowlany 
w Wilnie, Przybyło nowych 9 kamienie wo- 
koło 30 domów drewnianych przeważnie na 
przedmieściach Wiilna 

Spółdzielnie mieszkaniowe. które z po- 

czątkiem roku budowlanego projekty swoje 

zakroiły na szeroką skalę, niestety nie wypeł 

niły ich nawet 20 proc.. gdyż wobec cieżkiej 

konjunktury gospodarczej i finansowej nie 

mogły uzyskać odpowiednich kredytów na 

budowę. (z) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— S$. K. M. A. Odrodzenie zawiadamia, 

iż z dniem 6 września r, b. zostało urucho- 

mione informatorjum dła nowowstępujących 

w godzinach dyżurów codziennie od 12--1 

po poł. w lokalu własnym (Uniwersytecka 

7—4). Informacje w sprawie studjów na U. 
S. B. oraz o życiu akademickiem. 

— Z Koła Polonistów. Koło Polonistów 

St U. S. B, otwiera z dniem 5 września In- 
formatorjum dla nowowstępujących na po 
lonistykę. Informatorjum czynne codziennie 
w lokalu Koła Polonistów, ul. Zamkowa ?1 

m. 8 (I podwórze na prawo) od godz. 11 
do 13. 

SPRAWY SZKOLNE. 

Zapisy do Rocznej Szkoły Pra- 
eownie Gospodarczych Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Roczna Szkoła 
Pracownie Gospodarczych Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, przyjmuje 
zapisy nowowstępujących uczennic 
od dnia 16 sierpnia do dnia 1 września 
codziennie od godz. 10 do godz. 12. 

Zadaniem szkoły jest przygotować 
praktycznie dziewczęta w dziedzinie 
gospodarstwa domowego. 

— SHELLEYS INSTITUTE. Rodo- 

RUR PSEZR 

ku z pogłoskami o projekcie zmiany przepi 
sów o przymusie odpoczynku niedzielnego 
organizacje kupieckie i rzemieślnicze na tere 
nie całej Wiileńszczyzny wszczęły akcję pro- 
testacyjną. W) tych dniach. organizacje te 
złożyły protesty w ministerstwie. (ientralna 
organizacja drobnego kupiectwa wystąpiła 
również z obszernym memorjałem wskazując 
w nim na szkodliwość ograniczenia świę 
towania niedzieli. 

— Biuro Wystawy Ruchomej prób i wzo- 
rów przemysłu krajowego mieści się w lzbie 
Rzemieślniczej pnzy ul. Mickiewicza 23. I-sze 
piętro, telefon 359, udziela wszelkich info:- 
macyj i przyjmuje 'zgłoszenia udziału tak w 

wystawie wileńskiej. jak w wystawach na 
terenie województwa białostockiego, 

* 

Grodno. Akcja popierania wytwórczości 
krajowej na terenie województw połnocno- 
wschodnich została zainaugurowana dnia 1 
września otwarciem wystawy ruchomej w 
Grodnie, połączonej z wystawą miejscowego 
i okolicznego przemysłu i rękodzieła. Pokaz 
ten obudził b. żywe zainteresowanie także 
dalszych okolic, czego najlepszym dowodem 
były urządzone w niedzielę 4 wrześ r 
cieczki. przedewszystkiem rolników w 
bie około 700 osób, 

Podobne wystawy odbędą się w Białym. 
stoku od 1 do 9 października w Suwałkach 
od 18 do 17 października i w Ostrowie Ma- 
zawieckiem od 21 do 24 października. 

       

izba Rzemieślnicza w Wfilnie urządziła ca 
ły szereg zebrań członków cechów miejsco- 
wych i porozumiała się z cechami zamiejsco 
wemi w sprawie zbiorowego udziału rze- 
miosła w wystawie ruchomej przemysłu kra 
jowego w Wilnie. Projektowany jest zjazd 
mzemieślniczy z całego okręgu. Przygotowano 

specjalne pokazy i konkursy prac rzemieśl- 
niczych. z działów konfekcyjnych. spożyw- 
czych i fryzjerskiego. 

  

RÓŻNE. 

