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0 linįe rozwoį 
dla Wilna. 

Przerwanie robót wodociągowo- 
kanalizacyjnych w Wilnie --- alfabetu 
nowoczesnego miasta, jest do pewnego 
stopnia symbolem tego chaosu, jaki 
panuje w tem coby można nazwać ko- 
munalną polityką wileńską, albo też 
linją rozwoju m. Wlina. 

Nie chciałbym tutaj krytykować 
jedynie Magistrat. Jakkolwiek szedł on 
dotychczas drogą najmniejszego oporu 
t. j. zadłużania miasta, jednakże przy- 
najmniej coś wzamian za to zostało zro 
bione. A nie trzeba zapominać o tem, 
że podczas kiedy w Łodzi, czy Sosnow- 
cu estetyka miasta ma tylko znaczenie 

kulturalne i zdrowotne w Wilnie i Kra 

kowie estetyka i modernizacja, wzma- 

gając ruch turystyczny, stają się po- 

średnio źródłem zysków. 

Tem bardziej jednak należy konty- 
nuówać to wszystko co zbliża Wilno 
do europejskości. I tem więcej winna 
jest tej przerwy w ueropeizacji elita wi- 
leńska, która nie potrafiła dotychczas 
wytworzyć jednolitej, wileńskiej linji 
rozwoju. Polityka administracyjna, po 
lityka izb przemysłowo-handlowej i 
rzemieślniczej, polityka magistracka— 
oto cztery rumaki hasające całkiem 0- 
sobno! 

Tymczasem jedynie wytworzenie 
jakiegoś jednolitego planu, jakiejś wi- 

ieńskiej pięciolatki, mogłoby zastąpić 

wyciąganie ręki w stronę Warszawy, 

które było dotychczas niemal jedynem 

źródłem dochodów funduszu inwesty- 
cyjnego. Bo wszak prędzej, czy póź- 

niej, albo źródło dochodu się urwie, 

* albo z Wilnem będzie to samo co z 

Lidą. Każda zdrowa polityka komunal 

na musi dążyć do zwiększenia źródeł 

opodatkowania. Jeżeli jakieś miasto 

nie ma szans na to, ażeby się stało mia- 

stem przemysłowo-handlowem, trze- 

pa znaleźć te źródła na.innej drodze. 

      

  

    

    

  

W tej sytuacji w jakiej się znaj. 
duje obecnie, Wilno należy do typu 
miast naukowo turystycznych. Leży 
więc na linji rozwoju Wilna, nie po- 
pieranie dubletów fabrycznych z in- 
nemi dzielnicami Polski, które jutro 
lub pojutrze zbankrutują, ale oprócz 
indywidualizacji przemysłu, skupianie 
w Wilnie zakładów naukowych i uczy- 
nenie go miastem turyzmu, oraz wię- 
kszych zjazdów organizacyj społecz- 
nych! . 

Dopiero rozkwit miasta w tym kie- 
runku sam wywoła ten przemysł, któ- 
ry mu będzie potrzebny. Nie będzie to 
zapewne przemysł b. rentujący, ale nie 
będzie i sztuczny, a co najważniejsze 
nie będzie rósł na pniu przedwojen- 
nym, który w nowych warunkach ska- 
zany jest na śmierć. 

Niestety nic nie wskazuje na to, 

ażeby były czynione jakieś kroki w 

celu wykorzystania chociażby tego co 
już posiada Polska Zachodnia. Niema 
dnia. ażeby kronika pism krakowskich 
czy warszawskich nie zanotowała ja- 
kiejś większej wycieczki zagranicznej, 
czy polsko-amerykańskiej! Tymcza- 
sem z tych bodaj, że jedna dziesiąta 
dociera do Wilna, a i to,przypadkiem, 
napewno nie naskutek wileńskiej pro- 
pagandy. Śpi snem zimowego niedź- 
wiadka wileńskie hotelarstwo, śpi 
związek restauratorów, usnęły na 
schroniskowych laurach władze ma- 
gistrackie i administracyjne. Nie zdo- 

byliśmy się nawet na stworzenie, nie 

daleko szukając „Związku Turystycz- 

nego”, jaki posiada Kraków. Stąd brak 

jest bezpośredniej odpowiedzialności 

za przyszły rozwój wileńskiego tury- 

zmu. 

Jeszcze ważniejszem i dla Wilna i 

dla całej Polski jest planowt przekształ 

canie Wilna w polski Oksford. Kra- 

ków i Wilno są miastawi idealnemi 

dła rozwoju nauki, trzeba więc tam, 

ale nie w gwarnem rojowisku warsza- 
wskiem, na którem nie wiedza» ale po- 
lityka przemysł i handel wyciskać bę- 
dą swoje piętno, osadzać nowe uczel- 
nie, a może nawet przenieść i część 
istniejących. W każdem z miast pol- 
skich trzeba wogóle otaczać opieką to 
co jest w niem indywidualne. Byłaby 

przecież nonsensem rozbudowa filozo- 
fji w Łodzi i włókiennietwa w Wilnie. 

Taka np. Szkoła Gospodarstwa Wiej- 

skiego byłaby o wiele bardziej na miej- 

scu w Wilnie — stolicy rolniczego kra- 

ju, niż w najbardziej uprzemysłowio- 
nej dziełnicy Polski. 

Muszę tu na chwilę odbiec od tema- 

tu. Indywidualizacja miast jest dla 
mnie wogóle jednem z najważniejszych 

zagadnień urbanizacji polskiej. Jest to 

u nas jeszcze terra nowa. Tymczasem 
pielęgnacja przemysłów tradycyjnych, 
naturalnych od toruńskich pierników 
do natchnień malarskich, uchroni nas 
ód wątłych, suchotniczych imprez. о- 

partych o geszeft, albo o kaprys jedno- 

stki. 

Pozostaje jeszcze słów kilka o lin- 
ji rozwoju Ziemi Wileńskiej. 

Jest to już temat bardziej złożony, 
bardziej wymagający krytyki facho- 

wej. I tutaj jednakże jest pewien dział 

analogiczny do poruszonych z racji 

Wilna tematów! Tem czem dła Wilna 

jest turyzm, tem dla Ziemi Witeńskiej 

ruch letniskowy. 
Ruch ten jest jeszcze bardziej nie- 

zorganizowany, niż turyzm wileński. 

Jest tajemnicą publiczną: że tworzące 

się, jak grzyby po deszczu pensjonaty 

miejskie nie podlegają żadnej kontroli 

ani podatkowej, co stanowi duży usz- 

czerbek dla skarbu, ani własnej. or- 

ganizacyjnej. Wskutek braku „Związ- 

ku Pensjonatów * niemożliwy jest ieh 

prawidłowy rozwój, kontrola i rekla- 

ma. Najpiękniejsze nasze miejscowości 

o ileż bardziej atrakcyjne od brzyd- 

kich okolic podwarszawskich są jesz- 

cze tem wobec przemysłu letniskowe- 

go brzydkiej Kongresówki, czem сВа- 

łupnictwo wobec nowoczesnego prze- 

mysłu. Podczas kiedy w Konstanci- 

nie, czy Milanówku obok każdej sosen 

ki powstają duże wille, okolice naszych 

cudnych Zielonych Jezior niewiele się 

różnią w gruncie rzeczy od Puszczy 

Rudnickiej czy Kuszelewskiej. Słwo- 

rzenie Związku Właścicieli Letnisk i 

Pensjonatów, stworzenie jakiejś pla- 

cówki reklamowo - informacyjnej, 0- 

raz przynależność do ogólno-polskich 

organizacyj tego typu wydaje się rze- 

czą elementarną. 
Kończąc artykuł powyższy mam 

nadzieję: że woj. Beczkowicz, pod któ- 

rego egidą zostały tak wspaniale zor- 

ganizowane „Uroczystości Mickiewi- 

czowskie w Nowogródku, zechce о- 

toczyć swoją opieką i niezmiernie waž- 

ne zagadnienie indywidualizacji Wil- 

na. 
Głos niniejszy nie jest głosem pe- 

symizmu. Rozwój Wilna posuwał się 

i posuwa nader szybko. Ale tak już 

jest w Polsce, której co roku przecież 

przybywa pół miljona nowych gęb do 

żywienia, że potrzeby stale przewyż- 

szają to co już zostało osiągnięte. 

Swój 

RENTV DESEEIISINĖ 

Wyjazd P.Prezydenta doSpaly 
(Telej od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj Pan Prezydent Rzplitej 

przyjął p. min. spr. zagran. ale- 

skiego. W godz. popoł. P. Prezy- 

dent wyjechał do Spaly. 

Spadek kursu dolara. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na wtzorajszem zebraniu giełdy 

Bank Polski obniżył kurs dolara go- 

tówkowego na 9,007/». Zapotrzebo- 

wanie na banknoty dolarowe jest 

bardzo ograniczone i calkowicie za- 

potrzebowanie pokrywają banki pry- 

watne po kursie 9,00 zł. za dolar. 

Sfery giełdowe spodziewają się dal- 

szej obmżki. B 

Fabryka wyrobów bawelnia- 
nych Tow. Akc. Steinert przed 

krachem. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Łodzi, że do Sądu 

Okręgowego wpłynęło wczoraj po- 

danie o odroczenie wypłat fabryki 

wyrobów bawełnianych Tow. Akc. 

Karol Steinert. Fabryka ta jest jed- 

ną ze starszych w Łodzi, istnieje 

bowiem 97 lat. Decyzja więc zarzą- 

du fabryki wywołała w Łodzi silne 

wrażenie. 

Aresztowanie podejrzanego 

o zamordowanie policjanta. 

LWÓW, 12. 8. (Pat). — „Gazeta Poranna* 

donosi, iż aresztowano jednego osobnika, 

podejrzanego 0 dokonanie morderstwa na 0- 

sobie wywiadowcy policyjnego w Borysła- 

wiu. Jest to znany miejscowy komunista Bro 

nisław Adamski, który jednak z całą stanow- 

czością wypiera się winy. 

  

Pamięci 
Jakóba Mortkowicza. 

Ubył Warszawie, rzec można ca- 
tej Polsce, jeden z tych ludzi, zdoby- 

tych na narodowości żydowskiej, któ- 
rzy śŚwiadczyli o wyższości kultury 
polskiej, o mocy przyciągającej do na- 
rodu w niewoli, dającego mimo to: lu- 
dziom urodzonym wśród polskiego 

' społeczeństwa takie wartości duchowe, 
iż skuwały ich z tym narodem zupeł- 
nie. 

Mortkowicz należał do tej samej 
kategorji ideowców co Askenazy, Nus- 
baum, Dicksztejn, Natansony i Kro- 
nenbergi, do tych polskich Żydów war- 
szawskich, którzy Ojczyznę kochali na 
wet z odcieniem romantyzmu, wycho- 
wani na dziełach poetów i publicystów 
zeszłego wieku. Z pewnością. Warsza- 
wa szczegółowo zapozna ogół polski o 
zasługach wydawcy i księgarza Mort- 
kowicza, dziś, krótko po Jego zgonie, 

chcemy tylko dać przegląd działalnoś - 
ci, nie zatrzymując się dłużej nad do- 
mysłami o 'przyczynach tragicznych, 
które człowieka w pełni sił i pracy po- 
pchnęły do samobójstwa. Fakt to zna- 
mienny i ciężki gdy kończą samobój- 
stwem jednostki mające przed sobą 
pracę, za sobą zasługi..... 

Jakób Mortkowicz urodzony w O- 
pocznie w 1876 roku, po ukończeniu 
nauk w gimnazjum radomskiem, wyż- 
sze studja |prowadził w. Monachium, 
Antwerpji i Brukseli. Wróciwszy do 
kraju oddaje się pracy konspiracyjnej 
w ścisłej łączności z Marszałkiem Pił- 
sudskim i b. prez. Wojciechowskim, 
którym pomaga wkolportażu nielegal- 
nej literatury. Aresztowany w 1899 r. 
odbywa swój czas w Cytadeli w 10 pa- 
wiłlonie. Po wyjściu z więzienia, roz- 
poczyna pracę ksiegarsko-wydawni- 
czą, zaznaczając się odrazu jako wiel- 
bicieł estetycznej formy książk 
pospolity amator pięknych rycin i wy- 
dawnictw. Kolejno, książki dla dzieci, 

komplet dzieł Nietschego, Pisma Že- 
romskiego, Norwida, najwybitniejsi au 

torzy polsey i obey w najlepszych tłu- 

maczeniach, znajdują w nim wydaw- 

cę. W 1905 r. zostaje znów areszto- 

wany i musi wyjeżdżać zagranicę, ale 

gdy wraca. rozwija swą księgarnię na 
Mazowieckiej, która staje się małym 
salonem sztuki, gdzie można oglądać 

    

najpiękniejsze reprodukcje zagranicz-, 
nych dzieł, wydawnictwa krajowe i ob- 
ce. Podczas, okupacji niemieckiej wy- 
daje Myśl Polską, jedyne wtedy pismo 

literackie. 

Jemu zawdzięcza nasza sztuka pla- 
styczna. wydanie w albumach pięk- 

nych reprodukcyj współczesnych ma- 

larzy polskich, pracował pilnie nad 

przedstawicielstwem polskiej książki 

na wystawach międzynarodowych we 

Florencji w 1922, w Lipsku w 1926, 

tamże w 1927 na Wystawie Zdobnie- 

twa Książki, a teraz w lipcu organizo- 

wał dział polski na wystawie książki 

w Paryżu. Był jednym z założycieli 
Domu Książki Polskiej, Zakładu Bi- 
bliograficznego i należał do wielu kul- 
turalnych instytucyj. Odegrał niepośle- 
dnią i dodatnią rolę w dziejach kultury 
polskiej, zasłużywszy się społeczeń- 
stwu, które obrał za swoje, dając li- 

teraturze i sztuce pomoc materjalną, 

bez liczenia się z zyskiem jedynie i 

przedewszystkiem» ale mając na oku 

wysoki poziom, estetykę, wykwint ta- 

lentów i szaty zewnętrznej, które spra- 

wiały, iż zagranicą wydawnictwa fir- 

my J. Mortkowicz spotykały się z na- 

leżytem uznaniem. Wielka to szkoda, 

wielki żal, że człowiek tego typu zała- 

mał się pod wpływem ciężkiej obecnej 

atmosfery, i że tyle lat energji i ideo- 

wej pracy tak tragiczny znalazły ko- 

niec. R. 

a NSS ECO EBOROODEEE 

Znacznej redukcji nie będzie. 

(Telef od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że zamierzona 

redukcja w Kasach Chorych w 

związku z reorganizacją Kas nie 

przybierze większych rozmiarów. 

Redukcja dotknie bardzo niewiel- 

kiej ilości pracowników Kas Cho- 

rych, przewažnie element niewykwa- 

lifikowany. 

Daiszy spadek bezrobotnych 
o 5172 osoby. 

W dniu 8 b. m. liczba bezrobotnych za- 

rejestrowanych w Państwowym Urzędzie Po- 

średniectwa Pracy, wynosiła w Warszawie 

15.005, spadek w stosunku do poprzedniego 

tygodnia 81; Łódź — 25.644, spadek — 1.190; 

Częstochowa 10.387, spadek — 133;  Sosno- 
wiec — 20.159, spadek — 3.63; Poznań — 
10.621, spadek — 349; województwo śląskie 

— 60.150, spadek — 318. Ogólna liczba bez- 
rohbotnych — 255.887. 

W. stosunku do tygodnia- poprzedniego 

nastąpił spadek hkezrobotnych o 5.172 osoby. 

   

Ministrem Wyznań Religijnych i 0. P. 
został mianowany poseł Janusz Jędrzejewicz. 

Tel. ed wł. kor. 2 Warszawy. 

Wczoraj rano powrócił z Druskienik do Warszawy Marszałek Piłsud- 

ski. Na dworcu powitał Marszałka p. premjer Prystor. O godz. 10 rano 

przybył do Warszawy Pan Prezydent Rzeczypospolitej: O godz. 11 przed 

południem udał się na Zamek p. premjer Prystor, z którym Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej odbył dłuższą konierencję. 

Dowiadujemy się, że p. premjer Prystor w trakcie konierencji przed- 

łożył Panu Prezydentowi wniosek o mianowanie posła Janusza Jędrzeje- 

wicza, wice prezesa BBWR, ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 

blicznego. Pan Prezydent Rzeczypospolitej przychylił się do wniosku 

i mianował Jędrzejewicza ministrem oświaty. O godz. 12-ej w poł. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął nowomianowanego min, Jędrzejewicza 

na godzinnej konferencji, w której trakcie złożył on na ręce Pana Pre- 

zydeuta przysięgę. Pan min. Jędrzejewicz obejmie dziś urzędowanie. 

+ 

Nowomianowany minister Janusz- 
Jędrzejewicz, urodzony w roku 1885 

na Ukrainie we wsi Spiczyńce: gimna- 
zjum ukończył w Żytomierzu. P. Ja- 

nusz-Jędrzejewicz brał wybitny udział 

w ruchu niepodległościowym, to też 

zmuszony do wyjazdu zagranicę, ukoń- 
czył w Paryżu Ecołe des Sciences Po- 
litiques. Następnie skończył wydział 

matematyczno - przyrodniczy uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Przed wojną prowadził działalność pe- 

dagogiczną w szkołach / prywatnych. 
W roku 1914 wstępuje do Legjonów i 
bierze udział w walkach 1 p. I bryga- 

dy. Następnie w latach 1917 i 1918 był 

członkiem komendy naczelnej POW., 
członkiem komitetu redakcyjnego pis- 

nia „Rząd i Wojsko', oraz pracował 
piblicystycznie w wydawnictwach nie- 
pódległościowych tego okresu. W roku 

1919 powrócił do wojska, z którego 
wyszedł w roku 1923 w stopniu majo- 

* # 
ra. W latach 1923 i 1924 prowadzi wy- 
kłady na kursach dla dorosłych od r. 
1924 do 1926 był dyrektorem państwo- 
wego seminarjum nauczycielskiego im. 
Konarskiego w Warszawie. 

