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W ubiegły poniedziałek rozpoczął : 

się przed sądem wojskowym w Kow- 

nie dawno oczekiwany proces przeci- 

wko b. faktycznemu dyktatorowi Li- 

twy. prof. A. Woldemarasowi. Oskar- 

żenie zarzuca mu, oraz 23 współoskar- 

żonym przygotowywanie w lipcu 1930 

roku zamachu stanu, którego celem 

miało być uwięzienie Prezydenta pod- 

czas pobytu w Połądze i zmuszenie go 

do nominacji Woldemarasa prezesem 

Rady Ministrów. Wykonawcami tego 

planu mieli być głównie oficerowie 

garnizonów w Kłajpedzie i Szawlach. 

Pogłoski o tem jakoby jednocześnie 0- 

skarżono Woldemarasa o organizowa- 

nie zamachu na płk. Rustejkę, szefa 

policji kryminalnej (zarazem politycz- 

nej), oraz o defraudacje i nadużycia 

pieniężne z czasów jego dyktatorstwa 

  

nie potwierdziły się, być może jednak, 

że te zarzuty wytoczone zostaną 0so- 

bno. 

Proces wywołał bardzo duże za- 

interesowanie poza granicami Litwy. 

Charakter procesu nie sprzyja nato- 

miast zaspokojeniu ciekawości. Toczy 

się on przy drzwiach zamkniętych, 

nawet nie jest dopuszczona. 

Dzienniki litewskie zachowują wielką 

powściągliwość w omawianiu procesu 

(stan wojenny i cenzura prewencyj- 

na!), co bynajmniej nie oznacza aby 

opinja litewska mało się procesem in- 

prasa 

teresowała. ; 

Mimo owych zamkniętych drzwi 

wiadomości o jego przebiegu przedo- 

stają się do prasy zagranicznej, nie 

podlegającej cenzorowi  kowienskie- 

mu. Zainteresowanie wzbudza, oczy- 

wiście nie sama treść oskarżenia, któ- 

rego szczegółowo nikt zresztą nie zna 

i eo do którego panuje mniemanie, że 

zostało w dużym stopniu sfastrygo- 

wane przez majstrów policyjnych. Pro 

cesów o zdradę stanu nie brak w żad- 

nem państwie w dobie działania III-ej 

międzynarodówki, niktby przeto i o- 

becnym procesem kowieńskim zbyt- 

nio się nie zajmował, gdyby nie osoba 

głównego aktóra. Ale p. Woldemaras 

był przez kilka lat osobliwością znaną 

i popularną w całej Europie. Jego po- 

pisy genewskie nieraz Śmieszyły sza- 

nowny areopag siedzący za owalnym 

stołem Rady Ligi, oraz tłum dzienni- 

karzy i gapiów zamorskich, nieraz i- 

rytowały lub działały nasennie (sta- 

le na Brianda), niemniej uporczywość, 

bezwzględność i pewność siebie z ja- 

ką dyktator litewski bronił swoich tez 

wzbudzały często podziw i zdumienie. 

Z niemniejszym uporem i bezwzglę- 

dnością rządził Woldemaras  państ- 

wem, które wojskowy zamach z grud- 

nia 1926 r. oddał w jego ręce. Zdaje 

się, że człowiek ten był przeniknięty 

bezwzględnem przekonaniem o swo- 

jej nieomylności, co jedynie może iłu- 

maczyć niektóre jego wystąpienia. U- 

jawszy władzę z rąk zamachowców, 

Woldemaras wywdzięczył się im w 

sposób zupełnie niezgodny z obowią- 

zującemi zasadami wdzięczności, ko- 

lejno bowiem wszystkich przywód- 

ców zamachu odsunął od wpływu na „ 

bieg spraw państwowych i wyekspe- 

djował na honorowe stanowiska w 

odległe od Kowna świata strony. W 

ten sposób gdzieś zapodział się gen. 