— Ruch graniczny polsko-łotewski. 
Handel graniczny na podstawie prze 
pustek granicznych między Polską a 
Łotwą a raczej między powiatami: 
święciańskim, brasławskim i dziśnień 
skim a Łotwą rozwija się z każdym 
dniem, tak jad podupada nasz wywóz 
towarów do państw bałtyckich a zwła 

szcza Łotwy. Kiedy na podstawie prze 
pustek granicznych codziennie niemal 
przekracza granicę do Łotwy i z Łot 
wy do Polski zgórą 100 osób z towa 
rem i inwentarzem żywym wartości 
nieraz do 3 i więcej tysięcy złotych, 
to nasz wywóz kolejowy przez stację 

W I оНОО оО KI 

Tragikomiczna histórja z małżeństwem. 
Posag obciążony podatkami. Podstęp męża. 

Szukaj wiatru w polu. 
Wśród mieszkańców dzielnicy antokols- 

kiej wiele się mówi o następującej tragiko- 

micznej historji: 

W, rejonie Antokola posiadała własny 

sklep kolonjalno-spożywczy pewna panna 

(nie pierwszej zresztą młodości) która da- 

remnie przez szereg lat wyczekiwała ozlowie 

ka któryby chciał pojąć ją za żonę. Naresz- 

cie na początku stycznia rb. poślubiła nie- 

jakiego Ch. Zeldera, któremu przyniosła w 

posagu swój sklep. Przebiegła panienka uta- 

iła jednak przed narzeczonym, że na sklepie 

ciąży znaczny dług zaległych nieopłaconych 

podatków. W! międzyczasie podatki i odsetki 

za zwłokę urosły do tak znacznyc hrozmia- 

rów, że Zelderowa nie mogła nawet pomyśleć 

o uregulowaniu należności , 

Nareszcie pewnego dnia zgłosił się se- 

kwestrator i dokonał zajęcia wszystkich 

znajdujących się w sklepie towarów. Zełde- 

rowa przez pewien czas pocieszała jeszcze 

małżonka. że otrzyma pieniądze na uregulo- 

wanie należności i niegdopuści do tego, by 

doszło do licytacji. Z czasem jednak musiała 

szczerze przyznać się. że niema żadnej rady 

i towary zostaną wysprzedane z licytacji. 

Ale Zelder nie był taki coby pozostał przy 

leciwej małżonce bez sklepu. 

I oto wpadł na piomysłowy plan. 

Pewnego dnia oświadczył swej połowicy, 

że matka czuje się źle wobec czego pragnął 

by aby wyjechała do niej w odwiedziny i je- 

dnocześnie poinformowała ją o ciężkiej sy- 

tuacji w jakiej się znaleźli. Żona nie podej- 
rzewając podstępu zastosowała się do życzeń 

małżonka i wyjechała na kilkudniowy pobyt 

do teściowej. 

Tego tylko i czekał Zelder. Korzystając 

Nr. 203 (2446). 

z jej mieobecności wyniósł ze sklepu który 

faktycznie należał do jego małżonki) wszy- 

stkie zajęte towary, spnzedał je po cenach b. 

niskich i zbiegł'z Wlilna. Kiedy Zełderowa 
za kilka dni wróciła znalazła w sklepie ogo- 

łocone ściany i próżne półki Tajemnica za- 

ginięcia wszystkich towarów wkrótce wy- 

jaśniła się kiedy Zelderowa wstąpiwszy do 

mieszkania znalazła list, w któryrń małżo- 

nek powiadamiał ją. że korzystając z jej 

nieobecności wysprzedał wszystkie towary, 

które przecież i tak nie należały już do niież 

i wyjeżdża. Porzucona kobieta przypuszcza. 

że mąż zbiegł na teren Litwy gdzie posiada 

rodzinę. Sprawą: tą zainteresowały się wła- 

dze Śledcze. (e) 

Budynek st. Budy spłonął 
od pioruna. 

Podczas burzy z gwałtowną ulewą, które 

wczeraj przeszła nad powiatem baranowie- 

kim, piorun uderzył w budynek stacji koleje 

wej Budy za Lachowiczami. Budynek spło- 

ną łdoszczętnie. 

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji 1932—33 roku 

Dfwięk. teatr świetlny 

PAN 
+1. Wielka 42, tel. 5-28 

w 100% dźwięk, dram. 
erotyczno-obyczajowym 

JUŻ OD DZIŚ ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna Joan Grawford i stuproc. amant Clark Gable 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 
w zupełnie nowy sposób dramat. zagadn. współczesnej moralności. — 
džiekowa w 2 aktach LOKOMOTYWA Nr. 1373 oraz najnowszy tygodnik PAT-a. 
artystycznej filmu uprasza się o przybycie na początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10'15. Na |-szy s. ceny zniżone- 

(Życie— piękne i brutalne...) 
Niezwykłe: stevdzieło = "potdsz. 