Po wypadkach majowych 1926 r. 
wszedł do prezydjum Rady Ministrów. 
W 1927 r. obejmuje stanowisko wizy- 
tatora szkół 'w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Przy wyborach w roku 1928 wchodzi 
jako poseł do Sejmu. W obecnym Sej- 
mie obrany został wiceprezesem klubu 
Bezpartyjnego Bloku. Pos „Janusz Ję- 
drzejewicz jest jednym z twórców i dy- 
rektorem Instytutu Wschodniego w 
Wilnie, założycielem pisma  ideowo- 
wychowawczego .,Zrąb”, jednym z naj 
wybitniejszych współpracown. miesię- 
cznika „Droga. Odznaczony krzyżem 
Virtuti Militari, krzyżem Niepodległo- 
ści i ezterokrotnie krzyżem  Walecz- 

nych. (Pat). 

| Słuszne stanowisko Poiski. 
GENEWA, 12-VIII. Rząd sowiec- 

ki przesłał do Ligi Narodów dane, 

"dotyczące stanu rosyjskich sił zbroj- 

nych, sprzeciwił się jednak ogłosze- 
niu tych danych dla użytku kon- 
ferencji rozbrojeniowej. Wobec ta- 

kiego zastrzeżenia Sowietów Pol- 
ska odmawia zgody na ogłaszanie 
sprawozdania polskiego do tej pory, 
dopóki Sowiety nie postąpią tak 
samo, jak inne państwa. 

Pierwszy krok na drodze do Paneuropy. 
Międzynarodowe Biuro Pośrednictwa Pracy. 

GENEWA, 12-VIII. (Tel. wł.). Jak 
donoszą z Genewy, komisja dla Unii 
Europejskiej przy Lidze Narodów 
wypracowuje plan zwalczania bezro- 
bocia, które według obliczeń tej ko- 
misji dotknęło na przestrzeni Europy 
ponad 1l miljonów ludzi. 

Komitet postawił 4 następujące 
tezy. 

|) Należy stworzyć międzynaro- 
dowe biuro pośrednictwa pracy, któ- 

re będzie pozostawać w ścisłych 
związkach z rynkami pracy w każ- 
dym kraju. 

2) Stworzenie obustronnych trak- 
tatów, które pozwolą na szybkie 
przenoszenie pracowników i robot- 

ników z jednego kraju do drugiego. 
Stosuje się to przedewszystkiem do 
robót sezonowych. 

3) Stworzenie szerokiego systemu 

międzynarodowych robót publicz- 

nych takich, jak międzynarodowe 
drogi automobilowe oraz powszech- 
na sieć hydroelektryczna. Tego ro- 
dzaju plany dałyby zajęcie dla setek 
tysięcy robotników i zjednoczyłyby 
ogromnie Europę pod względem 
ekonomicznym. 

4) Wypracowanie planu ekspansji 
kolonjalnej . celem odprowadzenia 
nadwyżki ludności, która dawniej 
wyjeżdżała do Stanów Zjednoczo- 

nych. 

Dookoła wizyty ministrów francuskich 
w Berlinie. 

BERLIN, 12-VIII. (Pat). Komuni- 
kat Havasa o odroczeniu podróży 

premjera Lavala do Berlina wywołał 

konsternację. W niemieckich kołach 

politycznych utrzymuje się uporczy- 

wie podłoska, że Urząd spraw za- 

granicznych Rzeszy został zaskoczo- 

ny wiadomością agencji Havasa, 

rząd bowiem niemiecki miał zamiar 
właśnie wystosować formalne za- 
proszenie do Paryża. 

Szczególne zdumienie wyrażają 

w kołach berlińskich z tego powo- 

du, że według komunikatu Havasa, 

premjer Laval tylko w zasadzie przy- 

jąć miał zaproszenie rządu Rzeszy, 

podczas gdy dotychczas w opinii 
niemieckiej dzięki inspiracjom czyn- 
ników miarodajnych panuje przeko- 
nanie, iż premjer francuski przybę- 
dzie do Berlina już w drugiej po- 
łowie sierpnia. 

BERLIN, 12-VIIL (Pat). Z. kół 
dobrze poinformowanych „Berliner 

Tageblat* donosi, że rząd Rzeszy 

nie powziął jeszcze ostatecznej de- 

cyzji w sprawie terminu przyjazdu 

premjera francuskiego Lavala i mi- 
nistra spraw zagranicznych Brianda 
do Berlina. 

BERLIN. 12.УШ. (Pat). Biuro 
Conti komunikuje: W berlińskich 
kołach politycznych podkreślają dziś 

wieczorem, że wbrew wszystkim in- 

nym wiadomościom, wizyta Lavala 

i Brianda prawdopodobnie nastąpi 

jeszcze w ostatniej dekadzie sierp- 

nia. Jednocześnie podjęte zostały 

dziś po południu w tej sprawie kro- 
ki w Paryżu. Przytem zdaje się nie 

udało się jeszcze osiągnąć porozu- 

mienia. Możliwe jest, iż kwestja zo- 
stanie w ciągu dnia jutrzejszego lub 
pojutrze wyjaśniona, co umożliwi 
wysłanie oficjalnego zaproszenia nie- 
mieckiego i uzgodnienia terminu 
wizyty. 

Mac Donald walczy © równowagę budżetu 
" _- brytyjskiego. 

LONDYN. 12.VIII. (Pat). Nie- 

oczekiwany powrót Mac Donalda 
i nagłe zwołanie wyznaczonego na 

dzień 24 sierpnia komitetu oszczę- 

dnościowego rządu już dzisiaj, wy- 
wołują w całej prasie rozliczne, czę- 

sto przesadne komentarze. 

Faktem zostaje jednak, że troska 

o przyszłość budżetu brytyjskiego 

zmusza Mac Donalda i Snowdena 

do znalezienia sposobu pokrycia de- 

ficytu, określonego w raporcie eks- 

pertów oszczędnościowych na 120 

miljonów funtów. 

Zderzenie 
BYDGOSZCZ, 12. 8. (Pat). — Nocy wezo- 

rajszej na stacji Iłowo parowóz pociągu Nr. 

673 najechał na pociąg mieszany Nr. 1471. 

Naskutek zderzenia 2 wagony zrzucone Z0- 

pociągów. 
stały z szyn, przyczem jeden z nich uległ 

uszkodzeniu. Z obsługi pociągu hamulczy 

Chmielnicki doznał poważnych obrażeń. 

WIADOMOŚCI z KGWNA 
PRZEDŁUŻENIE WYGNANIA WOLDEMA- 

RASA. 

Władze litewskie przedłużyły termin wy- 
gnania Woldemarasa na caly czas trwania 
satnu wojennego. 

Do Kowna Woldemarasowi wolno bedzie 
przyjechać tylko na swoją sprawę i zamiesz- 
kać u swego obrońcy adw. Chorążyckiego. 
Po zakończeniu sprawy Wosldemaras znów 
zostanie odesłany do Płotel, o ile nie zosta- 
nie osadzony w więzieniu. 

CZTERY ZJAZDY NARODOWCÓW. , 

W bież. miesiącu odbędą się cztery duże 
zjazdy narodowców na prowincji ia i 
cie: 16 w Rosieniach, 23 w Może 
w Olicie i 6 września w Ucianie. W 
tych wezmą udział nietylko delega 
organizacji narodowców, lecz również sym- 
patycy. Na zjazdy p: ędzie Prezydent Re- 
publiki p. Smetona, który ma wygłosić na 
nich przemówienia: Program. zjazdów jest 
bardzo obszerny: uroczyste spotkanie Prezy- 
denta Republiki, przemówienia, pochody, 
rania organizacji, gry sportowe młodzieży 
narodowców, przedstawienia misterjów i t. 
d. Wi Ucianie, gdzie w tym czasie będzie wy- 

stawa rolnicza, w czasie pobytu Prezydenta 
Republiki nastąpi otwarcie nowo zbudowane- 
go gmachu gimnazjalnego. 

„LIETUVOS AIDAS* o DUCHOWIEŃSTWIE. 

„Lietuvos Aidas* -w artkule wstępnym 

zaznacza, że ustosunkowanie się duchowień- 
swa litewskiego do narodowców jest bardziej 
wrogie, niż. do lewicy. Jest to zupełnie nie- 
zrozumiałe, gdyż narodowcy nie walczą z re- 

ligją, a bronią jej. Niektórzy z księży w 
swych kazaniach ws. ują, że rząd obecny 

jest bardziej wrogi względem kościoła, niż 
poprzedni rząd socjalistyczny. Pisma są zda- 

nia, że niedopuszczalnem jest, aby ducho- 
wieństwo uprawiało sabotaż i dezorganizo- 
wało państwo. Kapłani prowadzący pracę 

    

      

   
  

    

   

     

       

pedagogiczną, prowadzą również politykę 
party i ignorują tych wychowankód, któ- 

o kół chrześc.-demo rzy nie r 

  

    

Zgon attachć polskiego. 
„GENEWA, 12. 8. (Pat). — Zmarł tu atta- 

chć honorowy delegacji polskiej do Ligi Na- 
rodów Karol Potulicki. 

Ciężka sytuacja Żydów 
w Iraku. 

JEROZOLIMA, 12-VIII. (Pat). 
Dziennik hebrajski „Davar“ stwier- 
dza, że wbrew oświadczeniu dr. 
Drummonda  Shielsa,  złożonemu 
przed komisją mandatową w Gene- 
wie, jakoby sytuacja Żydów w Ira- 
ku była . zadawalająca, położenie 
Żydów irakskich, wywodzących się 
z Żydów babilońskich osiadłych po 
zburzeniu pierwszej świątyni, jest 
wprost tragiczne. Na Żydów nakła- 
da rząd wysokie podatki, odmawia- 
jąc im równouprawnienia z resztą 
ludności. Sjanizm jest w Iraku za- 
kazany. Językiem nauczania w szko- 
łach jest po większej części język 
arabski. 

W Iraku cholera. 
KAIR, 12. 8. (Pat). — Pasażerowie, przy- 

bywający do Kairu z Iraku podlegają dokła- 
dnym badaniom lekarskim z powodu epi- 
demji cholery, jaką stwierdzono w Iraku. 

Rozpaczliwa sytuacja 
emigrantów. 

RIO DE JANEIRO, 12. 8. (Pat). — Przy- 
było tu przeszło 50 emigrantów, którzy opu- 
ścili polskie tereny kolonizacyjne w republi- 
„ce paragwajskiej. Znajdują się oni w bardzo 
trudnych warunkach materjalnych. Placówki 
polskie i patronaty nasze zorganizowały ener 
giezną akcję, by możliwie jak najrychiej wy- 
szukać dla nich pracę i rozmieścić ich po 
kolonjach polskich w południowej Brazylji. * 

Nie kijem — to pałką. 
TOKJO, 12 8. (Pat). — W związku z 

wczorajszą wiadomością © lotnikach amery- 
kańskich Panghornie i Herndonie wyjaśnia 
się, iż nie aresztowano ich, lecz tylko ogra- 
niczono swobodę ruchu. 

  

Bopisrajcie przemysł krajowy 
  

Giełda warszawska z dn. 12.VIII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 

    

   

Dołarg . . « . » . + 9,001/4—9,021/,—8,981/, 
BMEja 2040. we 124.45 —124,76— 124,14 
Holandja . . . . . . 359,95 —350,55—359,0% 
Londyn „43,371/,—43,48—43.27 
Nowy York . . . .. „ 8,925 — 8,945 — 8,905 
Nowy York kabel . . . 8,929 —8,%49— 8,9: 9 
Payk RUS As 34,90—35,08—34,90 
Praga . . - + » » + - 28,441/, —26,51—26,08 
Szwajcarja . « + - - 174,20—17',63—173,77 
Viedeń. . ©. . . . 125,50—125,81—125.19 
MOCNY CE 0050-33 46,71 — 46,83—46,59 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. . . . « « . « 82,75 
a Sama seryjaa ‚ „л S 86,00 
5% Konwersyjna . . | » „44,25 
6% dolarowa ..«'« «s « +). S 70,50. 
80, L.Z. B. G. K. 1 B.R., cb. B. G. K. . 94,00 
Te same Z О сНЕ 83.25 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . . 73,00— 74,00 
4% ziemskie . . « « 2 « +: 88,00 
5% warszawskie . . . . 68,75—69,50— 69,0% 

10% Lublina . « « « « + * * * » ‚ 7150 
5% Łodzi . « « « « » + + * » + „ « «65,00 
10% Radomia PA dok . 71,50 
10% Siedlec . » « - - » se 

AKCJE 

Bank Polski „‚ + е 2 .. « « . „. . 114,00 

Lilpop . + - . - sių ua О 

Haberbusch . . . 4 44444 + 65,00
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Upošrednienie podatków. 
Teza główna. 

Globalny. dochód Skarbu Państwa 
Polskiego na rok 1931-32 stanowią do- 
chody: a) z administracji państwowej 
(ministerstwa), przynoszące / brutto 
1,848 miljonów złotych, b) z przedsię- 
biorstw państwowych (drukarnie pań- 
stwowe, wydawnictwa, kolej, lasy i 
poczta-telegraf) dające netto 136,6 mil. 
złotych i e) z monopołów (sól, tytoń, 
spirytus, loterja i zapałki), wynoszące 
netto 882 miljonów złotych, co stano- 
wi razem 2,866,711,474 złote. 

Na wydobycie powyższej sumy skła- 
dają się, między innemi, podatki t. zw. 
bezpośrednie, t. j. podatek gruntowy: 
60 miljonów zł., podatek od nierucho- 
mości — 45 milj. zł. przemysłowy — 
315 mil. zł., dochodowy 250 mil. zł., 
od kapitałów i rent — 6 mil. żł. i od- 
setki zwłoki, należności egzekucyjne 
oraz grzywny — 44 mil. zł., co stanowi 
razem 720 miljonów, t. j. nieco mniej 
niż jedną czwartą część ogólnej sumy 
dochodów państwowych. 

Owe podatki bezpośrednie, w kwo- 
cie 720 miljonów złotych, mogą być 
całkowicie zastąpione przez podatki 
pośrednie, czyli towarowo-konsumcyj- 
ne, — ku korzyści w pierwszym rzę- 
dzie Skarbu Państwa, jako egzekutora 
podatków, ku korzyści gospodarczego 
organizmu państwowego, jako podsta- 
wowego źródła podatków» i wreszcie 
ku korzyści obywatela kraju, jako 
płatnika tychże podatków. : 

Korzyšci dla skarbu. 

Idea podatku, który nazwiemy to- 

warowo-konsumcyjnym, polega na 
tem, że objektem opodatkowania są nie 
objekty pracy, jako takie, lecz towar 
już wyprodukowany i znajdujący się 
na drodze do zbycia. Momentem zaś 
opodatkowania jest chwila, gdy towar 
znajduje nabywcę i wychodzi z wy- 
twórni na rynek. Wobec tego, władze 
skarbowe nie będą zmuszone mozol- 
nie „ściągać ten podatek, jak to się 
dzieje obecnie z daninami „obrotowe- 
mi“ czy „dochodowemi“, lecz mogą 
zgóry inkasowač należytości skarbowe 
z różnych przedmiotów spożycia, po- 
dobnie jak się to rzecz ma z opłatami 
celnemi, łub z podatkiem od wina, pi- 
wa, cukru, drożdży, olejów mineral- 
nych, zapalniczek i t. d. 2 

Taki system, przy którym  zło- 
wróżbna postać sekwestratora skarbo- 
wego przejdzie do przeszłości. przede- 
wszystkiem odciąży znacznie budżet 
rozchodowy Ministerstwa Skarbu, wy- 
noszący dzisiaj 137 miljonów zł. Bio- 
rąc zgruba, Skarb zarobi na zmianie 
systemu około jednej trzeciej wydat- 
ków dzisiejszych, co wyniesie 46 mil. 
zł. Odpadnie bowiem drogi i ciężki 
aparat urzędniczy, przeznaczony do 
wymiaru indywidualnego podatków 
dochodowo-obrotowych, do ściągania 
przymusowego wszelkich podatków 
bezpośrednich, do rozpoznawania licz- 
nych rekursów od wymiarów podat- 
ków etc. ; 

Niezaležnie od tego, zadania inka- 
sowe Ministerstwa Skarbu, jako po- 
borcy podatków, zostaną znacznie 
uproszczone i usprawnione dzięki po- 
bieraniu danin zgóry( jak cła lub po- 
datek od wina, piwa, cukru i t. @). 
Dochody państwowe będą wpływały 
z większym stopniem niezawodności. 
gdyż nie będzie tak szerokiego pola do 
bijących w oczy nadużyć, jakie mają 
miejsce dzisiaj — przy zbyt często do- 
wolnym wymiarze podatków; obroto- 
wego i dochodowego przez urzędy 
skarbowe, jak również przy praktyko- 
wanych przez płatników fortelach i 
podstępach w celu uniknięcia niezaw- 
sze uchwytnych podatków. W rezulta- 
cie rozstaniemy się zupełnie z t. zw. 