Daukantas, po nim niedługo płk. Ple- 

chawiczius i inni czołowi zamachow- 

cy. Dziś już pamięć o nich niemal za- 

ginęła, mimo że zajmują jakieś wy- 
sokie synekury, natomiast Woldema- 

ras nie przestał być objektem ogólnego 

zainteresowania, mimo, że prawie dwa 

lata siedzi w nieznanych nikomu Pło- 

telach, gdzie wyrzekł się, podobno, 

brzytwy i nożyczek do włosów, upo- 

dabniając się zewnętrznie do pustel- 

nika z pierwszego okresu chrześcijań- 

stwa. 

Czy proces obecny jest ostatnim ak- 

tem jego roli politycznej w Litwie? 

ARM PRI 

  

Równo rok temu, omawiając spra- 

wę zamachu na płk. Rustejkę, wyra- 

ziłem przekonanie, że 

„jestešmy,..šwiadkami ciekawego ekspe- 

rymentu, walki silnej indywidualności, o nie- 

obliczalnych jeszcze w tej chwili wplywacn 

w społeczeństwie, z rządem,  popieranym 

przez całą niemal jawną opinję publiczną. 

Kto wyjdzie z tej walki zwycięzcą — niedłu- 

gi zapewne czas pokaże”, (Kurj. Wil. a 28 

sierpnia 1930 r.). 

Dziś, po upływie roku, trudno jesz- 

cze z całą pewnością odpowiedzieć na 

to pytanie. Są tu dwie niewiadome: 

1) stan psychiczny samego Woldema- 

rasa, który wykazuje pewne bardzo 

oryginalne objawy, 2) suma wpływów 

ukrytych, któremi rozporządza on w 

społeczeństwie litewskiem. 

W czasie swoich rządów Wolde- 

maras niewiele dbał o pozyskanie dla 

siebie czynników społecznych, nie wy- 

łączając własnej partji tautininków. 

Apodyktyczności swej w stosunkach z 

nią i ustawicznym kłótniom zawdzię- 

cza też on utrącenie go przez Prezy- 

denta Smetonę we wrześniu 1929 r. 

Władza wypadła mu z rąk równie 

łatwo i szybko jak przed niespełna 

trzema laty przedtem doń przyszła. 

Obejrzał się nagle strącony dyk- 

tator, že nikt za nim nie stoi tak moc- 

no, aby go chciał aktywnie bronić. 

Wojsko zachowało się obojętnie, in- 

nej realnej siły za sobą nie miał. Nie 

dał jednak za wygraną i spierał się 

długo sam z rządem, dopóki nie ska- 

zano go na banicję wgłąb Żmudzi. Ale 

i teraz, na początku procesu, okazało 

się, że nie jest on ani skruszony ani 

zrezygnowany i udziela prasie sensa- 

cyjnych wywiadów. 

Wśród polityków dzisiejszej Litwy 

Woldemaras góruje niewątpliwie nie- 

pospolitemi zdolnościami i wielką ener 

gją, jednakże niektóre cechy jego cha- 

rakteru w połączeniu z zewnętrznemi 

warunkami czynią z niego postać 

wzbudzającą bardzo sprzeczne wra- 

żenia. Nie należy bowiem sądzić, że 

exterieur i manjery polityka aspiru- 

jącego do wyjątkowej roli w państwie 

są szczegółami bez znaczenia. 

Sensacyjnemi szczegółami procesu 

są wywiady Woldemarasa. W jednym 

z nich (Lietuvos „Žinios Nr. 182) wska 

zuje on dwa wyjścia z obecnego kry- 

zysu europejskiego: 

1) w razie zwycięstwa demokracji 

nastąpi rewizja traktatu wersalskiego, 

Niemcy odzyskają Śląsk i Pomorze, 

a Polska zrekompensowana będzie Li- 

twą i dostępem do morza przez Kłaj- 

pedę. 

2) w razie zwycięstwa faszyzmu 

(?) powstanie wielka wojna, a w jej 

wyniku rozwielmożni się w Europie 

komunizm. 