Nad program: arcyzabawna komedja. 
Z powodu wysokiej wartości 

  

jawięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Kileńska 38, tel. 9-26 

Najnowsze rekord. arcydzieło 
humoru, królowie śmiechu 

Niezwykłe sceny, pobudzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu. 
Nad program: Przepiękna rewja (kolorowa) i tyg. filmowy. 

PAT i PATACHON ; «© WYNALAZCY PROCHU 
Na |-szy s. ceny zniżone. Początek o g. 4-ej 

  

Utwiek. Kino - Teatr | DZIŚ! 

kallywoed 
* skiew. 22, tel. 15-28 | ANONSI 

Pierwszy wielki dźwięk. 
turecki z życia współczesn p. t. 

W tych dniach uroczyste otwarcie sezonul 
ZALOTNY KSIĄŻE z udziałem znakomitej Natalji Kowanko i Mikołaja Kolina. 

ŻEBRAK STAMBUŁU 
Akcja rozgrywa się w krainie 100] nocy na tle słynnych pałaców muzułm. Nad program: Dodatki dźwiękowe 

Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe reż. Turżańskiego - 

W rol. gł. najwybitniejsze gwiazdy 
teatru stołecznego w Konstantynopolu 

  

dźwiękowe Kino 

CASINO 
Sialka 47, tel. 15-41.   Dziś! Potężny wspaniały dramat 

Si i 

Początek od godz. 4, 6, Bi | 

W CIENIU DRAPACZY CHMUR 
W rol. gł.: stuprocent. wamp. Myrna LOy oraz Maurien O:Sulivan, Tomasz Meighanen Hardie Albright. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy Foxa Lot da stratosfery prof. Piccarda i in. 

Ceny od 25 gr. 

Wspaniała gra, ory- 
ginalna wystawa, 

Dla młodzieży dozwołone 

O w święta od godziny 2-ej. 
  

  

Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 
m. LIDA, 

Mackiewicza 14 į 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 

? i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 
inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

Ładowanie i naprawa akumulatorów. 

J. Miłanowicza 
i Książka to najlepszy 

  

wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

Biblioteka Nowości 

| Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | m czopłotowe 

Wileńsks 3 te! 567. 
ad godz R—1 1 4—8. 

przyjaciel czło- 

I. S. MILL. 
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MIEJSKA.  kłady angielskiego. bo wywieźliśmy do Łotwy załedwie o Czynna od godz. 11 do 18 ja L Sostena E e ak pielówa = = : i ' Ь : Lej. Warun s i 3 į 8 
— Czynności lombardu miejskiego. Równoległe kursa niemieckiego i kijkanaście wagonów towarów wartoś mm Ki czytelnik 8 a jako premjum, ul. Wielka Nr. 21, Lombard miejski z powodu likwidacji francuskiego. až : ci około 900 tys. zł. Spadek wywozu APTEKA ładnie oprawioną książkę. teIS92]- od: ŚZI TSR 

lombardu przy ul. Biskupiej cieszy się Angielska i niemiecka stenografja towarów do państw bałtyckich zazna am W. Z.P. 29. 
niezwykłą popularnością. Biura lom 
bardu są oblegane przez mieszkańców 
miasta, którzy wobec ogólnej nę 
dzy zmuszeni są zastawiać w lom 
bardzie nieraz najniezbędn. sprzęt do 
mowy i ubrania. Wobec masowych 
zgłoszeń zarząd lombardu niechętnie 
przyjmuje garderobę i sprzęty domowe 
lecz przeprowadza tranzakcje przewa 
żnie fantów złotych, srebrnych i wo 
góle cenniejszych przedmiotów. Obli 
czanie wartości fantów zastawniczych 
jest minimalne. Naprzykład przedmiot 
złoty ewentualnie srebrny wartości 150 
zł. w lombardzie przyjmują za 20—30 
zł. Wogóle nie zdarza się, by za prze 
dmioty wartości ponad 200 zł. osoby 
zastawiające otrzymały więcej niż 30 
edo 4 Ozł. Mimo tych nadzwyczaj nis 
kich stawek przed lombardem stoją 
niezliczone tłumy oczekujące z fanta 
mi na przyjęcie ich przedmiotów. 