  

  

  

  

  

podatkami nieściągalnemi, które, acz- 
kolwiek stanowią wielkie sumy, muszą 
koniec końców podlegać umorzeniu z 
powodu faktycznej nieściągalności. 

Korzyści dla gospodarstwa 
państwowego. 

Przełożenie podatków z warszta- 
tów pracy na towary wyprodukowane, 
t. j. na przedmioty spożywcze, ułatwi 
byt i rozwój naszego przemysłu, znaj. 
dującego się obecnie w stanie 
zaczątkowym. Bywają wypadki, że za- 
kład przemysłowy, zanim zdąży jesz- 
cze wyprodukować towar i puścić go 
na rynek, już ma u siebie sekwestra- 
tora skarbowego. który fantujc mu 
towar lub maszyny.i ogłasza licytację 
dla osiągnięcia zaległości skarbowych. 
Przemysłowcom należy dać wolne płu- 
ca do pracy i nie żądać od niego nic, 
póki jego wytwórnia nie wyprodukuje 
towaru, za kióry pozornie płaci poda- 
tek pierwszy nabywca (hurtownik, de- 
talista lub inny pośrednik), a w isto- 
cie podatek ów podlega prawu t. zw. 
rozłożenia na jak najszersze warstwy 
konsumentów. Jedną z poważnych 
przyczyn niedorozwoju naszego prze- 
mysłu jest strach przedsiębiorstw 
przed ciężarami podatkowemi; które 
często podrywają zakład przemysło- 
wy, zanim on zacznie efektywnie owo- 
cować, i gnębią przemysłowca przez 
cały czas trwania jego przedsiębiorst- 
wa. 

  

Przez upośrednienie podatków u- 
nikamy rażącej niesłuszności w ich re- 
partycji. Dzisiaj wysokość podatków 
bezpośrednich zależy nietyle od cyfry 
rzeczywistego obrotu i dochodu płat- 
nika, ile od „widzi mi się” urzędów 
skarbowych  (hołdujących zasadzie: 
brać, ile się da) od mniej lub więcej 
umiejętnego prowadzenia przez płat- 
nika ksiąg „podwójnych* (dla siebie i 
dla urzędu skarbowego). od zdolności 
wyzyskiwania uprawnień  rekurso- 
wych, od fikcyjnego obciążania przed- 
siębiorstw i t. d. Kto te zdolności po- 
siada, płaci mniej, lecz zato ludzie, nie 
chcący czy nie umiejący uchylać się 
od powinności płatniczych, płacą za 
siebie i za innych. Przy podatkach po- 
średnich podobne zjawisko staje się 
nieaktualnem, gdyż wówczas płaci nie 
człowiek i nie przedsiębiorstwo, lecz 
płaci rzecz najzupełniej uchwytna, t.j. 
towar — za prawo przejścia z wytwór- 
ni na rynek nabywczy. 

Korzyści gospodarcze ze skasowa- 
nia podatków bezpośrednich ujawnia- 
ją się także przy rozpatrzeniu każdego 
z poszczególnych podatków tego typu. 
Zniesienie podatku gruntowego w kwo 
cie 60 milj. zł. stanie się bezsprzecznie 
korzystne dla ciągle kulejącego nasze- 
go rolnictwa, które wówczas będzie się 
mogło swobodniej rozwinąć, co jednak 
nie znaczy, że poszczególny rolnik u- 
chyli się od płacenia podatków. Ze swo 
jego dochodu brutto będzie kupował 
narzędzia rolnicze, nawozy sztuczne i 
inne towary, których sam nie wytwa- 
rza. Tutaj dotknie go powinność po- 
datkowa, która jednak będzie wów- 
czas nie mechaniczną śrubą podatko- 
wą» lecz organiczną koniecznością go- 
spodarczą, realizowaną przez rolnika 
w miarę jego sił i możności.Zniesienie 
podatku od nieruchomości, kapitałów 
i rent skieruje 51 milj. zł. pieniędzy 
społecznych do wewnętrznego obrotu 
kapitałów, t. j. na korzyść produkcji 
we wszystkich jej formach i znowuż 
rentjer nie ujdzie tutaj od podatku 
spożywczego, bo, chociaż nie zapłaci 
podatku dochodowego, to jednak hę- 
dzie musiał opłacać podatki przy swo- 
ich wydatkach konsumcyjnych, które 
znowuż ze swej strony wzmagają pro- 
dukcję. Zniesienie podatku dochodo- 
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wego i obrotowego (565 milj. zł.) po- 
ciągnie również za sobą znaczne zwię- 
kszenie pieniężnego obrotu wewnętrz- 
nego, t. jj wzmoże inwestycje kapita- 
łów dla celów produkcji i ożywi ruch 
nabywczy, co zwłaszcza dzisiaj jest 
nakazem chwili wobec braku kredy- 
tów i ograniczenia konsumcji. Dochód 
państwowy, powstający z kar za załe- 
głości podatkowe w kwocie 44 milj. zł. 
Oczywiście, winien odpaść, bo, przede- 
wszystkiem» przy skasowaniu podat- 
ków bezpośrednich, płatnych zdołu, 
nie może być zaległości, a więc i kar 
za nie, i powtóre jest to dochód w is- 
tocie swej niemoralny, gdyż opiera się 
na lichwie, którą przecież państwo pię- 
tnuje, jako działalność społecznie szko- 
dliwą i sprzeczną z wymaganiami zdro 
wego obrotu. 

Na tem jednak nie ograniczają się 
korzyści płynące z upośrednienia po- 
datków, dla gospodarstwa krajowego. 
Przed Państwem otwierają się szersze 
horyzonty prowadzenia właściwej po- 
lityki gospodarczej. Przez natężanie 
lub łagodzenie opodatkowania tego 
czy innego towaru, dzisiaj nieopodat- 
kowanego, Państwo może skuteczniej 
walczyć tak z brakiem, jak i nadmia- 
rem pewnych towarów. Może wpływać 
na taniość i na drożyznę towarów na 
rynku wewnętrznym i na cenę towa- 
rów. przeznaczonych na eksport, a 
przez to wydatniej oddziaływać na 
nasz biłans handlowy i płatniczy. Mo- 
że ściślej dostosowywać politykę ceł 
zewnętrznych na pewne produkty do 
podatków wewnętrznych. Cała polity- 
ka podatkowa staje się opanowaną kla- 
wiaturą: na której można wygrywać 
motywy, harmonizujące z potrzebami 
gospodarczemi organizmu  państwo- 
wego, jako całości. 

    

   

Bolesław Szyszkowski. 

PRZEGLĄD PRASY. 
Gazeta Polska (w Nr. 218) omawia 

w następujących słowach znaczenie 
Zjazdu Legjonistów w Tarnowie. 

„Na słowa, które padają na dorocznych 
sierpniowych zjazdach legjonowych, czeka 
cała Polska. Przywykliśmy do tego, że co 
roku na tych uroczystościach padają waż- 
kie słowa, będące dla nas pokrzepieniem du 
chowem, a dla całego ogółu niejako synetzą 
danego okresu, hasłem i wskazaniem na 
najbliższą przyszłość. 

Również i na słowa, które paść miały w 
niedzielę w Tarnowie, czekał kraj cały. W 
nieobecności Komendanta przypadło Wale- 
remu Sławkowi, Gustawowi Orlicz-Dresze- 
rowi, Stefanowi Staszyńskiemu zadanie u- 
jęcia syntetycznie tego, co jest nakazem chwi 
li i naświetlenia tego nakazu z punktu widze 
nia idei legjonowej. 

Hasło to, rzucone wobec 10 tys. zebra- 
nych w Tarnowie uczestników zjazdu, a do- 
cierające dziś do najdalszych zakątków pań 
stwa, do wszystkich jego obywateli, brzmi: 

— Ofiarność! Chwila obecna wymaga о- 
fiarności: Od każdego obywatela państwa! 

Walery Sławek podał w. swej mowie 
konkretny przykład takiej ofiarności, kiedy 
to oficerowie legjonowi zrzekli się swych 
gaż, ograniczyli swą stopę życiową do mińi- 
mum, a utworzywszy wspólną kasę, przezna- 
czyli to, co wpływać miało do ich własnych 
kieszeni, na rzecz publiczną, na prace orga- 
nizacyjne zarówno Legjonów jak i innych 
ośrodków idei niepodległości. 

Oczywiście prezes Sławek nie bez kon- 
kretnego celu przypomniał właśnie ten epi« 
zod z dziejów I Brygady, rozsńuł przed swy 
mi słuchaczami wspomnienie tego ofiarnego 
wyrzeczenia się dóbr materjalnych przez pod 
komendnych Komendanta w chwili, gdy dob- 
ro publiczne wymagało takiej ofiary”. 

Journal des Dóbats 7-VIII, twiet- 
dzi, że-od pewnego czasu wzmocnił 
się nacisk zainteresowanych mo- 
carstw na Francję, celem zmuszenia 
jej do ulokowania francuskich kapi- 
tałów w Niemczech, co umożliwiłoby 
wycofanie angielskich i amerykań- 
skich oszczędności narażonych na 
niebezpieczeństwo wskutek kryzysu 
niemieckiego. Niemcy rozumieją, że 
muszą być oszczędzane i ratowane 
przez swych wierzycieli, o ile ci o- 
statni nie mają ochoty pozbycia się 
swych pieniędzy i wyzyskują tę sy- 
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Powódź w Chinach. 
Groźba dalszego rozszerzenia się powodzi. 

SZANGHAJ. 12.VIII. (Pat). Roz- 
paczliwa sytuacja ludności w miej- 
scowościach, nawiedzonych przez 
powódź, pogorszyła się jeszcze bar- 
dziej z powodu ulewnych deszczów. 
którym towarzyszą silne wiatry. 

Rzeka Żółta wzbiera w dalszym - 
ciągu, zrywając niedawno naprawio- 
ne tamy. Mieszkańcy 500 zabudowań 
zostali pogrzebani pod ruinami do- 
mów, podmytych przez iale. Linja 

kolejowa Lunghai—Tien-Tsin i Sin- 
kapow znajdują się pod wodą z po- 
wodu wystąpienia z brzegów kana- 
łów. Prowincja Szan-Tung jest po- 
ważnie zagrożona przez coraz bar- 
dziej wzrastający poziom rz. Żółtej. 

Cena ryżu na rynku szanghajskim 
wzrosła © 50 proc, z powodu szkód 
poczynionych przez powódź na plan- 
tacjach ryżowych. 

  

Znowu zamach na pociąg. 
BERLIN, 12. 8. (Pat). — Ubiegłej nocy 

pociąg osobowy najechał pod Bogaden na 
Śląsku niemieckim na kamień, położony na 
torze kolejowym. Lokomotywa bez trudności 

kamień zmiażdżyła, przyczem ruch kolejowy 
nie ułegł żadnemu zakłóceniu. Prasa dzisiej- 
sza upatruje w tym incydencie nowy zamach 
polityczny na pociąg pasażerski. 

Znów krwawe starcia w Niemczech. 
BERLIN, 12. 8. (Pat) — Wczoraj z okaz- 

ji niemieckiego święta narodowego doszło w 
Kolonji kilkakrotnie do wykroczeń żywiołów 
radykalnych. Policja zmuszona była do uży- 
cia pałek gumowych w celu rozpędzenia de- 
monstrantów. W Berlinie w dzielnicy rohót- 
niczej ostrzeliwano policję, z okien domów. 
Policja odpowiedziała salwą  karabinową. 
Jeden z mieszkańców domu odniósł ciężką 

ranę — Rewizja wykryła skład odezw ko- 
munistycznych 

HAMBURG, 12. 8. (Pat) — W Altonie ko. 
ło Hamburga doszło do krwawych starć po- 
między komunistami a _ nacjonalistami. 
Dwóch policjantów, jak również 3 demon- 
strantów odniosło ciężkie rany. Przewieziono 
ich do szpitala. 

Liczne aresztowania członków bojówek 
komunistycznych. 

BERLIN, 12. 8. (Pat). Dochodzenie, 
prowadzone w poszukiwaniu zabójców ofi- 
cerów policji na placu Buelowa, nie dało 
dotychezas pozytywnych wyników. Polieja 
dokonuje licznych aresztowań wśród komu- 
nistów w Berlinie, jak również na prowincji. 
U jednego z aresztowanych w Berlinie zna- 
leziono szkie przebiegu zabójstwa poliejan- 
tów na placu Buelowa. 

Dziś znowu rozlepione zostały przez ter- 
rorystów na słupach reklamowych odezwy, 
podburzające policję do niekarności. Zwią- 

zek rzeźników otrzymał list, zawierający gro- 
źbę plondrowania sklepów. Nastąpiły aresz- 
towania również w okolicy Akwizgranu. 

Dokonano koło 50 aresztowań członków 
bojówek komunistycznych, u których znale- 
ziono broń i stwierdzono, że prowadzone by- 
ły ćwiczenia w ostrem strzelaniu. Wśród are- 
sztowanych znajduje się dwóch komunistycz- 
nych radnych i jeden poseł do Reichstagu. 

Policja przeprowadziła aresztowania rów- 
nież w Duesseldorfie. 

Dalsze śledztwo w sprawie zamachu na pociąg. 
BERLIN, 12 8 (Pat) — Badanie areszto- 

wanego w nocy rzekomego oficera irlandz- 
kiego, który był podejrzewany o udział w 
zamachu na pociąg w Juterborgu, nie posu- 
nęło dotychczas śledztwa naprzód. Areszto- 
wany zaprzecza temu, ażeby brał jakikol- 
wiek udział w zamachu. Podejrzenia policji 

zwróciły się więc przeciwko dwu innym oso- 
bnikom, których zagadkowe postępowanie 
zwraca uwagę. — Z pośród przesłuchanych 
osób nie znaleziono nikogo, przeciwko komu 
istniałyby uzasadnione poszlaki o udział w 

zamachu. 

  

Król podziemi skazany 
na 14 lat więzienia i 11 milj. doi. kary. 

NOWY YORK, 12. 8. (Pat). — Jack Dia- 
mond, głośmy szef bandy przemytników, z0- 
stał uznany przez federalny sąd w Nowym 

Yorku za winnego uprawiania kontrabandy 

alkoholu. Rewizja wykryła potajemną dysty- 
larnię. — Diamond został skazany na 14 lat 
więzienia oraz na karę 11 miljonów dol. za 

pogwałcenie prawa o prohibieji. 

Zemsta murzyna. 
WIASZYNGTON, 12 .8. (Pat). — Były za- 

stępca prokuratora generalnego zamordowa- 
ny został czterema strzałami rewolwerowe- 

mi, danemi z zasadzki przez pewnego murzy. 
na Powodem zabójstwa była zamsta za spo- 
liczkowanie. Murzyna aresztowano. 
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tuację. Gdyby Francja ustąpila pod 
presją zagranicy i zgodzila się na 
zaangažowanie swych finansėw w 
państwie, które żyje nad stan i nie 
szanuje traktatów, to nadszedłby 
moment, gdzie wciągnięta w kłopo- 
ty finansowe, musiałaby odstąpić od 
swych żądań w dziedzinie odszko- 
dowań i nienaruszalności traktatów. 

Dzień Polski (Nr. 217) omawia 
wyniki plebiscytu niedzielnego w 
Prusach. 

„Niewątpliwie, wyniki plebiscytu niedziel 
nego przyczynią się do pewnego wzmocnie- 
nia wpływów p. Briininga i na wewnątrz. 
Lecz jednocześnie wzrośnie rozwydrzenie na 
cjonalistów, którzy po wczorajszej względnej 
porażce (około 10 miljonów głosów to wynik 
którego nie wolno lekceważyć!) nietylko nie 
złożą broni, lecz z większym jeszcze bodaj 
zapałem dążyć będą do uchwycenia władzy 
w swe ręce. 

Wiemy zaś, że stać ich na wszystko i 
wszelkie drogi są dła nich dobre. Po zwy- 
cięstwie więc p. Briininga czeka droga b. 
ciężka i praca nadzwyczaj skomplikowana. 

Pragnęlibyśmy wierzyć, iż oświadczenia, 
które kanclerz Rzeszy złożył w ostatniej 
swej mowie przed mikrofonem radja ben- 
lińskiego, są szczere. Z drugiej jednak stro- 

ny wiemy o tem, że gabinet Briining—Cur- 
tius został okrzyczany za kontynuatora po- 
lityki $. p. ministra Stresemanna 

Otóż Stresemann używał często nacjona- 
listów, ich agitacji i ich haseł jako tarczy 
obronnej dla siebie na forum międzynarodo- 
wem. Stresemann nie był nacjonalistą, ale 
nietylko nie przeciwstawiał się propagandzie 
nacjonalistycznej, lecz hodował ją jako je- 
den z atutów do wygrania. Skutki nie ka- 
zały na siebie długo czekać. Ewakuowano, 
co prawda Nadrenję, ale przyszło rozwiąza- 
nie parlamentu, nowe wybory, katastrofalne 
ich wyniki, załamanie się gospodarcze i 
wreszcie wczorajsze... zwycięstwo. 

Do zwycięzcy, jak wiadomo, głos należy. 

Jeżeli więc p. Briining szczerze jeśt zwo. 
lennikiem polityki pokoju, jeżeli naprawdę 
nie solidaryzuje się z hasłem odwetowo-mi- 
litarystycznemi nietylko Hitlera, lecz i Din- 
geldly, winien zerwać z dwulicową polityką 
Stresemanna i podjąć walkę z wrogami. po- 
koju“. 1 

Nad czem będą obradować. 