W innym wywiadzie, udzielonym 

ryskiej „Jaunakas Zinas' miał się Wol- 

demaras wyrazić, że dopóki Litwa bę- 

dzie niepodległa, nie dojdzie on zpow- 

rotem do władzy, a z dzisiejszej opre- 

sji uratować go może jedynie Marsza- 

łek Piłsudski. 

Jeżeli oświadczenie to jest Ścisłe, 

wynikałoby z niego, że Woldemaras 

składa ofertę Marszałkowi Piłsudskie- 

mu na zawarcie sojuszu z nim, Wol- 

demarasem, przeciwko obecnemu rzą 

dowi litewskiemu,  reprezentującemu 

w stosunku do Polski tę samą politykę 

której z takim uporem bronił dzisiej- 

szy banita z Płotel. 

W tych to konwulsjach uczueio- 

wych b. dyktatora kowieńskiego zaz- 

nacza się rażący brak wszelkiej rów- 

nowagi charakteru i stałości poglą- 

dów, który mimo wybitnych zdolnoś- 

ci, każe wróżyć w wyniku procesu 05- 

tateczny zachód jego gwiazdy polity- 

cznej na firmamencie litewskim. 

Testis. 

| CEZARY WIELHORSKI 
b. Starosta Zwiahelski, b. Starosta Kowelski, 

uredzony dnia 27-go sierpnia 1860 roku na Wołyniu w maj. rodzinnym Złobycze, 
zmarł opatrzony Św. w. Sakramentami dnia 20-go sierpnia 1931 reku w Wilnie. 

Eksportacja zwłok odbędzie się 2|l-go sierpnia o godzinie 5-ej po połud. 
z kaplicy przy szpitalu Św. Jakóba do kościoła Najśw. Serca Jezusowego. 

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w sobotę 22-go sierpnia o g. 9-ej rano 
w kośc. Najśw. Serca Jezusowego, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych + 
6398 pogrąženi w bólu Synowa, Synowie | Wnukowie. 
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Książe Mikołaj rumuński w Warszawie 
WARSZAWA 20.8. Pat. — W dniu 

20 bm. o godzinie 18-ej wylądował na 

lotnisku warszawskiem książę Miko- 

łaj rumuński, który przybył na ru- 

muńskim samolocie wojskowym w to- 

warzystwie swego adjutanta kpt. O0- 

prici. Samolot prowadził osobiście ks. 

Mikołaj. Na chwilę przed wylądowa- 

niem księcia również wylądował płk. 

Rayski, który przyleciał ze Lwowa. 

dokąd udał się wraz z dwoma gene- 

rałami rumuńskimi Lazarescu i Jaco- 

bici na spotkanie księcia. 

Na lotnisku księcia Mikołaja — ©- 

czekiwali członkowie poselstwa  ru- 

muńskiego z charge d'affaires Davi- 
descu i attache militaire płk. Constan- 

tini na czele i z ramienia władz polsk. 

wceminister spraw wojskowych gen 

Fabrycy, szef Sztabu Głównego gen. 

Piskor, dowódca O. K. I gen. Jarnusz- 

kiewicz, gen. Kasprzycki, gen. Za- 

morski, zastępea: komendanta miasta 

płk. Szajewski, grono wyższych ofice-' 

rów lotniczych „oraz wicewojewoda 

Ołpiński. 

Przed samą godziną 18-tą przybył 

na lotnisko p. minister Zaleski w to- 

warzystwie urzędników M. S. Z. oraz 

płk. Głogowski i radca Mościcki z 

karcelarjj Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. 

"Na spotkanie księcia wyruszyła z 

lotniska eskadra honorowa samolo- 

tów 1 pułku lotniczego, która eskorto- 

wała samolot księcia, krążąc nad mia- 

stem i lotniskiem. 

Po wylądowaniu powitał księcia 

attache militaire płk. Constantini. Na- 

stępnie książę Mikołaj przywitał się 

z oczekującymi go dostojnikami. 