3 ebraków w Wilnie coraz wię- 
cej, Mimo nakładanych kar na wałę- 
sających się żebraków po mieście i 
odwiedzających sklepy, domy, zakła- 
dy i instytucje samorządowe i prywat 
ne, roje żebrzących stale się powięk- 

szają. Według zebranych danych w 
mieście nieobjętych żadną statystyką 
znajduje się przeszło 300 żebraków, 
którzy nie chcą zamieszkiwać w przy 
tułkach, lecz swobodnie prowadzą 
swój proceder w Wilnie. 

Od natrętnych żebraków nie moż 
na opędzić się. Codziennie natarczy- 
wie przychodzą do sklepów, mieszkań 
i różnych zakładów i żądają jałmuż- 
ny. W wielu wypadkach pod pozorem 
żebraniny, osoby uprawiające ten 
zawód zajmują się kradzieżami Wła- 
dze administracyjne i społeczne, a 
przedewszystkiem Wydział Opieki 
Społecznej naszego Magistralu powi- 
nien położyć raz nareszcie koniec pla 
dze żebraczej w Wilnie. 

— Zatarg między Magistratem a Dyrekcją 

WIRGIL MARKHAM. 

oraz nauka pisania na maszynie. 
Kancelarja czynna od 3 września 

codziennie od godziny 11 do 1 iod 5 
do 8. : 

Adres: ulica Zygmuntowska Nr. 20 
m. 3. 

— Wi Szkole Ćwiczeń przy Seminarjum 
Nauczycielskiem Žeūskiem jest jeszcze kilka 
miejsc w IV i V oddziale dla dziewczynek 
Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły codzien 
nie od godz, 11—13. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Ze Związku Strzeleckiego. W: dniu 5 
bm. odbyło się zebranie Zarządu Podokręgu 
Związku Strzeleckiego, na którem omówiono 
szereg spraw organizacyjnych związanych z 
rozpoczęciem roku wyszkoleniowego. Ponad 
to: a) wysłuchano referatu obywatela sekre- 
tanza Zarządu; b) wyznaczono termin zwo- 
łania do Wilna prezesów i komendantów 
powiatowych na konferencję, która się od- 
będzie w dniu 2 października rb.; c) wyzna. 
czono godziny urzędowania prezydjum zarzą 
du Podokręgu Z. $. w każdy piątek od godz. 
18 do 20; d) powołano zarząd garnizonowy 
na m. Wilno w składzie: ob. Bayera Stefana 
jako prezesa i ob. ob. Miynarezyka, Whgėry. 
Kołłby, Ptaszyńskiej i Chmielewskiego jako 
członków. 

— Z życia Towarzystwa Opieki na Zwie- 
rzętami w Wilnie. Zarząd T-wa Opieki nad 
zwierzętami w Wilnie podaje do wiadomos- 
ci członków i sympatyków. że po ferjach wa 
kacyjnych działalność T-wa została wznowio 
na we wszystkich dzielnicach a mianowicie: 

1) Sekretarjat T-wa czynny jest obecnie 
codziennie (za wyjątkikem świąt) od godz. 
6—7 wiecz..(ul. Tatarska 2, I p.). 

2) Zebrania Komitetu Pań odbywają się 
w Sekretarjacie co wtorki o godz, 6 wiecz. 

8) Zebrania Opiekunów Rejonowych od- 
bywają się w Sekretarjacie co środy o godz. 
6 wieczór. 

4) Przyjęcia w ambulatorjum T-wa (Pió- 
romont 11 m. 3) rozpoczynają się z dniem 
11 b. m. od godz. 4—5 wiecz. codziennie, a 
w niedziele od godz. 10 do 11 rano, 

5) Pierwsze powakacyjne zebranie Za- 
rządu odbędzie się w dniu 7 września r.h. 
(śnoda). 

  

SPRAWY RZEMIEŚLNIUZE 
— Protesty organizacyj rzemieślniczych 

przeciwko zamachowi na niedzielę W. związ 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

„Objawienia na tym brzegu* — by 
ło w wierszu. Mogło się to odnosić do 
wybrzeża któregoś z Finger Lakes lub 
do jeziora Ontario. 

Postanowiłem zacząć od Ontario. 
Pompując wielebnego za ramię, 

rzekłem: 
— Tysiąckrotne dzięki, kochany 

panie. Proszę, sto dolarów. 
Lecz on zasłonił się ręką. 
— Nie mogę, zapewniam pana — 

rzekł słabym głosem i widząc moje 
zdziwienie, dodał: — Ale przy głów- 
nych drzwiach jest puszka na ofiary. 