BAZYLEA, 12. 8. (Pat). — Konferencja 
rozpoczynająca się we czwartek, będzie oma- 
wiać sprawę utrzymania kredytów krótkoter- 
minowych, otwartych dla Niemiec przez wiel 
kie banki europejskie i amerykańskie. 

Nr. 185 (2127) 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

A MOŻE I LUDOŻERCY ? 

Ciężko dotknęła redukcja szerokie rzesze 

pracowników umysłowych. Pocieszamy się 

jednak, że „każdy medal ma strony dwie*. 

Może wreszcie przestaną nas gnębić rozma- 

ite kwiatki biurokracji w rodzaju „„paszpor- 

tów dła cieląt“. 

Do dodatnich objawów reakcji wywołanej 

kryzysem zaliczyć też należy wzmożenie się 

inicjatywy społecznej. Oto w prasie 

skiej szeroko była dyskutowana kwestja osa- 

dnictwa zredukowanych na roli. „Kurjer Po- 

ranny* dzielnie pod tem hasłem patronuje 

zdrowemu odruchowi walki z depresją psychi- 

czną. Dobra Bozia go też za. to wynagrodzi. 

Ciśnie mi się tu wprawdzie cały szereg 

pytań do głowy: Czy terenem ekspansji mu- 

szą być koniecznie i wyłącznie „Kresy?* Czy 

nie mamy tutaj straszliwego skarłowacenia 

gospodarstw wiejskich, które w pierwszym 

rzędzie należałoby upełnorolnić? Czy nie by- 

łoby błędem położone tutaj warsztaty pracy 

oddać w przeważnej części pozamiejscowym, 

z pominięciem tutejszej masy sfer potrzebu- 

jących? (W wykazach, które w. w. pismo za- 
mieszcza, znajdujemy b. mały procent zgło- 
szeń z „Kresów*). Czy mało mamy tutaj 

świeżo zredukowanych i bezrobotnych, od 

lat kilku pozostających bez pracy? 

Nie wiem, może na wszystkie powyższe 

pytania, po wszechstronnem ich rozważaniu, 

wypadłoby dać odpowiedź pomyślną. dla 
warszawskich poczynań. Tę kwestję może 
rozważy kto inny. 

Mnie chodzi o co innego. Oto w zgłosze- 
niach, których część wspomniane pismo w 
wyjątkach przytacza, obok szczerego posta- 
wienia kwestji: „chcemy żyć, chcemy jeść, 
chcemy pracy”, znajdujemy oferty fachow- 
ców... — myślałby kto — rolników? Nietyl- 
ko! I... „krzewicieli polskości" także! 

Gorzej! Ktoś w szlachetnym kulturtreger- 
skim zapale chce widzieć rzeszy wybiera- 
jacych się do nas osadników „Kresową Kad- 
rówkę*. 

Cóż to ma znaczyć? Wyprawa wojenna? 
Na wroga? Znowu „bastjony*, „ostoje* pol- 
skości? 

Dziękujemy, nie trzeba. Nie wydaje nam 
się, by polskość tutejszych Polaków była za- 

grożoną. Co zaś do Litwinów i Białorusinów 

pozwólcie im jeszcze troszeczkę być sobą, 

panowie! Dopiero od niedawna przecie za- 
czynają czuć się naprawdę u siebie — w na- 

szej wspólnej Reczypospolitej. 

Jednego nie mogę zrozumieć. 

taki „Spec“ 

warszaw- 

  

Dlaczego 

od polonizacji nie pojedzie 
gdzieś do Ameryki Połudn. polonizować 
czerwonoskórych? Koniecznie mu się chce 
na „Kresy*, Tam wprawdzie „robota, by- 
łaby może trudniejsza, ale w razie pomyślne- 
go wyniku o ileż „zaszczyt* większy! Albo 
do Pińszczyzny błotka osuszać.. Czyż nie 
wspaniałe również pole do popisów?... В 

I jeszcze jeden kwiatek z nie — „kreso- 
wej” łączki: 

Niedzielny dodatek do pism  endeckich 
„Życie* podaje rozmaite wierzenia w „gniot- 
ki“ i „mamumy“, spisane „przed jakiemiš 
7 laty“ w gminie małopolskiej Ocieka, pow. 
Ropczyce. Kończy się ten arykuł następują- 
cym ustępem: „Ješli dziś jeszcze wierzy w to 
wszystko lud w okolicach tak wysoko kultu- 
ralnych, to jakież curiosa możnaby wydobyć 
z innych okolic, np. z Kresów Wschodnich*. 

O, egzotyczne, dzikie Kresy Wschodnie, 
gdzie są i rozległe tereny leżące odłogiem, i 
niewyskane bogactwa i rozmaite djabeł. 
skie curiosa, a kto wie? może 
nawet w dżungłi i niewykryte dotąd plemio- 

na pogan-ludożerców..., czemu się wzbrania- 
cie przed kulturtregerskiemi misjami z Ma- 

cierzy?! Ks. 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

Od trzech miesięcy 
nie otrzymują poborów. 
CZERNIOWCE, 12. 8. (Pat). — „Bessarab- 

skoje Słowo* donosi z Kiszyniowa, że miej- 
seowa policja już od trzech miesięcy nie ot- 
rzymuje poborów. 
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GLOS MAJĄ AKTORZY. 
„Dwa teatry, czy jeden? Opinja, o którą nikt się nigdy nie pytał. 
Pierwszeństwo daję artystom - wilnianom. Wynurzenia Leona Woł- 

łejki, który był już do nas powrócił i tych, co odchodzą. 

Dwa teatry, czy jeden mieć będzie 
w najbliższej przyszłości Wilno? Pv- 
tanie to, wypływające z troski o pre- 
stige kultur. naszego grodu, nie scho- 
dzi rzece można z ust nas wszystkich. 
Odpowiedzi na nie dotąd jeszcze nie- 
ma mimo iż nowy sezon teatralny „stoi 
już za pasem. 

Jest to obecnie sprawa u nas za- 
sadnicza — i najaktualniejsza. lecz 

mimo to, nazewnątrz prawie nic się o 
niej głośniej nie mówi. Zależna jest 
ona, a raczej skrępowana możliwościa- 
mi t. zw. czynników  miarodajnych, 
które niewątpliwie wiele myślą o jej 
skułecznem rozwiązaniu, planami po- 
tężnego Z. A. $. P. i... kalkulacjami, 
prawem kaduka uprzywilejowanych 
w tej materji jednostek. ч 

Stawiamy zatem wyražną kropkę 
nad i, odwołując się do opinji grona 
wybitnych aktorów wiłnian z krwi i 
kości, jak i tych z adoptacji za swe 
ciche położone tutaj zasługi na niwie 
artystycznej. 

Inicjatywa ta jest pomysłem na- 
wskroś indywidualnym dziennikarza, 

i wymaga małego objaśnienia. 

Na pozór wydać się może, że skoro 
Związek Artystów Scen Polskich, ów 
czteroliterowy Zasp — ma monopol 
na prowadzenie u nas teatrów, to 
wszelkie jego plany i wyczyny oparte 
są na opinji tych, co tworzą jego sze- 
regi, prościej tworzą Scenę. Logicznie 

Fak >. 

—opinja poszczególnych artystów nie 
może mieć zasadniczego znaczenia. 

A jednak? Jednak odwołanie się do 
niej stało się poniekąd koniecznością. 
Koniecznością «właśnie dlatego, iż za- 
rząd główny ZA. S. P. bynajmniej jej 
nie reprezentuje. 

Wyposażony został, czy też uzur- 
pował sobie tylko, jak już podkreśli- 
łem w poprzednim feljetonie iście dyk- 
tatorskie prerogatywy w sprawie pro- 
wadzenia teatru i trzyma się ślepo me- 
tod kałkulacyjnych  najprzecietniej 
szych bussinesmanów teatralnych, z 
którymi powołany jest walczyć. 

   

Przystępując do swej ankiety za- 
strzegam się kategorycznie, iż artystów 
bynajmniej nie wciągam do publiczne- 
go wystąpienie contra swego związku 
głównemu zarządowi. Ich stosunek do 
swych władz musi być dla nas, jak i 
ogółu obojętnym. To sprawa nawskroś 
wewnętrzna. Zresztą nie była nawet 
poruszana w poszczególnych rozmo- 
wach. 

Podchodzę do nich, jako do tych, 
których opinja w owej sprawie, czy 
mamy mieć tu w Wilnie dwa teatry, 
czy jeden, powinna mimo wszystko 
wiele zaważyć, wiele ułatwić rozwiąza- 
nie tej sprawy tym, w których ręku 
rozwiązanie jej spoczywa. 

Pierwszeństwo oddaję artystom, 
rdzennym wilnianom. 

A zatem, czy interesujące jest co 
myśli o tem Leon Wołłejko? Ze wzglę- 
dów reprezentacyjnych — mówi naj- 
ulubieńszy nasz mistrz sceniczny —- 
byłoby b. dobrze mieć dwa teatry sta- 
łe z których jeden byłby o repertu- 
arze lżejszym, drugi poważnym. Wiel- 
ką pomocą w prowadzeniu tego po- 
ważniejszego teatru byłaby współpra- 
ca tych elementów uniwersyteckich 
które biorą czynny udział we wszyst- 
kich przejawach życia artystycznego. 
Przy takiej współpracy dałoby się do- 
stosować repertuar do wysokiego po- 
ziomu odpowiadającego roli dziejowej 
Wilna. Wziąwszy pod uwagę ogrom- 
ne zubożenie miasta i w związku z 
tem niskie na rzecz teatru świadczenia 
materjalne niestety nie widzę możno- 
ści prowadzenia dwóch teatrów sta- 
łych na należytym poziomie, mimo, iż 
jako wilnianin, szczerzebym tego prag- 
nął. 

— Jakie zatem daje mistrz rady? 
— Ważnym czynnikiem byłoby 

zorganizowanie dobrego teatru objaz- 
dowego, ponieważ „„Reduta* narazie 
przynajmniej przerywa swoją działal- 
ność. Drżę o los młodzieży szkolnej. 
która zostanie całkowicie oddana pod 
wpływy drobnych objazdowych, ukra- 
ińskich, żydowskich i rosyjskich te- 
atrów. 

Gdyby stan taki potrwał lat kilka. 
mielibyśmy maturzystów z Łucka, 
Pińska, Oszmiany, czy Baranowicz, 
którzy nigdy nie widzieli teatru pol- 
skiego. Uważam: że istnienie teatru 
objazdowego, niezależnie od rozwiąza- 
nia sprawy teatrów stałych w Wilnie 
jest koniecznością państwową. 

Ta głęboka obywatelska opinja sę- 

dziwego aktora zniewala mnie do pro- 
śby o dalsze jego już czysto osobiste 
wynurzenia w związku z dwuletnią 
pracą w „Reducie*, która niewątpliwie 
ugruntowała w nim pogląd na rolę te- 
atru objazdowego. 

— W „Reducie*, wyznaje Wołłej- 
ko, czułem się tak dobrze, jak może 
czuć się już nigdzie nie będę. Miałem 
chwile najwyższego zadowolenia arty- 
stycznego. A oto wypadek, którego nic 
w mej pamięci nie zatrze. 

W Zakopanem, w  sanatorjum 
związku nauczycielstwa szkół po- 
wszechnych na Gubałówce gram rolę 
Wilkosza w ,,Przepiórce', mając za 

widownię salę białych łóżek pionierów 
oświaty z których wielu zdaje sobie 
sprawę, że mają wyraźnie policzone 
dni swego żywota w służbie szezytnej 
idei. Odczuwam niesłychane napięcie 
uwagi i uczuć owych chorych, wsłu- 
chujących się w potęgę żywego słowa 
Żeromskiego. 

Tak, ten pogląd dzisiejszy na rolę 
teatru zawdzięczam „Reducie*. Szczę- 

śliwy będę, jeśli taka praca będzie na 
naszych ziemiach nieustannie konty- 
nuowana. 

A teraz poglądy drugiego b. wybit- 
nego „redutowca', jak Wołłejko, bę- 
dącego dzieckiem Wilna Wacława Ma- 
linowskiego, zaangażowanego na sezon 
bieżący do „Ateneum przez Jaracza. 

— Na powtarzające się zresztą w 

mej ankiecie pytanie: ile i jakie teatry 
musi mieć Wilno, notuję skwapliwie 
jego odpowiedź. 

— W Wilnie powinny istnieć dwa 
teatry. 

Primo — jako członek Z. A. Ś. P. 

  

uważam, że skasowanie teatru zwięk- 
szy bezrobocie wśród aktorów z krzy- 
wdą dla sztuki. Secundo — jako wil- 
nianin twierdzę, że rodzinne me miasto 
jest jednem z najwięcej teatralnych 
miast w Polsce i stanowczo stać je jest 
na utrzymanie dwóch dobrych teat- 
rów» z tem zastrzeżeniem, że ze wzglę- 
du na kryzys zespoły obu teatrów nie 
powinny przekraczać po 20 osób. 
Kierownictwa teatrów powinny być 
różne, gdyż bez szlachetnej konkuren- 
cji nie może być mowy o zadowoleniu 
artystycznem wykonawcy i widza. 
Dziwię się, że miarodajne czynniki 
nie pomyślały dotąd o stworzeniu te- 
atru popularnego, któryby wychowy- 
wał i zjednywał da sztuki publiczność. 
Osobiście nie potrzebuję chyba specjal- 
nie podkreślać, iż Wilno kocham i 
chciałbym tu nieustannie pracować. 

— Ale? 
— Ale na ten rok przynajmniej 

sprawa już jest przesądzona. 

Przechodzę do rozmowy z artystką, 
której przeznaczeniem widocznie jest 
zbierać laury sceniczne poza obrębem 
swego rodzinnego miasta. Jest to 
Marja Malanowicz-Niedzielska, ongiś 
debiutantka z „Lutni“, ma już za sobą 
sympatję Krakowa, jako artystka te- 
atru im. Słowackiego, Torunia, gdzie 
współpracowała z dyr Szpakiewiczem 
i markę b. art. Teatru Narodowego 

w ciągu 2-ch sezonów w Warszawie 
oraz jako »„redutówka*. Obecnie jest 
na scenie lwowskiej u Schillera, któ- 
rego kierunku artystycznego jest za- 
gorzałą entuzjastką. , 
W Wilnie jako renomowana już art. 

występowała gościnnie ostatnio przed 
3 laty w „Lutni*, obecnie dorocznym 

zwyczajem spędza u nas czas urlopu 
letniego. 

— Czego 
miastu? 

— Dwóch dobrych teatrów, rzuca 
mi z rozkosznym uśmiechem  odpo- 
wiedź, zgodziwszy się na uczestnicze- 
nie w ankiecie. Jeden z teatrów powi- 
nien mieć repertuar klasyczny, ale u- 
współcześniony, jak to czyni Schiller 
drugi — lżejszy komedjowo-farsowy 
z uwzględnieniem komedji muzycznej. 
Mam tu na myśli popularne widowiska 
o charakterze wodewilowym, ściślej, 
takie, któreby ze względu na swą 
treść mogły wciągać do teatru jak 
najszersze masy. / 

pani życzy naszemu 

Wilno jest jednem z tych miast, 
które nigdy nie miało za wiele teatru. 
Odczuwam przykre wrażenie, że w 
tym kierunku Wilno i jego teatry nic 
jeszcze dotychczas nigdy nie uczyniły. 

— A chciałaby Pani tutaj praco- 
wać? 

— Nie! Przynajmniej jeszcze w 
tych warunkach nie — pada szczera 
bezpretensjonalna odpowiedź przemi- 
łej utalentowanej artystki, której Wil. 
no nie może dla swego teatru pozy- 
skać. 

Karol Wyrwicz- Wichrowski, co do 
którego nie jeszcze konkretnego nie 
wiemy: czy w zbliżającym się nowym 
sezonie, drugi dziesiątek lat swej trud- 
nej, owocnej dla sceny wil. pracy roz- 
pocznie na tym samym poziomie troski 
serdecznej, co' jego przedmówcy, opi- 
nję swą o „sprawie teatralnej, przede 
mną wyłuszcza. 

— Skasowanie drugiego teatru w 
Wilnie byłoby nietylko szkodliwe dla 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ekspozytura wileńskiej Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Białymstoku. 
Onegdaj bawił w Białymstoku 

nowy wice-minister skarbu prof. Za- 
wadzki, który konferował z tamtej- 
szemi sferami przemysłowemi. W wy- 

„lluminacja przed 

niku tych narad ma być utworzona 
wkrótce w Białymstoku ekspozytura 
lzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. ’ 

końcem Świata”. 
Umysłowo chory z płonącą pochodnią. 

Przed dwoma dniami późno w nocy, kie- 

dy mieszkańcy folw. Bojary gra. wiercieli- 

skiej pog ni już byli w głębokim Śnie, 

maraz w ku odrazu punktach folwarku 

chi pożar. Płomienie z niezwykłą szy- 
ą zaczęły ogarniać budynki wywołujące 

śród mieszkańców nieopisany popłoch. 

Mieszkańcy pobliskiej wsi tej samej naz- 
wy widząc grożące niebiezpieczeństwo  na- 

tychmiast przybiegli na miejsce wypadku 
przystępując do akcji ratowniczej. 