Orkiestra 36 p. p. odegrała hymn ru- 

muński. Po powitaniu księcia prze- 

szedł on przed frontem kompanji ho- 

norowej 36 p. p. ze sztandarem oraz 

honorowego plutonu oficerów 1 p. lo- 

tniczego poczem udał się samochodem 

Pana Prezydenta do przygotowanych 

apartamentów na Zamku. W samo- 

chodzie towarzyszyli księciu płk. U- 

jejski, przydzielony do jego boku oraz 

zastępca szefa protokółu dyplomaty- 

cznego Rajnold Przeździecki i płk. 

Constantini. 

Zerwanie pertraktacyj pomiędzy dyrektorami 
teatrów a Z. A. S. P. 

Tel. od wł. kor. z» Warszawy. 

Prowadzone od dwóch dni w 
Warszawie rokowania pomiędzy 
dyrektorami teatrów całej Polski, a 
delegatami Związku Artystów zosta- 
ły wczoraj zerwane, ponieważ nie 
zdołano dojść do kompromisu. Zwią- 
zek Artystów odrzucił projekt wy- 
sunięty przez dyrektorów i odwrot- 

nie dyrektorzy, teatrów nie zgodzili 
się na warunki postawione przez 
Związek Artystów. Wobec tego za- 
rząd Związku Artystów Scen Pol- 
skich zwołał na nadchodzący ponie- 
działek walny zjazd związku. W ten 
sposób kryzys teatralny w Polsce 
wchodzi w nową iazę. у 

A jednak Francja rokuje z Sowietami. 
Tel. od wł. kor. 2 Warszawy. 

Z Paryża donoszą, że wiadomość 
podana przez agencję Unites Press 
©О zawarciu przez rząd trancuski z 
Sowietami paktu o nieagresji jest 
przedwczesna. Niemniej przeto iak- 

tem jest, że toczą się obecnie roko- 
wania pomiędzy rządem francuskim 
a Sowietami w sprawie zawarcia ta- 
kięgo paktu. Rokowania te posuwa- 
ją się stale naprzód. 

Pogłoski o państwowym monopolu kawy 
i herbaty nie potwierdzają się. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W kołach opozycyjnych lansowa- 
na jest pogłoska o tem, że rząd za- 
mierza na najbliższej sesji sejmowej 
wnieść projekt ustawy o zaprowa- 
dzeniu w Polsce monopolu importu 

kawy i herbaty. Źródła miarodajne 
kategorycznie stwierdzają, że pro- 
jektu takiego rząd ani nie rozpatry- 
wał, ani nie zamierza rozpatrywać. 

Właściciele autobusów i taksówek wobec 
propczycyj 

Orzeczenie komisji międzymini- 
sterjalnej, przyznające 20 proc zniżki 
od podatku drogowego autobusów i 
taksówek będzie dziś przedmiotem roz 
ważania przemysłowców samochodo- 
wych. Właściciele taksówek są z orze- 
czenia komisji niezadowoleni, nato- 

komisji miedzyministerjalnej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

miast właściciele autobusów, którzy 
żądali, prócz zniżki opłat wagowych 
zastąpienia ryczałtu rocznego dopła- 
tą do biletów i otrzymali te ulgi usto- 
sunkowali się pozytywnie do orzecze- 
nia komisji. 

Nieludzkie traktowanie Hindusów 
przez urzędników angielskich. 

Interwencje amerykańskich instytucyj humanitarnych. 
LONDYN 20.8. Pat. — Ogłoszone 

dziś w prasie depesze Reutera o fak- 
tach nieludzkiego traktowania  chło- 
pów hinduskich podczas ściągania po- 
datku rolnego, ujawnionych przez 
Gandhiego, wywołały w Londynie 
przykre wrażenie. Panuje zdanie, że 
wieekról odpowie ostrą enuncjacją, 
kwestjonującą prawdziwość materja- 

łów Gandhiego, co jednak musi zaog- 
nić sytuację. Tymczasem wystąpienie 
Gandhiego pobudza antybrytyjską ak- 
cję organizacyj humanitarnych. Pier- 
wsza odezwała się Ameryka, telefoni- 
cznie apelując do Mac Donalda o o- 
głoszenie amnestji politycznej w In- 
djach. 