— Nie zauważyłem — odparłem. 
— Dziękuję serdecznie. 

Na puszce był napis: „Na cele du 
chowne“, tak, że mam pewność, że 
moja setka nie poszła na marne. 

Wypadlem na ulicę, oszalały z ra 
dości i, nie tracąc czasu, pędziłem do 

by się dowiedzieć o jak najszybsze po 
łączenie z Rochesterem. Okazało się, 
że mogłem tam dobić przed dziesiątą 
wieczorem. 

Zdążyłem na pociąg. Po drodze 
kupiłem dużą, automobilową mapę 
stanu. Rochester miał być naturalnie 
punktem wyjścia do zwiedzania brze 
gów jezior. Bo wiedziałem teraz tylko 
tyle, że Pat musiała mieszkać nad je 
ziorem, ale nad którem? 

Między portem rochesterskim i 
Oswego było kilka letnisk, które na 
zimę wyludniały się niemal zupełnie. 
Mogło to być jedno z nich. Bogaci 
ludzie budują nieraz domy w takich 
zakątkach i mieszkają w nich całą 
zimę. 

Zapytałem konduktora, czy mógł 
bym pojechać do jednej z takich miej 
scowości jeszcze tej nocy. Odpowie 

czył się zwłaszcza w m. lipcu i sierpniu 
W b. m. ruch towarowy między Pol 
ską a Łotwą nieco się ożywił i należy 
przypuszczać, że w drugiej połowie b. 
m. rozpocznie się normalny ruch to 
warowy. 

— 0 Kursach Handlowych Sternberga, 
Z przyjemnością możemy stwierdzić, iż wia 
domość o założeniu kursów handlowych Jul 
jana Sternberga spotkała się z nadzwyczaj- 
nem zainteresowaniem miejscowego społe- 
czeństwa, gdyż po raz pierwszy na tego ro 
dzaju kursach wprowadzony będzie „„Kan 
tor wzorowy*. który dokładnie z praktyczną 
wiedzą handlową zapozna kandydatów. Nie 
zawodnie więc będą się te kursy cieszyły 

liczną frekwencją, albowiem społeczeństwa 
wyróżnić je zdoła od innych tego rodzaju 
kursów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W. WILNIE. 

Z 
WYEKSMITOWIANA MATKA LICZNEJ 
RODZINY POSTRADAŁA ZMYSŁY, 

W .poniedziałek została wysiedłona z mie 
szkania przy ul. Beliny 4 cała rodzina Ada- 
mowiczów składająca się z 5 osób. 

Adamowiczowa w takim stopniu przejęła 
się swym łosem i warunkami, w których zna 
lazły się dzieci, że postradała zmysły. Wczo- 
raj podwórze przy ul Beliny Nr. 4 przepeł- 
nione było współczującymi, którzy biedowa 
li nad losem zwarjowanej. (e) 

ZAGINIĘCIE UMYSŁOWO CHOREGO. 

WI dniu wczorajszym zgłosiła się do pn 

licji niejaka Jungielewiczowa zamieszkała 
przy zaułku Solnym i zameldowała o zagi 
nięciu jej brata Rajmunda. który. przed 

dwoma dniami wyszedł z domu i dotychczas 
nie powrócił. Zaginiony zdradzał ostatnio 
oznaki choroby umysłowej. 

Policja wszczęła poszukiwania. (ei 

CZYŻBY NA TROPIE FAŁSZERZA MONET 

Jak się dowiadujemy w zakładzie fryz 
jerskim przy ul, Ponarskiej Nr. 20 zatnzy 
ny został w dniu wczorajszym niejaki Rajn 
bez stałego miejsca zamieszkania, który us“ 
łował zapłacić za ostrzyżenie mu włosów 
sfałszowaną monetą pięciozłotową i żądał 
reszty. Rajna osadzono w areszcie. Dalsze 
dochodzenie prowadzi policja. (e) 

  

  

  

  

   

będzie z tą częścią wybrzeża jeszcze 
przez miesięc, autobus zaś chodzi tyl 
ko do Middlehaven. 

— (o to za miejscowość? 
—- Dziura, ale jedna z najnow 

szych nad jeziorem. Rozbudowała się 
w ciągu ostatnich lat, Wybrzeże nic 
szczególne, pewnie teraz stoi pust- 
kami. Ktoby w tej parze roku...? 