Podczas gaszenia pożaru, z pomiędzy pło- 

nacych budynków nagle wybiegła jakaś dzi- 
waczna postać, ubrana w podarte szmaty z 
oczyma pałającemi wielkiem podnieceniem. 

W. osobniku tym, mieszkańcy folwarku 

poznali umysłowo-chorego, który wałęsał się 
ostatnio w okolicy. 

Gdy chciano go zatrzymać wbiegł na ga- 
nek już objętego płomieniami domu i zwró- 

«iwszy się do zdumionych włościan zaczął 

żądać przerwania akcji ratunkowej, a nawet 

podpalania swoich domostw, gdyż zbliża się 

Kkoniee Świata, który należy powitać odpo- 

   
   
    

wiednią iłuminacją. Gdy nawoływań jego 
nikt nie słuchał warjat wyrwał z ganka do- 
mu, przed którym stał płonącą deskę i rzu: 
cił ją na słomianą strzechę jednej z wiej- 
skich chat, wzniecając tem pożar jeszcze jed- 
nego budynku. Powstala panika. Przeraženi 
mieszkańcy zagrożonej wsi rzucili się na po- 
dpałacza prorokującego koniec świata, lecz 
ten zorjentował się widocznie w sytuacji i 
począł uciekać. Po dłuższym pościgu warjata 
złapano w lesie i oddano w ręce policji. 

Jak dotychczas ustalono jest to niejaki 
Piotr Kuryłowiez z pod Wilna, którym pomi- 
mo jego choroby umysłowej nikt się nie о- 
piekował, taż że wędrował ze wsi do wsi 
prorokująe zbliżanie się „końca  šwiata“, 
Aż w końcu zaszadł do Bojar i pod wpły- 
wem widocznie swej choroby puścił je z dy- 
mem. 

Lekkomyślność tych którzy mając obowią 
zek opiekowania się Kuryłowiczem puszezali 
go wolno, jest karygodna, powinni ponieść 
odpowiedzialność za powyższy smutny wy- 

padek. (e). 

Zlikwidowanie szajki nieletnich przestępców. 
Ludności pogranicznej w okolicy Kolet, 

Marcinkańe i sąsiednich odcinków graniez- 
nych od dłuższego czasu ginęły różne rze- 
czy, inwentarz, bydło, konie i t. p. Sprawców 
kradzieży w żaden sosób nie można było 
wytropić. 

Stan ten trwał długi czas. Wreszcie, dzię- 
ki umiejętnie prowadzonemu śledztwu, wła- 

dzom bezpieczeństwa udało się wpaść na 
(——-- 

KIEMIELISZKI 
— J. E. Ks. Arcyh. Jałbrzykowski w Kie- 

mieliszkach. W! dniu 8 sierpnia r. b. w mia- 

steczku Kiemieliszkach pow. święciańskiego 

odbyło się uroczyste spotkanie arcybiskupa 

metropolity Wileńskiego R. Jałbrzykowskie- 

go. Zawdzięczając staraniom ks. proboszcza 

tutejszej par; Wojniusza i Komitetu, *wy- 

branego z pośród miejscowego społeczeństwa 
po drodze na terenie gminy kiemieliskiej spo 
rządzono 7 bram powialntych, upiększonych 

zielenią i kwiatami, któremi były ozdobione 
także i krzyże przydrożne, Wszędzie powie- 
"wały chorągwie papieskie i narodowe. Na 
spotkanie J. E. wyruszył pluton jeźdźców z 
proporczykami o barwach papieskich. W 
gmiasteczku przy bramie powitalnej arcybi- 
skupa spotkano z chlebem i solą. Witali Ar- 
cybiskupa wójt gminy, posterunek policji, 
szkoły, przedstawieciele ziemian, gmina sta- 

rozakonnych i związki: rezerwistów, strzele- 

cki, młodzieży wiejskiej, straż ogniowa i ko- 
mitet obywatelski. 

W niedzielę dnia 9 b. m. po uroczystem 

nabożeństwie arcypastrez odjechał do miast. 
Świranek, uroczyście żegnany przez całą lud- 
mość. Trzeba było widzieć z jakim zapałem 
i radością spotykała ludność swego arcypa- 
sterza. Dopóki w narodzie polskim jest takie 
poczucie i przywiązanie do wiary swych oj- 
«ów, taka gorąca miłość do ojczyzny, to nie 
jest nam straszny ani czerwony potwór ze 
wschodu, ani czarny rabuś z zachodu. 

K. Pawłowski. 

MOŁOBECZNO 
—- SAMOBÓJSTWA. W dniu 7-go b. m. 

Wierzbicki Antoni, lat 47, popełnił samobój- 

"stwo przez powieszenie się w stodole, we wsi 
Zapalaki gm. lebiedziewskiej. Przyczyny Sa- 
mobójstwa narazie nie ustalono. 

W, dniu 10 b. m. o gdz 9 rano Samol 
Daniel, lat 70 mieszkaniec m. Mołodeczna 

Ślad szajki, która terroryzowała całą okoli- 
cę. Byla to banda nieletnich przestępców, w 
wieku od lat 14 do 19. 

Szajka składała się z 6 osób, a na czele 

jej stał 18-letni Odalenis. Członkowie szajki 
w dzień rozglądali się w terenie, obmyślali 
rabunek w aocy zaś wykonywali go. 

Całą szajkę aresztowano i przekazano 
władzom sądowo-śledezym. 

@ 

(Zamkowa 38) popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się w stodole. Samol Daniel był 
nałogowym alkoholikiem i od roku chorował 
na rozstrój nerwowy . 

ŚWIR 
-+- Kongres Eucharystyczny. W Świrze w 

dniach 10 i 11 b. m. obradował kongres eu- 
charystyczny. O godz. 10 ramo przybył na 
kongres J. E. Arcybiskup ks. Jałbrzykowski 
w asyście duchowieńswa, witany entuzjasty- 
cznie przez tłumy wiernych. 

PeSTAWY 
+ Pożar. We wsi Szylki gminy wołko- 

łackiej wskutek wadliwej budowy bk:om:na 
spalił cię dom mieszkalny, spichrz i 2 obo- 
ry. Straty wymoszą 3 tys. zł. 

  

Znaleziono 
większą sumę pieniędzy 
w końcu lipca r. b. na drodze 
Święciany—Brasław. 

Bliższych informacyj poszko- 
dowany zasięgnąć może w Re- 
dakcji „Kurjera Wileńskiego" w 

godzinach 1—3 w południe i 
7—10 wieczorem. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
OOBE RS EI BA ia T K RIAA INRI ZAST 

Jesienna pomoc siewna 
dla mieszkańców Wileńszczyzny, dotkniętych klęską powodzi. 

W dniu 7 b. m. 

skiego Komitetu Obywatelskiego Niesienia 

Pomocy Ofiarom Powodzi 
«twem J.E. ks. biskupa Bandurskiego uchwa- 

na posiedzeniu Wileń- 

pod przewodni- 

lono przekazać komitetom powiatowym nie- 

sienia pomocy ofiarom powodzi na akcję 

siewną zł. 60.000 — według następującego 

zozdzielnika: 

Komitetowi powiat. w Brasławiu Zł. 20.000 
А „ w Głębokiem „ 7000 
6 „  wMołodecznie „ 9.000 
p „ w Oszmianie „ 3.000 
Ч „ wPostawach —„ 3.500 
с „ w Święcianach „ 10.000 
ь „ м Wilejce „ 4.000 
» эг МЫ Frock. 2200 

  

Razem ZŁ. 60.000 

kult. miejsc. i względów prestigeowych 

miasta, jako ośrodka największej z 

naszych dzielnic, posiadającego wspa- 

niałe tradycje artystyczne, lecz byłoby 

niepowetowaną stratą pozycji natury 

politycznej. 

Uważam, podkreśla dalej że błęd- 
ne jest mniemanie niektórych czynni- 
ków, usiłujących dowodzić, że lepiej 

mieć jeden teatr zdrowy, aniżeli dwa 

chorowite. 
— Dlaczego? 

— Nie uważam, żeby było prakty- 
kowane, aby dla uzdrowienia jednego, 

miano zabijać edrugiego chorego. Mo- 
jem skromnem zdaniem należy leczyć 
obu chorych, dla każdego z nich za- 

stosować inną metodę — pod czem ro- 

zumiem nadanie różnorodnych cha- 

rakterów obydwu teatrom. Jestem 

pewien, że przy racjonalnej gospodar- 

ce i umiejętnem kierownictwie, czego 

niewątpliwie gwarancje daje nasza 

organizacja, doprowadzi się wreszcie 

av tak wybitnie teatralnem mieście, jak 

(Wilno do pomyślnego zakończenia i 
przetrwania obecnego kryzysu. 

Wieloletni nieustanny ulubieniec 

publiczności wileńskiej uważa następ - 
nie iż dwa teatry powinny istnieć i 
dltego, aby mogły zaspokoić kultural- 
ne wymagania. wszystkich warstw spo- 

łeczeństwa miejscowego. 

Dotychczas — mówi — obydwa te- 

atry służyły tylko inteligencji, ludziom 
o pewnem wykształceniu teatralnem, 

natomiast zrobiono b. niewiele dla sze- 

rokich mas. Jeden z teatrów właśnie 
tym masom powinien służyć, Nie zna- 

czy to, zastrzega się, aby jego poziom 

artystyczny był niższy, tylko repertu- 

ar tego teatru winien się składać ze 

* pularno - rozrywkowy. 

sztuk popularnych, ludowych — z du- 
żem uwzględnieniem t. zw. wodewilu 
i widowisk dla młodzieży ,co w znacz- 
nym stopniu odciążyłoby repertuar 
drugiego teatru. 

Lucjan Żurowski, poznany tu tak 
dobrze ze sceny w ciągu dwu sezonów 
teatru związkowego, zarówno od stro- 
ny swych zaszczytnych ambicyj, jak 
i uwieńczonych już plonami dokona- 
nych wysiłków artystycznych — po- 
wiada, iż opuszcza Wilno pod wraże- 
niem, iż iż jest to arcyteatralne miasto. 

Publiczność, aczkolwiek jest wy- 
magająca, jednocześnie okazuje wiele 
ciepła dla aktora i teatru. 

Istnienie tu dwóch teatrów uwa- 
żam za kwestję zasadniczą i nie podle- 
gającą żadym względom i żadnym ale. 
Teatr jeden musi mieć wybitny chara- 
kter dramatyczńy. Drugiego repertuar 
musi wypałniać farsa, operetka i re- 
wja, ściślej, powinien to być teatr po- 

Patrzę na to 
ze słanowiska skali rozrywki du- 
chowej dla szerokich mas publiczno- 
ści oraz szlachetnej konkurencji po- 
między teatrami i aktorami, 

— Czy jest możliwość stworzenia 

teatru samowystarczalnego? 

— Tak, lecz tylko o lekkim reper- 
tuarze. Nad tem, jak to zrobić, niech 

się głowią ci, co mają tu głos decy- 

dujący. 

Narazie tyle. 

B. W. Święcicki. 

FARNY GER 
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Pamięci zasłużonej 
działaczki. 

W osobie zmarłej dnia 3-go bm. sę- 
dziwej matrony polskiej, ś. p. Kazimie- 
ry z Wysockich Ostachiewiczowej, u- 
była społeczeństwu naszemu jedna ze 
światlejszych a w swoim czasie naj- 
gorętszych działaczek  kulturalno-oś- 
wiatowych w Wilnie. 
Zapewne w niedługim czasie te starsze 
panie, które najlepiej pamiętały ów pię 
kny okres prac i zasług zmarłej od 
czasu jej przybycia do Wilna w roku 
1893, potrafią po powrocie swym z 
wywczasów letnich określić duchową 
fizjognomję Ostachiewiczowej — pa- 
trjotki. 

S. p. K. O. rodem była z ziemi gro- 
dzieńskiej. Staranne wychowanie otrzy 
mała najpierw w domu, a następnie 
na jednej z lepszych pensyj warszaw- 
skich. Po przybyciu do Wilna przed 
38 laty, jako już doświadczona dzia- 
łaczka oświatowa, rozpoczęła wśród 
nas tworzyć poważniejsze kółka kon- 
spiracyjne kobiece przejęta ideą eman- 
cypacji i społecznego postępu. 

W osobie ś. p. mięża swego Mieczy- 
sława znalazła prawego obywatela Po- 
laka współczującego światłym poczy- 
naniom małżonki, tak iż dom państwa 
Ostachiewiczów na Zarzeczu stał się 
wkrótce użyteczną placówką dla naj- 
wykształceńszych kół towarzyskich, 
gromadzących się około sympatyczne- 
go ogniska domowego państwa O. 

Z zamiłowania Ś. p. Kazimiera O. 
była literatką i jako zdolna publicy- 
stka, podnosiła w miejscowych dzien- 
nikach przeróżne zagadnienia natury 
pedagogicznej, emancypacyjnej i wre- 
szcie literackiej w tej mianowicie e- 
poce, gdy przed ćwierć wiekiem wskrze 
szoną została w Wilnie prasa polska. 

„Była Ostachiewiczowa wówczas w 
kontakcie najbliższym z ówczesnemi 
wiłeńskiemi działaczkami oświatowe- 
mi, wśród których, jak wiadomo, do- 
minowała nieodżałowanej pamięci Em- 
ma z Jeleńskich Dmochowska. Wkrót- 
ce też jako działaczka narodowa po- 
zyskała ś. p. O. opinję dobrej Polki — 
obywatelki, w przekonaniach atoli 
zmarłej ś. p. Kazimiery O. jeszcze przed 
kilkunastu laty nastąpiły pewne ewo- 
lucje. 

Aczkolwiek należała Ostachiewiczo- 
wa do wiernych kościołowi katolickie- 
mu wyznawczyń, jednak przebywając 
często w środowisku polskiej jednoty 
ewangelicko-reformowanej (mąż jej 
był kalwinem, zaś syn, ks. Kazimierz 
O.. wykształcony w Lozanne, powię- 
kszył jeszcze przed kilkoma laty gro- 
no wileńskich księży-pastorów)  ule- 
gała ona pewnym wpływom humani- 
stycznym towarzystwa naukowego im. 
Jana Łaskiego, w którem też niekiedy 
miewała odczyty. a 

Jak słyszeliśmy, po zmarłej dzia- 
łaczce naszej pozostała pewna ilość 
wartościowych rękopisów niedrukowa- 
nych, a wśród nich ciekawa praca pod 
tytułem „Idea podstawowa Anhellego 
w stosunku do obecnego położenia po- 
litycznego Polski“. Taki mniejwiecej 
tytuł nosząca praca Ostachiewiczowej 
wkrótce ma być ogłoszona drukiem, 
przez pozostałą rodzinę. 

Posiadała ś. p. K. Ostachiewiczowa 
zdolności polemiczne, wyrażane zaw- 
sze w mądrze obmyślanych jej artyku- 
łach. 

Niezmiernie oczytana, lubiła pomnę 
w czasach przygnębienia ogólnego w 
latach wiekiej wojny grupować około 
siebie ludzi, którzy znajdywali w jej 
lekturze doborowych dzieł naukowych 
i beletrystycznych wiele otuchy i mo- 
ralnego pokrzepienia. 

Ś. p. Kazimiera Ostachiewiczowa 
pociągała ziomków nietylko swą nie- 
przeciętną umysłowością, lecz i uczyn- 
nością niezrównaną w sprawach spo- 
łecznych, oświatowych i literackich. 

Pod koniec życia przytępiony słuch 
jej był oczywiście zawadą w bliższych 
stosunkach towarzyskich, ale umysł jej 
zawsze odznaczał się jasnością i pogo- 
dą, a pamięć jej dopisywała do kresu. 
Otoczona była przez bardzo miłującą 
ją rodzinę opieką najserdeczniejszą. 

Szczególnie podkreślić należy szla- 
chetną jej tolerancję religijną wzglę- 
dem ludzi innych wyznań. S. p. Ka- 
zimiera Ostachiewiczowa spoczęła na 
cmentarzu ewangelickim na Pohulan- 
ce w grobach rodzinnych. Nabożeń- 
stwo za jej duszę odbyło się, oczywiś- 
cie w kościele katolickim, mianowicie 
w świątyni Serca Jezusowego, skąd 
zwłoki jej zostały odprowadzone na 
spoczynek wieczny przez ks. probosz- 
cza kośc. Bernardyńskiego kan. Kre- 
towicza do wrót cmentarnych. 

Trzeba bowiem wiedzieć, że Ś. p. 
K. Ostachiewiczowa przez dłuższe la- 
ta» zamieszkując w domku własnym 
na Zarzeczu, była parafjanką pomie- 
nionego bernardyńskiego kościoła. 

Grzebał zwłoki dostojnej tej nie- 
wiasty ks. senjor Michał Jastrzębski. 
Ostatnią posługę oddało wielu poważ- 
nych przedstawicieli i przedstawicielek 
społeczeństwa wileńskiego. Grób po- 
kryły liczne wieńce i wiązanki kwie- 
cia. 

Zasłużona działaczka nasza prze- 
żyła 79 lat, pozostawiając po sobie naj- 
lepszą pamięć Polki — obywatelki. 

Diaulos. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
£== i Rzeczną |!   

  

Dochodzenie w sprawie zamachów 
bombowych. 

Dochodzenie w sprawie ostatnich zama- 
chów bombowych, posunęło się znacznie 
naprzód. 