Katastrofa samolotu podczas burzy. 
PARYŻ, 20. 8. (Pat). — Wczoraj po po- 

łudniu nad Paryżem i okolicami przeszła 
gwałtowna burza, W Neuilly spadł w czasie 
burzy samolot. Lotnik, który pozostał w apa 
racie odniósł rany. Natomiast mechanik wy- 
skoczył ze spadochronem i spadł na dach 

jednego z domów w dzielnicy Montmartre. 
Spadochron zaczepił się o dach domu, a 
lotnik zawisł na wysokości 5-go piętra, zdo- 
łał jednak dostać się przez okno do pustego 
lokalu, w którym znaleziono go ciężko ran- 
nego. 

64 sesja Rady Ligi Narodów. 

64 sesja Rady Ligi Narodów roz- 
pocznie się dnia 1 września w Ge- 
newie 'pod przewodnictwem p. Ler- 
roux (Hiszpanja), który z drugiej stro- 
ny w swoim. charakterze prezydenta 
otworzy z ramienia Rady dnia 7 wrze- 
śnia 12 sesję Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów. 20 spraw figuruje na porządku 
dziennym obrad Rady. Między inne- 
mi wysłucha ona opinji doradczej, ja- 
ką stały Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości wyda w sprawie do- 
puszezalności protokółu  austro-nie- 
mieckiego 0 utworzeniu unji celnej 
wobec zobowiązań międzynarodowych 
Austrji, zawartych w protokóle genew 
skim z 1922 r. 

W; dziedzinie opieki nad mniejszo- 

ściami, Rada wypowie się w. sprawie 
oświądcz. rządu polskiego o. ustaleniu 
mniejszości niemieckiej na Górnym 
Śląsku. 

Rada zajmie się również specjal- 
nym raportem wysokiego komisarza 
Ligi. Narodów w Gdańsku w kwestji 
stosunków  polsko-gdańskich. Rada 
przestudjuje raporty komitetów:  fi- 
nansowego, skarbowego i ekonomicz= 
nego o pracach ich ostatniej sesji, oraz 
raport komitetu organizacyjnego mię- 
dzynarodowego towarzystwa kredytu 
rolnego. 

Rada zajmie się pozatem  rekla- 
macją rządu fińskiego przeciw . rzą- 
dowi brytyjskiemu w sprawie statków 
fińskich, używanych przez rząd bry- 
tyjski w czasie wojny, wreszcie róż- 
nemi innemi sprawami, dotyczącemi 
higjeny, kwestyj socjalnych, współdzia 
łania intelektualnego, projektu ,„umie- 

  

szezenia aerodromu w bliskości  sie- 
dziby Ligi Narodów. 

GENEWA „20:8, Pat. Na po- 
rządek dzienny. zbliżającej. się sesji 
Rady Ligi Narodów, która rozpoczyna 
się.w dniu 1 września wniesione ŁO: 

stały dwie nowe sprawy. Jedną z nich 
jest wniosek rządu austrjackiego 0 
rozpatrzenie przez Ligę Narodów tru- 
dności ekonomicznych i finansowych 
Austrji. Druga sprawa pozostaje w 
związku z emigracją grecko-bułgarską 
Chodzi mianowicie o wypełnienie po- 
stanoweń układu, zawartego w swo- 
im czasie między Kafandarisem a Mo- 
lowem. Rząd bułgarski w liście z dnia 
7 sierpnia 1931 r. zawiadomił sekre- 
tarjat generalny Ligi Narodów. iż rząd 
grecki do dnia 31 lipca 1931 roku 
nie dokonał spłat należnych na pod- 
stawie art. 4 wspomnianego powyżej 
układu. Ponieważ układ ten został za- 
warty pod auspicjami Ligi Narodów, 
rząd bułgarski domaga się, aby Rada: 
Ligi zajęła się tą sprawą. 