Zapytałem, gdzie mógłbym się za- 
trzymać. 

— Tego panu nie powiem. Mało 
znam Middlehaven. Chociaż, niech 
pan idzie do Baru Prohibicyjnego—- 
otwarty cały rok, tam pana poinfor- 
mują. 

Gdy wysiadłem z pociągu, było 
już ciemno na dziewięćdziesiąt pro- 
cent, lecz za pół godziny miał wzejść 
księżyc. Na stacji czekał stary, zahło- 
cony autobus. Byłem jedynym pasa 
żerem. Do Middlehaven było Lt mil 
ciężkiej, wyboistej drogi, to też wle 

kliśmy się dręcząco powoli. 
Wysiadłem na pustej, licho oświe 

tlonej ulicy małego miasteczka. Od 
jeziora szedł szum wody. smaganej 
silnym wiatrem. Trafiłem z trudem 
do baru, w którym gospodarz. ubra 
ny w fartuch, podawał trunki chło   

prowizora farmaceuty 

Klemensa Monkielewicza 
w Baranowiczach 

została przeniesiona do nowego lokalu przy 

ul. Szeptyckiego Nr. 33 i została urządzona 
według najnowszych wymagań. 

Kierownik K. Monkielewicz 

  

  

ZAWKRNIA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakłedów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwe 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TAKIO — SOLIDNIE 

PP 

2 ARADO, 

      
KTO CHCE PRACOWAĆ? 

Administracja Księgi „Ku Czci Poległych 
Lotników* poszukuje ludzi inteligentnych, 
solidnych (pierwszeństwo emeryci wojskowi, 
oficerowie rezerwy, urzędnicy) do  rozpo- 
wszechnienia Księgi „Ku Czci  Poległycn 
Lotników* na terenie całej Polski. Praca ta 
nie wymaga specjalnych kwalifikacyj i może 
być również jako praca dodatkowa, Poparta 
wielkiemi ułatwieniami zapewnia każdemu 
minimum 10 zł. dochodu dziennie. 

Reflektanci mogący wykazać się dobremi 
referencjami oraz złożyć gwarancję w do- 
wolnej formie (list poręczający osoby odpo 
wiedzialnej lub inne zabezpieczenie) do wy 
sokości zł. 350 zechcą nadesłać oferty z ie- 
ferencjami pod adres: Księga „Ku Czci Po 
ległych Lotników*, Wjarszawa, Marszałkow 
ska 63. 

  

   
Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 

łacinai grecki. 
Przygatcwywanie do 

Akwizytorzy 
zdolni i energiczni 

są poszukiwani 
dla sprzedaży naczynia 
kuchennego na terenie 
województw Wileńskiego 

i Nowogródzkiego. Dow. 
się: W. Pohulanka 14—23 

Dr. Rejzenberg В. 
W. Pohulanka I, tel. 5-76 
Chor, uszu, nosa i gardła 
Przyjmuje 9—12 i 4—7 

Akuszerka 

Marja Lakneroma 
trzyjmuje od 9 do 7 wieez 
lica Kasztanowa 7, m. 5 

W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Mieszkania 
3 lub 4-pokojowego 

ze wszelkiemi wygodamit 
poszukuje pedagog. 

Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil* pod H.R. 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi- 

nach biurowych. 

  

  

  

    

    

  

B 
  

    
matiy | egzaminów 
w zskresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b  piofes. 
Kira rois skalė USB 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy“, 

od 10—12i 5—6 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWIROŃSKA 
(University College 

Pokój 
dla uczących się do wy- 
najęcia ul. Subocz 6—3 

(róg Wielkiej). 

NA SEZON SZKOLNY! 
TEKI, TORNISTRY, BLOKI 
rysunkowe i wszelkie inne materjały 

po cenach niskich 

poleca 

szkolne 

W. BORKOWSKI 
WILNO, MICKIEWICZA 5, tel. 3-72 

Dla sklepików szkolnych specjalny rabat. 

  

Dyplom, techuik 
poszukęje zajęcia 
Mickiewicza 9—8 

Młoda pnana 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b pzacowite 

poszukuje pracy 
Łaska ve oferty nadsyłać 
do Adm. 

  

  London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10 

telefon 838. 