Ustalono cały szereg okoliczności, które 
każą przypuszczać, że wkrótce sprawcy za- 

machów zostaną ujęci i poniosą 
karę 

Szczegółów śledztwa, które się jeszeze to- 
czy, ze względów zrozumiałych nie możemy 
narazie ujawnić (e) 

zasłużoną 

Echa zamordowania Margolisa. 
Dochedzenie w sprawie zabójstwa Szoło- 

ma Margolisa, który został zamordowany z 

wyroku partji Komunistycznej w lesie Bel- 

monckim, o czem donosiliśmy już szezegóło. 

wo, zostało ukończone. 

Ustalono niezbicie, że Margolisa zamordo- 

wano na mocy Sądu partyjnego. 

Dzięki energicznym posunięciom polieji 

udało się zatrzymać jednego ze sprawców 

morderstwa Okazał się nim członek K. P. Z. 

B. Markus Ejhorn, co do którego istnieje 

podejrzenie, że dosiarczył rewolweru, z któ- 

rego Margolisa zastrzelono. 

Reszta sprawców przezornie zbiegła za 

granieę, prawdopodobnie do Z. S. $. R. 

Aresztowany M. Ejhorn przebywa w wię- 

zieniu Łukiskiem. 
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| Czwartek 

13 
| Sierpień 

    

   

    

Dziś: Hipolita. 

Jutro: Euzebjusza. 

  

Wschód słońca —g. 4 m. 14 

Zachód „ —g. 19m. 07 

Spostrzeżenia Zakładu Moteerelagii Ч. $. В 

w Wilnie z dnia 12/VIII—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia  -+- 159 С. 
= najwyższa: 4- 19° С. 

= Gaia LGV CG. 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: spadek, nast. stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

OSOBISTA 
— Powrót z urlopu. Dnia 12 sierpnia r. 

b. powrócił z urlopu i objął urzędowanie 
kierownik Oddziału Wyznań Religijnych 
Urzędu Wojewódzkiego p. radca Wiktor 
Piotrowicz. 

MIEJSKA. 
— Ruch budowlany zamiera. Wobec brą- 

ku kredytów budowlanych Komitet Rozbu- 
dowy nie udziela pożyczek. W związku z tem 
ruch budowlany w Wilnie zamarł prawie zu- 
pełnie. 

Z początkiem roku bieżącego Magistrat 
udzielił zezwoleń na budowę 20 dowych do- 
mów, z czego budowanych jest zaledwie 7, 
w tem 3 są już na ukończeniu 

GOSPODARCZA 
— Na 1 miljon 12 tysięcy zł. zaprotesto- 

wano weksli. Ciężki kryzys gospodarczy prze 
żywany przez państwo, najbardziej dotknął 
ziemie północno-wschodnie. 

Ogólne zubożenie ludności spowodowane 
kryzysem gospodarczym uwypukla się w ilo- 
Ści protestowanych weksli. Podług prowizo- 

rycznych obliczeń w ciągu miesiąca lipca za- 
protestowano weksli na terenie Wileńszczy- 
zny na ogólną sumę 1 milj. 12 tys. zł. 

— Likwidacja strajku traczy. Trwający 
od'4 dni strajk traczy w -dniu wczorajszym 
został zlikwidowany. Obie strony poszły na 
kompromis, wobec czego została zawarta u- 
mowa zbiorowa, na mocy której ustalono 
płace dla robotników w wysokości od 5 do 
8 zł. 

Strajkowało ogółem 300 robotników. 
— Koszty utrzymania w Wilnie zwiększy- 

ły się. Podług prowizorycznych obliczeń ko- 
szty utrzymania w Wilnie zwiększyły się w 
lipcu w stosunku do maja i czerwca o 1,2 
proc. 

Wskaźnik drożyżniany wzrósł na arty- 
kas pierwszej potrzeby za wyjątkiem chle- 

a. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Żeńska Szkoła Zawodowa im. św. Jó- 

zefa w Wilnie ul. Ostrobramska 31 II po- 
wiadamia, iż zapisy do szkoły przyjmuje kan 
celarja we wtorki i piątki między 11 a 2 p. 
p. od 23 sierpnia codzienie oprócz niedziel 
i świąt. Kandydatki proszóne są stawić się 

na godzinę 9 rano 31 sierpnia r. b. 

i łykasz kurz 
do ust włóż. 

  

Gdy pędzisz autem 

Miętowy »SUGUS« 

WOJSKOWA. 
— Uwadze starających się o odroczenie 

służby wojskowej. Często zdarzają się wypa- 
dki spóźnienia podań składanych w sprawie 

odroczenia służby wojskowej z tytułu jedy- 
nego żywiciela. Celem zmniejszenia liczby 
tego rdozaju wypadków władze administra- 
cyjńe nakazały wyzyskać każdą sposobność 
dla informowania zainteresowanych o obo- 
wiązujących w tych sprawach termin. i ko- 
munikować im, że w razie uchybienia termi- 
nu bez usprawiedliwionych przyczyn, poda- 
nia ich będą pozostawiane bez rozpatrzenia 
i że tłumaczenia opóźnień nieznajomości 
przepisów nie będą brane pod uwagę. 
zależnie zatem od pouczenia podanego w ob- 
wieszczeniach o wszelkich poborach rekruta, 
biorąc pod uwagę naogół niski poziom inte- 
lektualny poborowych mają oni być infor- 
mowani ustnie. Najlepszą sposobnością do 
informowania poborowych pod tym wzglę- 
dem jest pobór główny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk kraweów dobiega końca. Strajk 

krawców chałupników, trwający od dłuż: 
go już czasu, zdaje się dobiegać konca. Ni 
którzy przedsiębiorcy poszli na ustępstwa i 
w firmach tych podjęta została już praca. 

Reszta pracodawców przystąpiła do petra- 
ktacyj z robotnikami. Panuje ogólne prze- 
konanie że w przyszłym tygodniu strajk zo- 
stanie zlikwidowany. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Baczność podoficerowie rezerwy! Za- 

rząd Okręgu i Koła Wileńskiego O. Z. P. R. 
wzywa wszystkich członków pozostających 
w Wilnie do przybycia w dniu 15 sierpnia 

b. m. 6 rano do koszar 1 brygady i zgłosze- 
nie się u por. rez. Kaczmarka Bolesława ce- 
lem otrzymania munduru i ekwipunku .woj- 
skowego oraz wzięcia udziału w defiladzie 
bataljonu Federacji P. Z. O. O. 

Koledzy posiadający mundury związkowe 
obowiązani są przybyć w swoich mundurach. 

Stawiennictwo wszystkich obowiązkowe. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cyk- 
listów wzywa wszystkich członków do obo- 
wiązkowego stawienia się we czwartek dnia 

13 b m. o godz. 6 wiecz. w parku sport. im. 
gen. Żeligowskiego 

Sprawa obchodu w dn. 15 i 16 b. m. Ju- 
bileusz 40-lecia istnienia T-wa. 

— Wezwanie do członków Związku 
uczetników b. I Korpusu Wojsk Polskich na 
Wschodzie. Komenda Oddziału wyznacza 

  

   

   

zbiórkę dlą wszystkich członków Oddziału 
oraz członków orkiestry dętej, z bezwzględ- 
nem stawieniem się, w lokalu Sekretarjatu, 
Związku, zauł. Św. Michalski 2 m. 23. 

1) w piątek, dnia 14 sierpnia punktualnie 
na godz. 18 1 2) w sobotę, dnia 15 sierpnia 
punktualnie na godz. 8 celem wzięcia udziału 
w capsrztyku oraz w uroczystości Święta Żoł 
nierza Polskiego. 

RÓŻNE. 
— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w Wii 

nie. Izba, naskutek pisma Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów zwraca uwagę zainteresowanych 
sfer gospodarczych na wydawnictwa  Mini- 
sterstwa Poczt i Telegrafów p. t. „Ordynacja 
telegraficzna* (cena 1 zł. 50 gr.) oraz „Or- 
dynacja pocztowa* (cena 4 zł.) zawierające 
odpowiednie przepisy i dużą ilość wyjaśnień 
i autentycznych interpretacyj oraz skorowidz 
alfabetyczny. > 

Wydawnictwa te można nabywać w u- 
rzędach Pocztowo-Telegraficznych. 

TEATR ! MUZYKA 
— Dzisiejsza premjera w „Lutni*. Dziś 

o godz. 8 m. 15 dobędzie się premjera „Ro- 
xy“, czarownej, pełnej wdzięku komedji Bar- 
ry Conners'a. Arcyciekawa nowość ta, cie- 
sząca się wszędzie ogromnem powodzeniem, 

ukaże się w Wilnie w reżyserji dyr. Zelwe- 
rowicza, który jednocześnie odtworzy rolę 
papy Harringtona. Pozosatłą obsadę stano- 
wią: Detkowska, Niwińska, Sawicka, Szur- 
szewska, Detkowski, Milecki oraz Pichelski. 
Dowcipna i niezwykle oryginalna komedja 
ta zdobędzie niewątpliwie i u nas zasłużone 
powodzenie. Pols RAE 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienie 
„Uśmiechu Wilna*. Dziś o godz. 8.45 ujrzy- 
my po raz ostatni barwną, niezwykle efekto 
wną rewję „Uśmiech Wilna*, która zdobyła 
sobie w naszem mieście ogromne powodzenie 
Przyczyniają się do tego zarówno melodyj 
ne piosenki, arcykomiczne skecze oraz efek- 
towne finały, jak i kapitalna gra całego ze- 
społu z Janiną Kozłowską, Eweliną Wierzyń 
ską, Ludwikiem Sempolińskim oraz Henry; 
kiem Wierzyńskim na czele. Gościnny u- 
dział znakomitej artystki scen warszawskich 
Janiny Sokołowskiej, znanego piosenkarza 
Jerzego Sulimy oraz dyr. Zelwerowicza sta- 
nowi niemałą atrakcją dla tego przemiłego 
widowiska. Stronę taneczną wypełnia  ze- 
spół baletowy p. Lidji Winogradzkiej. 

— Świąteczne przedstawienia popołudnio- 
we w teatrze Letnim. W; sobotę, dnia 15 
oraz w niedzielę dnia 16 odbędą się o godz. 
4.30 popoł. w teatrze Letnim przedstawienia 
rewjowe po cenach zniżonych. 

— Dzisiejszy koncert w ogrodzie po-ber- 
nardyńskim. Dziś o godz. 9 wiecz. odbędzie 
się w muszli koncertowej ogrodu po-bernar- 
dyńskiego wielki koncert popularny orkia- 
stry 1 p. p. Leg. pod batutą kapitana-kapel- | 
mistrza F. Koseckiego. 

Wielką atrakcją będzie pozatem występ 
najwybitniejszych artystek rewjowych: Ja- 
niny Sokołowskiej, Janiny Kozłowskiej, E- 
weliny Wierzyńskiej, Ludwika Sempolińskie- 
go, Jerzego Sulimy oraz Henryka Wierzyń- 
skiego. Dyr. Zelwerowiez również przyrzekł 
swój udział w tej arcyciekawej imprezie. 

»SU GU $* 
— L. Lawiński i L. Fuks w Wilnie. W 

niedzielę dn. 16 bm. wystąpią w teatrze „Lu- 
tnia* o godz. 8.30 wiecz. dwaj ulubieńcy pu- 
bliczności warszawskiej, znakomici artyści 
Ludwik Lawiński i Leo Fuks. W programie 
najnowsze piosenki, skecze i monologi. W 
wieczorze tym bierze również udział znako- 
mitą wodewilistka, Wanda Marwicz. 

— Wielki Koncert Symfoniczny. We czwar 
tek 13 sierpnia r .b. o godz. 8.30 wiecz. w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul Syrokomli) odbędzie się Wiel- 
ki Koncert Symfoniczny, poświęcony twór- 
czości Czajkowskiego, pod dyrekcją prof. 

K. Gałkowskiegó, przy współudziale Rozalji 
adelmanówny (fortepjan) oraz prof. Al. 

Kontorowicza (skrzypce) i Alberta Katza 
(wiolonczeła). 3 

Silne lotnictwo 

te wotęga Państwa! 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 13 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowsła. 
12.05: Koncert popułarny (płyty). 13.10: Ko- 
munikat meteor. 16.10: Kom. 16.45: Kom. 
16.50: Transm. „Pierwsza kołarska wędrów 
ka krajozn.*. 17.10: Muzyka kameralna (pły- 
ty). 17.35: „Paryż podziemny* — odczyt 
18.00: Koncert popołudniowy. 19.00: Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 162. 19.20: „O spolecznem 
znaczeniu muzyki* — odczyt. 19.35: Progr. 
na dz. nast. i rozm. 19.40: Kom. 20.15: Kon- 
cert popularny. 21.30: Słuchowisko. 22.00: 
„U niemieckich przyjaciół Polski* — feljet. 
22.15: Kom. 22.30: Koncert solisty. 23.00: 
Muzyka lekka i taneczna. 

PIĄTEK, dnia 14 sierpnia. 

11.58—12.05: Sygnał czasu i hejnał kra- 
kowski. 12.05— 13.10: Koncert popularny 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40 —16.45: Pro- 
gram dzienny 16.45—16.50: Kom. dla żeglu- 
gi. 16.50—17.10: Pogadanka liter. w języku 
franc. 17.10—17.35: Koncert symfoniczny (pły- 
ty). 17.35—18. Czy istnieje życie organicz- 
ne poza ziemii 18.00 — 19.00: Koncert man- 
dolinistów. 19.00— 19.15: Kom. L. O. P. P. 
19.15—19.30: Nowości teatralne. 19,30—19,40: 
Program na sobotę irozm. 19.40—20.15: Kom. 
20.15—22.00: Koncert symfoniczny. 22.00— 
22.15: Feljeton. 22.15—24,00: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

owocowy 

miętowy 
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Posiedzenie Komitetu 
Ratowania Bazyliki. 

Hojna ofiara. 

Dnia 12 b. m. o godz. 8 wiecz. 
odbyło się pod przewodnictwem p. 
Umiastowskiej posiedzenie zarządu 
komitetu ratowania Bazyliki wileń- 
skiej. Na posiedzeniu tem skarbnik 
komitetu p. Józef Korolec zrefero- 
wał sprawy finansowe, m. in. spra* 
wę zaciągnięcia pożyczki w Komu- 
nalnej Kasie Oszczędności m. Wilna 
na cele komitetu. P. Umiastowska 
złożyła jednocześnie na cel powyż- 
szy ofiarę w kwocie 3 tys. zł. 

Wilno może otrzymać 
pożyczkę. 

W związku z utworzeniem w 
Warszawie funduszu komunalnego 
zapomogowo-pożyczkowego dla Wil- 
na otworzyła się możliwość otrzy- 
mania 4 proc. długoterminowej po- 
žyczki na inwestycje nierentujące, 
jako to szpitale, szkoły, drogi i t.p. 

Dla Wilna możliwość ta jest o 
tyle pomyślniejsza, że będzie ono 
mogło skonwertować pożyczki za- 
ciągnięte poprzednio. 

Wyprawa wedna Klubu 
Włóczęgów. 

W dn. 10 b. m. kanadyjka włó- 
częgów przybyła do Gdańska, za- 
wijając do t. zw. „Polskiego Haku" 
w porcie Gdańskim. Ostatni etap 
podróży z pod Grudziądza do Gdan- 
ska wynosił 115 klm., przejechanych 
w ciągu || godzin, dzięki pomyślnym 
wiatrom. 

W dn. Il b. mm. łódź wyrusza na 
morze. 

Wyjazd kompanji podoficerów 
reZErWy 

na ogólnopolski zjazd związ- 
kowy do Gdyni. 

Dziś o godzinie 8.30 w. wyjeżdża 
niezwykle liczna delegacja okręgowe- 
go Związku Podoficerów Rezerwy na 
ogólnopolski zjazd związkowy do Gdy- 
ni, mający się odbyć w dniach 15 16 
bm. 

Program zjazdu jest następujący. 
O godz. 18 zbiórka w lokalu Zwią- 

zku przy ulicy Żeligowskiego 4, na któ- 
rej załatwione zostaną sprawy organi- 
zacyjne związane ż wyjazdem. 

O godz. 19 wymarsz z pocztem 
sztandarowym ulicami Wileńską, Mi- 
ckiewicza, Zamkową, Wielką, Ostro- 
bramską na dworzec kolejowy. 

W Ostrej Bramie kompanja wy- 
słucha, na intencję mającego odbyć się 
Zjazdu nabożeńst. odprawionego przez 
kapelana garnizonu ks. Aleksandrowi- 
cza, Komendantem transportu wyzna- 
czony został członek zarządu p. Rze- 
czycki, referent wojewódzki. Zjazd te- 
goroczny Zw. Pod. Rez. w Gdyni za- 
powiada się niezwykle burzliwie ze 
względu na znajdującą się na porząd- 
ku dziennym sprawę prezesa zarządu 
głównego Jakubowskiego, którą ma 
zreferować osobiście prezes Federacji 
gen. Górecki. Jakubowski zdyskwalifi- 
kowany został i usunięty ze Związku 
Legjonistów, a tem samem zachwiany 
na swem stanowisku prezesa Związku. 

Sensacja tkwi w tem» że prezesa 
Jakubowskiego wzięła ni stąd ni zowąd 
w obronę prasa endecka mianując go 
ofiarą osobist. przekonań. Na tle tem 
pewne elementy endeckie chcą dopro- 
wadzić do rozbicia tego najlepiej zor- 
ganizowanego Związku wchodzącego 
w skład Federacji. (0). 

NOWINKI RĄDJOWE. 
RECYTACJE. 