Delegacja Francji do Genewy 

PARYŻ 20.8. Pat. — Rada mini- 
strów zatwierdziła skład delegacji 
francuskiej do Ligi Narodów. Do de- 
legacji tej wejdą ministrowie Briand, 
Flandin i Rollin, trzech delegatów za- 
stępców oraz 6 delegatów pomocni- 
czych. 

Krach banku niemieckiego 
w zagłębiu Saary. 

BERLIN, 20-VIII. (Pat).  Nie- 
miecki bank handlowy w zagłębiu 
Saary zawiesił dziś swe wypłaty. 
Pasywa banku wynoszą około 
1 miljona mk. 

Francois - Poncet 
ambasadorem Francji w Berlinie. 

PARYŻ 20-VIII. (Pat). Prezydent 
Doumer podpisał dekret, mianujący 
Francois-Ponceta na stanowisko 
ambasadora Francji w Berlinie. 

Dymisja szefa policji 
gdańskiej. 

GDAŃSK 20.8. Pat. — Dzisiaj o- 
publikowana została wiadomość, że 
szef policji bezpieczeństwa płk. von 
Heydebreck ustąpił ze swego stano- 
wiska. Znany on był ze swego bliskie- 
go związku z partją hitlerowską. Brał 
stale udział w zebraniach publicznych 
i przyjmował rozmaite osobistości, na- 
leżące do starszyzny hitlerowskiej, 
przybywające do Gdańska z terytor- 
jum Rzeszy Niemieckiej. 

Nadużycia w Kasie Chorych 
w Toruniu. 

TORUŃ 20.8. Pat. — W związku z nadu- 
życiami w miejskiej Kasie Ghorych w Toru- 

niu, popełnionemi przez inkasentów „Kasy 
wspólnie z kasjerem, co było przedmiotem 
szczegółowego dochodzenia, |wolniony zo- 

stał ze swego stanowiska dotychczasowy dy- 

rektor kasy Gordon. Na miejsce jego miano- 
wany został nowy kierownik Kasy Chorych 
p. Marjan Jakubowski, komisarz rewizyjny 
z Poznania. Dochodzenie ustaliło, 1% nadu- 

żyć dokonywano od szeregu lat. Sięgają one 
sumy około 100 tysięcy złotych. 

| oferty proszę nadsyłać do Redakcji 

WIADOMOSCI z KOWNA 
ZNIESIENIE PIĘCIU KATEDR. 

Władze litewskie ogłosiły nówą ustawę 
o reorganizacji  filologiczno-filozoficznego 
wydziału uniwersytetu kowieńskiego. Znie- 
sione zostały 5 katedr, w tej liczbie katedry 
teoretycznej i doświadczalnej  psychologji, 
socjologji, historji Średnio-wiecznego chrze- 
ścijaństwa i inne. Od praey w uniwersytecie 
odsunięci zostałi prof. biskup Rejnis, dr. Bi- 
stras i inni, czynni działacze partji chrześc.- 
demokratów. 

PRAŁAT OLSZEWSKI OPUSZCZA LITWĘ. 

„Lietuvos Žinios“ podaje, że prałat Ol- 
szewski skazany w swoim czasie za morder- 
stwo, a następnie ułaskawiony przez prezy- 
denta, postanowił wyjechać do Ameryki. 

PROF. MANDELSTAMM W KOWNIE. 

Do Kowna przyjechał prof. francuski 
Mandelstamm, który w międzynarodowym 
trybunale w Hadze będzie bronił interesów 
Litwy. Obecnie prof. Mandelstamm zbiera w 
Kownie materjały dla obrony. 

WZROST SPÓŁEK AKCYJNYCH W 
LITWIE. 