B nauczyciel gimnaż. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst: 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gim :az. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
iałostenia do Adininists 

budowlany 

„Kurjera Wil* 

fządia domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty da Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

OKAZYJNIE: 
do sprzedania 

magle 

  

  

Zawiązałem rozmowę z jednym z 
nich, niejakim Jobsomemn, chudym, 
lękliwym osobnikiem ze sporą łysiną. 

Po jednej kolejce hvliśtay już na 
pryjacielskiej stopie. 5 : 

— W jakiej branży pan pracujesz, 
panie Jobson? — zapytałem. 

— Ja, panie? W lecie hoduję kwia 
ty i warzywa dla letników. 

— A w zimie? 
W zimie? Jeżdże łódką na jezio 

ro... Od czasu do czasu złowi się jakie 

goś jesiotra, czy inną rybkę, zależy 
od sezonu. 

— Gdzie mógłbym tu stanąć? Jest 
tu jaki pensjonat, czy zajazd dla po- 
dróżnych? : 

— Dla podróżnych? Nie, panie, 
teraz wszystko jest jeszcze zamknię- 
te. Ale może u mnie? Dam nocleg i 

śniadanie. Pozatem może pan jadać 

u Mooney'a. 

— Doskonale — rzekłem. potrzą 

sając go za rękę. 

— (Czy mogę zapytać; co pana 

sprowadziło do naszego miasta? — 

Zapytał po drugiej kolejce. -— Bez 
obrazy, panie. 
© —— Nie obrażam się — odparłem. 
-—Może pan pytać, o co się panu podo 

    pod „Młoda panna" „Kurjera Wileńskiego"   W. Pohulanka 14,m. 77 

mówił, poco tu przujechałem, bo mo- 
że mi w czemś pomogą. 

— Pomogą, panie? 

— Szukam jednej (osoby, która 
musiała mieszkać tutaj przed niewie- 
lu laty. 

— Jak się nazywała? — zapytal 
przy trzeciej kolejce. 

r+— O tego nie wiem — odrzuci- 
łem ze śmiechem: — Gdybym wie- 
dział, to przecieżbym... 

— Podniosłem szklankę, a Jobson 
rzekł: 

— Rozumiem, panie, tylko że zwy 
kle człowiek wie, jak się nazywa jego 
zguba. s 

— Ja nie wiem. Wiem, że podała 
się raz za Filadelfję Boston, ale to 
nie. mogło być prawdziwe nazwisko, 

takie śmieszne. 
Na twarzy Jobsona odbiło się zdu 

mienie. Sięgnął do łysiny ręką i wy 
krzyknął: 

— Najprawdziwsze, panie. Znam 
młodą panią Filadelfję Boston! 

— (o? — wrzasnąłem. — Znasz 
pan Fi—la—del—-fję Boston!? Czy to 
możliwe? 

— Stary pan Boston był dziwa 

Nim się dorobił, należał do sekty— 
mamy tu sekt do licha i trochę — 
należał do sekty Chrystadelfjanów i 

potem uparł się, żeby dać córce imię 

Filadelfja. Znałem i inne Filadelfje. 
Byłem pod oszołamiającem wra 

żeniem.. Gdybym przeczuł, że to było 
prawdziwe nazwisko, byłbym uniknął 
tylu zachodów i straty czasu!... Cis 
nęło mi się n austa sto pytań, jedne 
pilniejsze od drugich, ale mi w tem 
przeszkodzono. 

Koło drugiego końca  kontuaru 

stał ogromny rudy drab, otoczony 

tłumem wielbicieli. Zauważyłem go 
od pierwszej chwili. Świadomy swojej 
wyższości, przechwalał się grzmią 
cym głosem, któremu akompanjował 
chór potakiwań. 

Nagle zobaczyłem go przed sobą. 
Oczy miał niebieskie, jakby me 

lancholijne, czoło poorane linjami, 
wskazującemi na sześćdziesiątkę lub: 

więcej, ale w rudej, zjeżonej brodzie, 
ani jednego siwego włosa. 

— Pan pyta Jobsona o Bostonów? 
—zapytał. 

— Właśnie. Musieli tu mieszkać 
gdzieś niedaleko. 

najbliższej budki telefonicznej, że- dział, że komunikacji kolejoweej nie pom i robociarzom. ba, panie Jobson. Sam będę ludziom kiem — odparł mój informator. — (D. C. N.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileńsky' S-ka x ogr. odp. Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul Ś-to Jańska 1 tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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