Czwartek dnia 13 sierpnia 0 godz. 18 
(aud. lok). W przerwie koncertu wieczorne- 
go usłyszymy recytacje pani Małanowicz-Nie- 
dzielskiej, artystki dramatycznej. Znana w 
Wilnie artystka wypowie szereg utworów 

poetyckich. А 

O ZNACZENIU SPOŁECZNEM MUZYKI. 

O godz, 19.15 (aud. lok). Od paru lat 
weszły w modę i dotychczas nie schodzą z 
repertuaru dyskusji sprawy zakwestjonowa- 
nego znaczenia sztuki, ściślej znaczenia spo. 
łecznego. Idzie mianowicie_o to, czy sztuka, 
jako taka, sama w sobie spełnia pewną pro- 

- duktywną funkcję społeczną, czy też by uzy- 
skać indygenat produktywności musi ucie- 
kać do programu, idei, i innych tego rodza- 
ju podpórek O znaczeniu społecznem Muzyki 
usłyszymy z ust p. Węsławskiego. (e). 

ZAKON DOBREJ WOLI. 

O godz. 22 (na całą Polskę) Dobra wola 
w kierunku przyjaznych stosunków z sąsia- 
dami powinna być miarą kultury narodu. 
Jakże często zapominamy o tem niestety. 
Ucząc ludność słusznej solidarności wewnęt- 
rzno państwowej zbyt lekceważymy szerszą 
społeczność — międzynarodową na tle któ- 
rej przecież prosperujemy. Podobno jeszcze 
mniej o tem pamiętają nasi zachodni sąsie- 
dzi. Wzajemne zrozumienie, a na po- 
czątek poznanie — oto obowiązek wszy- 
stkich głębiej myślących ludzi obu narodów. 
Transmitujemy dziś odczyt pod niemal sen- 
sacyjnym tutułem: „U niemieckich przyja- 
ciół Polski*. Oczyt wygłosi p. W. Hulewicz. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
TRAGEDJA BEZROBOTNEGO. 

W dniu wczorajszym w godzinach popo- 
łudniwych w podwórku domu Nr. 13 przy 
ulicy Piłsudskiego rozegrała się tragedja sa- 
mobėjeza. 

Mieszkańcy tego domu znaleźli na pod- 
wórku człowieka z oznakami silnego zatru- 
cia. Przewieziono go do szpitala żydowskie- 

go, gdzie wyjaśniono, że jest to niejaki Wi- 
told Burowski — bezrobotny. 

Podczas badania oświadczył on, że wo- 
bec braku środków do życia usiłował je so- 
bie odebrać. (e) 

Dr. K. Szapiro 
Wielka 7, teleion 12-50 — powrócił. 
APRA I E TOI DIRK, 
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Wywóz nasz wzrósł o 13 miljonów. 

Według statystycznych obliczeń Głównego 
Urzędu Statystycznego w lipcu r. b. wywie- 
ziono z Polski łącznie z w. m. Gdańskiem 
1.735.123 ton towarów, przyczem warteść wy- 
wozu wyniosła 174.527 tys. zł. 

W porównaniu do czerwca r. b. wywóz 
wzrósł w wadze o 157.875 ton, w wartości 0 
12.9 milj. zł. 

Najważniejsze zmiany wykazuje wywóz 
produktów spożywezych, którego wartość 
wzrosła o 5.6 milj. zł, w tem wzrost wywo- 
zu nabiału i jaj wyniósł o 1.2 milj. zł., a 
masła — o 2.2 milj. zł Wzrósł ponadto wy- 
wóz drewna o 4,4 milj. zł., w szczególności 
bali i desek o 3.8 milj. zł., jak również węgla 
o 2.3 milj zł. Wreszcie zwiększył się w wy- 
robach włókienniczych wywóz tkanin wełnia. 
nych o 1.4 milj. zł., tkanin bawełnianych o 
0.5 milj. zł., oraz przędzy wełnianej o 0.7 
miij. zł. 

Zmniejszenie wykazuje w lipeu r b. wy- 
wóz trzody chlewnej o 0.7 milj. zł., wytwo- 
rów przemysłu metalowego o 1.2 milj. zł., 
oraz maszyn i aparatów o 1.9 miljonów zło- 
tych. (Iskra). 

  

Żyto drożeje. 
Jak donosi Gazeta Handlowa na giełdach 

poznańskiej i warszawskiej w dalszym ciągu 
utrzymuje się tendencja mocna na żyto. Tak 
więc żyto notowano 10 b. m. w Warszawie 
po cenie 19 do 19,50, w Poznaniu — 19 do 
19,50, 11 b. m. było notowane w Warszawie 

po 19 do 20, w Poznaniu 19,25 do 19,75. 
przyczynia się do tego niewielka podaż żyta 
ze strony rolników, którzy chcą wykorzystać 
dobrą pogodę dla całkowitego ukończenia 
żniw. Nieliczne omłoty już dokonane zdają 
się wskazywać, iż zboże będzie dobre co do 
jakości, jednak będzie go mniejsza ilość, niż 
w r. ub. Po ukończeniu robót polnych nale- 
ży spodziewać sięszwiększenia podaży. Na tę 
chwilę aparat interwencyjny jest całkowicie 
przygotowany. P. Z. P. Z. pozbyły się po 
siadanych zapasów zboża, sprzedając je do 
Danji i Czechosłowacji. W. razie podaży, o 

Dźwiękowe Kino Dzi 

селмне@ 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś i dni 
następnych! 

Eino Kolejowe 

0GNISKO 
(gbak dworas kolejow,) 
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(HLUBĄ POLSKIEGO PRZEMYSŁU 
jest elegancka, wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 
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Jesień — listopad. Minęły wybory 
do zgromadzenia ustawodawczego 
(konstytuanta i Kiereńskiego). Jak na 
dziwo niebywałe patrzyli chłopi na za- 
proszenia i numery. Nie podobnego nie 
pamiętali tak w życiu ojców, dziadów, 
pradziadów, jak i swojem. Świat jest 
pełen niedorzeczności, bo nawet i ko- 
biety otrzymały wezwania! 

Istny koniec świata. A wszystko 
„Slaboda““. 

— Ma się rozumieć — gderał w 
kółku mężczyzn —Kuźma Podrzutek 

„Słaboda” rzecz niezła, nam ona 
dawno się należy, ale dla kobiet — z 
tem się nigdy nie zgodzę. Otóż dnia 
wczorajszego i moja Proska jak się roz 
gdakała — wraz wezwanie do nosa: 
„Powąchaj — mówi — teraz i ja oby- 
watelka pełnoprawna. Dość już mnie 
za włosy ciągać. Jeżeli ty mnie tylko 
cokolwiek zrobisz, zaraz  skoczę 
do milicji, a i do komisarza po rozwód 
potrafię pójść, nie bój się“, i dalej sy- 
pie jak z worka — obywatelka, milicja 
zgromadzenie ustawodawcze, kadety, 

„ esery... a tak biegle, jąk pacierz. Zakrę- 
cił im w głowach ten Todor — rewo- 
lucjonista. Nasz brat niebardzo go 
słucha, więc pozbierał kobiety i — haj- 

,  Wydawnieiwo „Kurjer Wileński" 

Przebój dźwiękowy! 
Cud najnowszej technikil 

KAPITAN LAS 
NAD PROGRAM: Mechaniczny człowiek Komedja w 2-ch aktach. 

o 4-ej рр. — 

   

   

Ponczocha BFMBERG 
Im równomierniejsza przędza — tem ładniejsza pończocha. 

Tylko zupełnie równomiernie wyprzędzona nitka umożliwia całkowicie 
jednakowy deseń pończochy, od którego zależny jest elegancki jej wy- 

Przędza Bemberg przewyższa pod względem równomierności jed- 
wab naturalny, ponieważ jest ona tkaną maszynowo. 

EOLEECECEOECECEEHEEEGECECLI 

KIFOROWSKI. FPĄPYCHU LA. be nume MOWA uni 

   

  

ile ta nie będzie nadmierna, nie należy spo- 
dziewać się większego spadku cen, a w żad- 
nym wypadku granica parytetu eksportowe- 
go plus premje nie może być i nie będzie 
przekroczona 

Fałszywe pogłoski o pożyczce 
50 miljonów dolarów. 

Jeden z dzienników południowych podał 
dziś pogłoskę o rokowaniach toczących się 
między rządem polskim a grupą banków a- 
merykańskich o pożyczkę w sumie 50 miljo- 
nów dolarów. Pożyczka ta rzekomo miała 
otrzymać ubezpieczenie na dochodach mono- 
polu spirytusowego. 

W, sprawie tej zwróciliśmy się o wyjaś- 
nienie do czynników miarodajnych i otrzy- 
mališmy kategoryczną odpowiedź, że pogło- 
ska ta jest zupełnie bezpodstawna i że żad- 
nych rokowań w tym kierunku rząd nie pro- 
wadził. 

WYWÓZ DO ST. ZJEDNOCZONYCH. 

11 b. m. odbyła się konferencja w War- 
szawie w sprawie zaopatrzenia Polaków, za 
mieszkałych w Ameryce, w towary polskie. 
Na konferencji omówiono szczegółowo plan 
tego wywozu, który ma być przeprowadzony 
na podstawie współpracy naszych eksper- 
tów z organizacjami ploskiemi w Stanach 
Zjednoczonych. Wymiana towarowa odby- 
wać się będzie zatem w formie bezpośred- 
niego dostarczania wytworów polskich do 
rąk Polaków amerykańskich, których licz- 
ba i stan zamożności gwarantuje szybki roz- 
wój tak pomyślnego wywozu do Stanów Zje 
dnoczonych 

LEGUMINY KRAJOWE WYPIERAJĄ TO- 
WAR OBCY. 

W. kraju istnieje КИКа fabryk, produku- 
jących leguminy, — z tych najpoważniej- 
sze są „Luba', „Liliput*, F. Pawłowski. — 
Wielką konkurencją dla wyrobów krajowych 
były dotychczas wyroby gdańskiej fabryki 
„ОеКег“, które jednak obecnie są wypiera. 
ne przez wyroby krajowe. Leguminy desero 
we są od niedawna w użyciu, przedtem bo- 
wiem były wytwarzane sposobem domowym 
przez gospodynie. Ceny są naogół ustalone i 
wielkiej konkurencji w tej dzidzinie niema. 

KU RJ ER M 

Legpminy sprzedawane są na kredyt wekslo- 
wy Od 4—3 mies. przy skoncie gotówkowem 
od 2—3 proc. W okresie letnim sprzedaż jest 
minimalna, od października natomiast, w o- 
kresie zmniejszenia się ilości świeżych owo- 
ców, zby tlegumin jest znacznie większy. 

ZAINTERESOWANIE PORTÓW PORTUGAT . 
SKICH MOŻLIWOŚCIAMI HANDLOWEMI 

S Z POLSKĄ. 

Polska Izba Handlowa w Portugalji do- 
nosi, że z okazji XI. Targów Wschodnich 
we Lwowie, rozpoczęła na terenie tamtej 
szym żywą akcję dla zainteresowania kół 
handlowych bezpośrednią wymianą produk 
tów z Polską. Staraniem Izby rozmieszczo- 
no obfity materjał propagandowy na głów- 
nych dworcach kolejowych i w ajencjach 
biur podróży, oraz w izbach przemysłowo 
handlowych. 

Prasa miejscowa podała obszerne i po- 
chlebne notatki o Targach Wschodnich, pod 
nosząc znaczenie tej placówki dla importo- 
towych i eksportowych interesów. 

Zainteresowanie sfer gospodarczych Por- 
tugalji stosunkami handlowemi z Polską 
wzmaga się w ostatnim czasie dzięki moż- 
liwościom bezpośredniej komunikacji mor 
skiej między tamtejszemi portami, a Gdynią. 

STAŁY WZROST UDZIAŁU ROLNICTWA 
W OGÓLNYM WYWOZIE. 

Bardzo charakterystyczną i stale wystę- 
pującą cechą struktury naszego handlu za- 
granicznego jest coraz poważniejszy udział 
rolnictwa w wywozie (w stosunku do ogól- 
nej wartości wywozu); w r. 1923 — 8,9 proc., 
1924 — 23,1 proc., 1925 — 23,3 proc., 1926--- 
26,5 proc., 1927 — 20,6 proc., 1928 — 21 
proc., 1929 — 25,4 proc., 1930 — 28,4 proc, 
Pomimo więc poważnego odchylenia w r. 
1927 i bardzo powolnego wzrostu udziału 
rolnictwa w ogólnym wywozie, tendencja te 
go wzrostu jest widoczna. 

Dodać również należy, że w samym eks- 
porcie rolniczym, udział produktów szla. 
chetniejszych, bądź przerobionych stale wzra 
sta. Wiąże się to ze zmianą naszej polity- 
ki handlowej, która przeszła na płaszczyznę 
wolności, a nawet bardzo intensywnego ро- 
pierania wywozu, oraz przesunięciem się na- 

IE E Ń S K R 

szych rynków odbiorczych do krajów, wy- 
magających towaru kwalifikacyjnego, wzglę 
nie przerobionego. Rozwój przemysłu beka - 
nowego w dziedzinie wytwórczości zwierzę- 
cej jest tej ewolucji najbardziej zaamiennym 
szczegółem. (Dz. P.). 

SUKNO ŁÓDZKIE ZDOBYWA RYNEK 
ANGIELSKI. 

Jak z Łodzi donosi krak. I. K.C. jedna 
z wielkich firm włókienniczych w Łodzi w 
ciągu roku 1930 zdołała wyeksportować do 
Anglji 600 tysięcy metrów sukna. W biežą- 
cym sezonie eksport firmy do Anglji zwiek 
szy się prawdopodobnie o dalsze 100 tysię: 
cy metrów. 

Jednocześnie w dalszym ciągu w szybkiem 
tempie wzmaga się eksport konfekcji oraz 
tanich towarów do Anglji i Francji. Kraw- 
cy w Brzezinach Łódzkich nie mogą podo 
łać olbrzymim zamówieniom. Konfekcja ta 
ruguje również wyroby niemieckie, wskutek 
tego, że przemysł niemiecki traci swą zdoi- 
ność konkurencyjną z powodu wysokiej ce- 
ny robocizny, podczas gdy konfekcja polska 
kalkuluje się bardzo tanio. 

Sfery przemysłowe w Łodzi tłumaczą 
wzrost eksportu z Łodzi do Anglji tem, że 
towar angielski jest obecnie za drogi dla 
samych Anglików. 

E TURALAL VESTA 

Lato w Nowym Jorku. 
> _ Gorąco!... Żar płynie z nieba, z kamien- 

nych kolosów, z asfaltu ulicznego, z rozpa. 
lonych dachów. Lato nastaje tu nagle i jest 
zwykle wyjątkowo upalne. W przepelnio- 
nych ikolejkach podziemnych i nadziemnyca, 
w autobusach — gorąco: jest nie do zniesie- 
mia. I nagle w ruchliwej i energicznej Ame- 
ryce praca poczyna iść ospale, ręce omdle- 
wają z gorąca, ruch uliczny w ciągu dnia się 
zmniejsza. 

Praktyczni Amerykanie radzą sobą, jak 
mogą. Pomijamy tę ogrmoną ilość lodów 
i napojów chłodzących, jaką spożywa cho- 
ciażby sam Nowy Jork; ale np. w dziedzinie 
ubiorów dokonali Amerykanie prawdziwej 
rewolucji. Dotyczy to, oczywiście, strojów 

   

     
   

męskich, albowiem lekkie i powiewne su- 
Ikieniki pań nie wymagały z powodu upałów 
żadnej reformy. Strój męski „zredukowano 
tu do koniecznego minimum: przedewszyst- 
kiem zniiknęła miemal zupełnie marynarka. 
Już nietylko: w biurach i urzędach publicz- 

mych, mietylko w sklepach i samochodach, 
ale na ulicy, w kolejce ii autobusie spotykamy 
tysiące młodzieńców bez marynarek. Jeszcze 
tylko starsze pokolenie paraduje w upał w 
tym „przeżytku angielszczyzny w Ameryce* 
młodzież zaś uważa marynarkę za coś zu- 
pełnie zbytecznego. Sztywny kołnierzyk jest 
już archaizmem, ale nawet kołnierzyki mięk- 

kie latem znikają, zastępowane są przez po- 
łączone z koszulą niskie wykładane kołnie- 
rzyki, miezapinane pod brodą. Koszule mę- 
skie posiadają krótkie rękawki, spodnie są 
jasne, lekkie, przeważnie płócienne. Obuwie 
płócienne lub skórzane, usilnie „wentylo- 
wane*. 

Panie wyprzedziły, jak zwykle, płeć brzy- 
@ка w dziedzinie mody „upalnej*. Niedość 
już krótkich rękawków. Moda wymaga, by 
sukiemiki były dłuższe. „Stratę* tę Amerykan- 
ki powetowały sobie wyjątkową ipowiewno- 
ścią miemal zupełnie przeznoczystych ma- 
terjałów i skasowaniem pończoch. Nie należą 

również do rzadkich okazów panie, para- 
dujące na 5-ej Alei w lekikich piżamach „spa- 
cerowych“. 

Z końcem tygodnia ośmiomiljonowy New 
York poczyna się „ruszač“. Niema takich 
środków lokomocji, poczynając od samolo- 
tów, a kończąc na połamanym wózku dzie- 

cięcym, któreby nie zostały w tym celu wy- 
korzystane. Conajmniej trzecia część lud- 
ności opuszcza na weck-eńd: miasto. Pobli- 
skie plaże, jeziora i rzeki, wszelki trawą 
okryty skrawek ziemi — oto tereny wyprawy 
nowojorczyków. Miasto otaczają dziesiątki 
tysięcy składamych mamiotów. 