W ciągu osłatniego roku w Litwie zna- 
cznie zwiększyła się ilość spółek akcyjnych 

W 1926 r. liczba ich wynosiła 83. W 1930 r. 
liczba ta urosła już do 128. Kapitał akcyjny 
od 102.400.000 litów w 1926 r. zwiększył się 
do 134.200.000 litów litów w 1930 r. 

NIE CHCĄ SIĘ UCZYĆ W: UNIWERSYTE- 
CIE KOWIEŃSKIM. 

W roku bież. do kancelarji uniwersytetu 
kowieńskiego wpłynęło zaledwie 250 podań 
o przyjęcie, z tej liczby 150 na wydział me- 
dyczny i 100 na wydział prawny. 

  

  

POSZUKUJĘ POSABY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 
dla W. S.       

  

LEKARZ- 
DENTYSTA, M. Goldbarg 
powrócił — ul. Wielka 26. 

JAPOŃSKI 
PROSZEK K A T 8 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach cAnteczpy RKA RK 
Przedstawiciel Katolu H. Wejt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

    

  

    

Cyklon i trąba wodna. 
LIMA, 20. 8. (Pat). — Donoszą z Igni- 

tos, że nad Pucalpa i polską kolonją Cu- 
maria przeszedł straszny cyklon, czyniąe ol- 
brzymie szkody, wywracając domy, zabu- 
dowania i wyrywając największe nawet 
drzewa z korzeniami, Ofiar w ludziach nie 
było, ałe straty materjalne są bardzo dotkli- 
we. Cyklonowi towarzyszyła trąba wodna. 
Stan wody na Ukajala podniósł się znacznie 
"nad poziom normalny. Plantacje kawy i trzei 
ny cukrowej zostały zupełnie zniszczone. 

Walki z powstańcami na Kubie 
HAWANA, 20. 8. (Pat). — Rżąd podał 

do wiadomości, iż wojska regułarne przy 
pomocy samolotów i kanonierki wyrzuciły 
powstańców z Gibara, zdebywająe 57 kara- 
binów maszynowych, wielką liczbę karabi- 
nów ręcznych miljon naboi. Liczba ran- 

jA i zabitych nie jest dotychczas usta- 
ona. 

W poszukiwaniu 
zamachowców. 

BERLIN, 20. 8. (Pat). — Wobec urwa- 
nia wszelkich nici, wiodących na ślad spra- 

weów zamachu na pociąg w Ueterbog polie- 
ja berlińska rozpłakatowała wczoraj ogło- 
szenie z rysunkami materjału dowodowego 
i opisami przypuszczalnych uczestników za- 
machu. 

Dolar dalej spada. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym na giełdzie war- 
Szawskiej zanotowano dalszy spadek dolara 
Kurs wynosi 8.95". 
i Us ЛВОНЕр ОЕ 

Giełda warszawska z dn. 20.VIII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 

Dolary . . „ . . « - 8,95*/,—8,071/,—8,93!/, 

  

   

Gdański" 55 0/5% 173,25—178,71 — 172,65 
Nolšsėja As 36u,10 —361,00. 9,20 
Kopenhaga . . . . . 238,70— 239,30. я 
Londyn |... „ - 43,87'/, —43,451/,—43,27 
Nowy York . . - - . +» 8,924—8,944 — 8,904 
Nowy York kabel . . . 8,928—8,948 — 8,918 

PSlYĄS Kija 0 > 350,05—35,09— 34,92 
Stokholm . . . - . 238,90 —239,50—238.30 
Szwajcarja . . . . . 173,72—174,15—173,:9 
“10 125,50—195,81—125,19 
KS a S 46,71— 46,83—46,59 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. „ . . к .. . 88,25 
5% Konwersyjna 44 A 4 4% 2 44,25 
7% Btabilizacyjna .. « « « « «:« » 68,00 
10/9 Kolejowa . . . . . . Adas 104,00 
895 L.Z. B. G. K. 1 В. В., ebL.B. G. K. . 94,00 
Te same 70 00. 0a? +.» „ » 88.25 
5% warszawskie . . . 52,75—52,25—52,50 
8% warszawskie . . - © . - 68,00—68,:6 
£% Biodži: 4 a > 
10% Radomia 
10% Siedlee . 