Ale ci, którzy wmieście (pozostać muszą, 
radzą sobie z upałami, ja kmogą. W par- 
kach miejskich i skwenkach obozują pod 
drzewami całe rodziny. Dzieci w kąpielo- 
wych majteczkach pluskają się w korytach 
olbrzymich ulicznych wodotrysków. Na każ- 
dym kroku spotyka się tu sztuczne baseny- 

Nr. 185 (2127) 

pływalnie. Wszędzie (przepełnienie. Woda i 
słońce — to zbawcze czynniki, z których 
każdy wolny obywatel amerykański ma pra- 
'wo konzystać, czyto w okolicach New Yorkm, 

czy też w murach miasta. L. 

Znaleziono ciało żony Lota, 
zamienionej w słup soli. 
Od dłuższego czasu wyprawa archeologi- 

czna papieskiego Insytutu Biblijnego w Rzy- 
mie dokonywuje nad brzegami Morza Mar- 
twego poszukiwań ruin biblijnych miast So- 
domy i Gomory. Poszukiwania uwieńczone 
zostały powodzeniem, gdyż istotnie natra- 
fiono na ruiny obszernych budowli, zasypa- 
ne grubą warstwą  stwardniałego popiołu. 
Niezwykle wielkie rozmiary ruin wskazują 
na to, że są to szczątki dużego, strawionego 
przez ogień miasta. 
Najsensacyjniejszym bedaj wykopaliskiem 
jest znalezienie skamieliny kształtami i roz- 
miarami przypominającej człowieka. Kierow- 
nik wyprawy, ks. dr. Mollon przypuszeza, 
że jest to właśnie ciało „zamienionej w słup 
soli žony Lota“. Bližsze badania mają usta- 
lič, czy owa skamienielina nie jest przesv- 
cona solą. Dotychczasowe wyniki prac wy- 
kopaliskowych pozwalają wnioskować, że 
isotnie natrafiono na ruiny biblijnych miast, 
nie jest przeto wykluczone, że i podanie o 
żonie Lota znajdzie również potwierdzenie. 

Bibijoteki fabryczne 
w Ameryce. 

Wielkie fabryki amerykańskie urządzają: 
obecnie dla swoich pracowników własne bi- 
bljoteki. Tak np. jedna z wielkich fabryk 
mydła urządziła w swajej centrali pod Cin- 
cinnati bibljotekę, zawierającą 2.100 ksią- 
żek, 300 magazynów, miesięczników i ty: 
godników i 16 gazet. Wśród książek jest 
specjalny dział, poświęcony przemysłowi che 
micznemu. 

REORIEWECEE EWA FTA TTOZTORE NCEASBRKE) 

Peplerajeie przemysł krajową 
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Viktor mc. Lagien 
Dramat w 10 aktach. 

Kino czynne codziennie. — 
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Białe cienie 
NAD PROGRAM: Rysunkowy dodatek dźwiękowy Paramountu. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

WKRÓTCE przeboje dźwiękowe: Walc miłości i 

niezapomniany Kapitan Flagg z filmu „Świat w 
płomieniach" w nowej i kapitalnej kreacji jako 

blondynka Claire Windsor i czarująca brunetka Jane Winton. 

  

Już iesf w sbrzecaźm 

  

Dźwiękowo-śpiewne arcy- 
dzieło dramatyczne: wzru- 
szająca opowieść miłosna 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
я Dla młodzieży dozwolone. 

Niebezpieczny romans. 

W rolach głównych kobiecych: Demoniczna 

— Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta 
NASTĘPNY PROGRAM: Pan Tadeusz. 

L. 2 zł. 56 gr. 
, ©. — 1 2% O gr. 

Чю . — © zł 55 gr. 
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(Pierwsze dni rządów sowieckich). Ua L 

LUC” 

da swoją piosenkę „za politykę trzy 
lata w więzieniu odsiedziałem, z cara- 
tem się zmagałem, wolność zdobywa- 
łem Piękna polityka — w Prytykach, 
u Pawła Kosatego, konia zdybał, po- 
tem u kogoś zimową porą — krowę z 
chlewu wyprowadził żeby śladów nie 
rozpoznać w łapcie ją obuł. A teraz się 
pyszni —- wszyscy na wybory, wszyscy 
za bolszewików! Paraliż ich wie — 
co to za zwierzęta — bolszewicy, mień- 
szewicy, kadeci? Dla mnie niech sam 
Lucyper — byle tylko gruntu trochę 
nadali, szkołę do gustu, a dla przy- 
smaku'* — tu Kuźma mocno się podra- 
pał w ciemię —,,no jedną monopolkę 
na gmińę. Jużbym nie pił do czorta — 
jak to przed wojną —a tak, od czasu 
do czasu kieliszeczek. Na wybory je- 
żeli — podmrozi — pójdę, a po takiem 
błocisku nie mam ochoty“. 

Na wybory, chociaż i podmroziło, 
Kuźma nie poszedł. Z całej wsi Obdar- 
tuchy pociągnęło z piętnastu mężczyzn, 
natomiast kobiet więcej niż czterdziest 
ka, a pomiędzy niemi i Proska — mał- 
żonka Kuźmy. Wcześnie wypaliła w 
piecu, przywdziała najlepszą spódni- 
cę — wystroiła się jak na wesele. 

— Prędzej, prędzej — podrwiwał 

S-ka x og. odp. 

LOKAL z 10 pok. 
cja, elektryczność, water i inne wygody, nadaje się pod 
fabrykę lub inne przedsiębiorstwo — ul. Nikodema 2. 

  

światły, od- 
osobniony, 

w tem 2 pokoje 
15X14 kw. mtr., 
woda, kanaliza- 

wynajęcia   
Kuźma —a to opóźnisz się i w depu- 
taty nie potrafisz! 3 

— Masz tobie, zobacz Moskwę — 
zjadliwie rzuciła Proska, czyniąc je- 
dnocześnie błyskawiczny ruch spódni- 
cą. 

— Oho, ot i politykantka. Może to 
lekcje waszego rewolucjonisty? A mo- 
że kiedyś tego na fabryce was uczyli? 
No — idź już, idź —.patrzaj i Elżbieta 
ciągnie się. 

— A i pójdę: zezwolenia twego nie 
potrzebuję — fuknęła Proska i trzas- 
nęła drzwiami. Kuźma chwilę postał, 
lecz wybiegł wślad za małżonką. 

— Proska, wstąp do Borucha i po- 
kredytuj ośmuszkę tytoniu! Kobieci- 
na nawet się nie obróciła, tylko wycią- 
gnęła w tył rękę i kombinacją z trzech 
palcy, zwaną na wsi białoruskiej ,,du- 
lą”, (figa) pożegnała zażenowanego 
męża. 

— Byś ty ich pomiędzy drzwi wci- 
snęła —zaklął Kuźma, głośno splunął 
i powlókł się do sąsiada. 

Zaledwie odbyły się wybory, jak 
popłynęły nowe dzieje, nowe wieści. 
W sąsiedniej gminie już ziemię dzielą, 
komu, gdzie na wiosnę orać — ozna- 
czają. Po majątkach statek, inwentarz, 
meble rekwirują. Jakieś  „ispołko- 
my wybierają. A tu —w Przytupach 
— cicho, postaremu rządzi komisarz 
obrany za Kiereńskiego. Nie zna spo- 
koju Todor Motyl. Bywał już w sąsied- 
nich Błyszkach, pofatygował się i do 
powiatu. Powrócił i — dziwne bajki 
opowiada, jak to w sąsiedniej gminie 
życe miodem a mlekiem płynie. 

   
э    mz 

Druk. „Znioz“, Wiłno, 

  

  

W OSZMIANIE 

świadectwo 

czonych 4-ch klas gimnazjalnych. 

Prezes Zarządu 
J. Koneczny 6324 
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Związek Nauczycielstwa Polskiego w Oszmianie 

DWULETNIE SZEŚCIOKLASOWE 

KURSY GIMNAZJALNE 
TYPU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZ. 

(koncesjonowane przez Kuratorjum 0. S. W.) 

Warunki przyjęcia: na I-szy trymestr (IV kl ) — 
szkolne z ukończonych 7-miu klas 

szkoły powszechnej lub 3-ch klas gimnazjalnych, 

na Il-gi trymestr (V kl.) — świadectwo z ukoń- 

Zgłoszenia i wpisy przyjmuje kancelarja kursów 
od godz. 17 do I8-ej. — Telefon 25. 

Kierownik Kursów 

A. Sikorski 

902/V1—6333 

Obwieszczenie. 
ą Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- i 
leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie > art. 1030 U.P.G. po- | ii DRUKARNIA 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 18 sierpnia | ij 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ulicy Nowo- 
gródzkiej Nr. 6, odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
lezącezo: do tTimaaisaj Józeli; majski 
składającego się z urządzenia ślusarni mechanicznej, 
oszacowanego na sumę 2290 zł. na zaspokojenie pre- 
tensji Chrześc. B-ku Sp. w Wilnie i innych wierzycieli 
w sumie 9855 zł. 88 gr. z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy J. Mościcki. 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 
Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 

ruchomego, 

  

Sprzedaż Koni. 
W dniach najbliższych w mieście Wilnie na ryn- 

ku zwierzęcym, Ponarska 62, odbędzie się sprzedaż 
w drodze licytacji 5 koni zbędnych dla policji. 

Konie przeznaczone do sprzedaży oglądać można 
codziennie w godzinach urzędowych w stajni oddziału 

konnego P. P. m. Wilna przy ul. Żeligowskiego Nr. 4. 
Szczegółowa data licytacji zostanie podana do- 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE     

  

  

  

  
  i 

    

ROCZNE KOEDUKACYJNE 
KURSY HANDLOWE 

Ad. Bildziukiewicza 
w Wilnie, ulica Dąbrowskiego 5 

zapisy przyjmuje sekretarjat 
)—( kursėw od 6 do 7 wiecz. Telefon 2-65 )—( 
Na prowincję udziela się informacyj po nadesła- 

Informacyj udziela i 

niu 25 gr znaczku pocztowego. 

  

zi Pracy Obaj toe 
otwiera z dniem | września r. b. 

Hiletnią Szkołę 
pracownie gospodarczych 

Zapisy przyjmuje: Sekretarjat Szkoły 

Wilno, ulica Jagiellońska Nr. 3/5, m. 3 
od dnia 16 sierpnia r. b. codziennie 

od l0-ej do l3.ej. 

— Zaszedłem, opowiada żonie, do 
Jakóba w Przymrózkach, ot i pański 
pokój w izbie! Gramofon śpiewa, pod 
ścianą dwa krzesła pluszowe, nad ko- 
modą źwierciadło olbrzyme, przy pie- 
cu stół marmurowy. Taka dla kobie- 
ty wygoda — kocioł, albo patelnę — 
prosto z pieca i na stół. A na Jakóbie 
kamizelka aksamitna, łańcuszek gru- 
by przez brzuch przewieszony, pierścio 
nek z czerwonym kamieniem, u Agaty 
zaś zauszniczki—wprost tęczą się prze- 
lewają. Skąd tyle bogactwa — zapytu- 
ję. Czy nie syn z Ameryki podesłał? O, 
nie — odpowiada. Toż ja na prezesa 
„prododdziełu* (oddział aprowizacji) 
w naszej gminie wybrany, a więc to 
wszystko przy podziale na moją dolę 
wypadło. Dobrze — pytam — więc do 
tego ma prawo cała wieś — naród? 

— A tak — mówi — przecież obra- 
ny przez naród, z narodu, reprezentu- 
ję naród, stąd — jestem narodem i 
na tej podstawie i korzystam z dobra 
ogółu. Albo się nie walczyło za swo- 
bodę? Czy mało dostałem batogów od 
uriadnika? Pogadaliśmy — zabieram 
się do domu. O, nie —mówi — wraz 
herbatę pijemy. Patrzę już samowar na 
stole połyskuje, wzorzyste filiżanki, 
słój z konfiturami —znów z podziału. 
Łyżkę konfitur do ust, a herbatą za- 
pijemy. Pół słoika i zesmakowaliśmy! 
Ot—gdyby tak do „ispołkomu* się do- 
stać! Użylibyśmy wtedy! Mówił Jakób 
że i do naszej gminy instruktor przy- 
jedzie. Żebym też został wybrany! 

Prawie do północy budował Todor 
plany — jak będzie żył, w co się ubie- 

  

  

        

  

lokujemy bezpłatnie. 
D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6310-4 

Udzielam 

lekcyj| 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 
proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil.* 

pod Nr. 6334. 

  

  

Wytworne towarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach 
inżyniera Fro ma , 

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

warsztaty.     
rał, co pił i jadł — gdy wybiorą do 
„ispołkomu*. Dachna już w najlepsze 
chrapała, a Todor wciąż marzył i ma- 
rzył —nim drugi kur nie zapiał. 

Koniec listopada. Mokradła zamar- 
zły. Ślizgają się na lodzie nogi, o pół 
mili słychać turkot kół. O tej porze zła 
jazda po drogach Wileńszczyzny. Je- 
dynie — konno, albo na piechotę. Tak 
samo i dzisiaj — kto-jak, a wloką się 
się wieśniacy do Przystup, do gmachu 
gminnego, gdzie ma przemawiać - 
struktor nowćj władzy, delegowany z 

powiatu. 

Gmina, ogołocona z ogrodzenia — 
które jeszcze za Kiereńskiego spalono, 
rzucona na ustronie od miasteczka, rv - 
bi wrażenie zaniedbanej, opuszczonej 
sieroty. Postument, z którego— jeszcze 
minionej wiosny surowo spoglądał Ale- 
ksander II, świeci pustkami. tworząc 
miejsce odpoczynku dla kracząsych 
wron, albo srok — zwiastujących go- 
ści. Sam zaś „car — batiuszka” powę- 
drował na poddasze. I jeszcze raz wi- 
dziano go, przez dwa lata, w okopach 
tuż przy gmirŃe. Oparł się ramie- 

niem o darninę, a — uzbrojony w kij 
smutnie patrzył w stronę  zachedu. 
Od tego czasu znikł nazawsze, służą? — 

głową i tułowiem — amatorom kun- 

sztu samogonki — zamiast za a 

cnie zaś sterczał murek — obrabo- 

wany z pięknej palisady, tudzież smę- 

tnie spoglądało kilka brzóz, osypanych 

zamarzniętemi kroplami, a mocno po- 

gryzionych przez konie. Patrzyły jakby 

zapłakane, powiększając. smutek po- 

nurego widoku. Obok budynków, na 

     Redaktor o 

  

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 

  

  

Akuszerka 

Marją Drzeina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

  

Akuszerka 

Marja LakNeTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 

W. Z. P.- Nr. 69. 

dpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

datkowo. 2 drewniany 901/V1—6330 Komenda P. P. m. Wiina. D O do sprze- 
2 -, Mio dania 

‚ w dobrym stanie. w kac 
z liwej miejscowości przy M. Blumowicz | sz zóczó SE zi Chorob (dawniej Nr. 46), o warun- 
ai kó RM ORLEN? kach dowiedzieć się na na */o 0/9 Prorno: miOCZoBIElnE, miejscu u właściciela, 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiądłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

po cenach najtańszych 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka, 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20.. 
NOWOOTWORZONA 

Z ©: zniżkę kolejo- 
wą wydaną przez U. 

5. В. па imię Wiktora Ko-- 
morowskiego stud., unie- 
ważnia się. 632% 

  

6072 

      

Žo),   
około drzew —kupy zmarzłej, brud- 
nej słomy i gnoju. Nie brakowało i in- 
nego dobra. 

Dawno już nikt nie zamiatał, nie 
czyścił, a sama „słaboda* za nic nie 
chciała zająć się pracą tak niewdzię- 
czną, mając na widoku i uwadze spra- 
wy poważniejsze i korzystniejsze. Po- 
Iowa drzwi od ganka gdzieś powędro- 
wała — napewno do pieca, druga, zaś 
huśtała się na jednym haku, przeszka- 
dzała interesantom i zdawoło się ma- 
rzyła o losie swej towarzyszki. Wielka, 
słabo oświetlona sala — „zbornaja*+— 
gdzie zawsze ciężko było rozpoznać: 
człowieka — na ten raz tonęła w ja- 
kimś mroku. Nie można było spostrzec 
co się działo po stronie przeciwległej 

Wszystko utopione było w  gęstyci: 
kłębach machorkowego dymu ,w opa- 
rach wyziewów i potu. Nikt nikogo 
dobrze nie widział i hie rozumiał. На- 

łas, przechodzący we wrzawę pokry- 
wały huczne alty i piskliwe Soprany 
płci pięknej. Wyróżniały się Proska i 
Dachna. Pomiędzy mężczyznami szpe- 
rał Todor. Wciskał się do każdej gru- 
py: coś opowiadał, tłumaczył, i szedł: 
ku następnym. Nie marnowała czasu 
i Dachna, której tak przypadł do sma- 
ku los żony Jakóba, że chociaż nie 
miała szczęścia zapoznać się z Agatą — — 
czuła się na siłach reprezentować god- 
ność małżonki prezesa jakiegobądź 
oddziału w gminnym „ispołkomie', bo 
przecież przez parę lat służby u urad- 
nika poznała się na dobrych rzeczach. 

  

(D. e. nj. 

   