  

BRCPABANZ 015 0,00 « « „113,50 
Liipóp s 4.0010, + SĘDZIA 15,25 
Ostrowiec serja B. . . . . « . . . . 38,50 
Parowozy Ii Il em. . . . . . . . « 10,59
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Listy z Warszawy. 
Spóźnione żale. 

„Kurjer Wileński* zamieścił już 
krótki iorys Jakóba Mortkowicza; 
ale tragedja tego wydawcy-pioniera 
zbyt silne w Warszawie sprawiła 
wrażenie, by można było poprzestać 
na biograficznej notatce. Mortkowicz 
był postacią zupełnie wyjątkową, a 
działalność jego wiązała się tak šei- 
śle z ewolucją naszej kultury litera- 
cko-artystycznej, że w pewnych jej 
działach mógł uchodzić ze sternika, 

bez którego trudno sobie wyobrazić 
dalszy ruch naprzód. 

Pamiętam Mortkowicza, gdy bę- 
dąc jeszcze pełnym zapału młodzień- 
cem, po powrocie z Monachjum, wy- 
bierał się na studja handlowe do Ant- 
werpji. Miał już wtedy jasno wytknię- 
tą linję służby publicznej. Rozpowsze- 
chniać najlepsze dzieła literackie, w 
piękną szatę odziane. Oto, co było je 
go celem i ambicją. I postanowieniu 
temu pozostał wierny. Zgarbił się, po- 
siwiał, oczy mu zmętniały, ale marze- 
nia młodzieńcze z uporem realizował 
dalej. Realizował „chóć, jako trzeźwy 
i wykształcony kupiee, doskonale ro- 
zumiał ,że bardzo nie po kupiecku 

  

   

      

postępuje. 
W epoce bibljotek  groszowych, 

tandetnych tłumaczeń, sensacyjnych 
powieścideł, oscylujących pomiędzy 
łóżkiem i kryminałem, jaskrawych 
okładek literatury jarmarcznej — nie 
brak było okazji do robienia w 
„branży księgarskiej „kokosów*. I 
robili je. Robili rozmaici wydawcy i 
„wydławcy”, dla których jedynym ce- 
lem handlu jest zysk. Mortkowicz da 
leko stał od tej czeredy. Firmę swoją 

nował. Kładi ją tylko na dziełach 
wartościowych, na przekładach dosko 
nałych, na drukach wytwornych. 

Firmy tej nie mógł kupić żaden 
grafoman. wydający swe wypociny za 
dopłatą. Nabywca zawsze mógł być 
pewien, że książka, nosząca na okła- 
dce stempel Mortkowicza, nietylko 
bibi jotekę ozdobi, ale i duszę zbogaci. 

Niestety, tak wybrednych czytel- 
ników Polska nie posiadała zbyt wie- 
lu. To też znaczna część Mortkowi- 
czowskich edycyj nie opłacała się. 
To go nie zrażało. Wydał wspaniale 
Norwida i Nietschego ( w Świetnem 
tłumaczeniu Berenta, Staffa, Wyrzy- 

kowskiego i t. p.) On wprowadził na 
nasz rynek księgarski Anatola Fran- 
ce'a i pełny zbiór baśni Andersena 
On drukoał Struga, Żeromskiego, Zie- 

lińskiego. On lansował Bartłomiej- 
czyka, Skoczylasa, Stryjeńską; two- 
rzył teki przepysznych  reprodukcyj 
polskiego malarstwa i zaznajamiał nas 
z najnowszemi prądami sztuki euro- 
pejskiej... 2 

Uwažany w kolach artystyczno-li- 
terackich za swego rodzaju arbitra 
elegantiarum, zdradzał zmysł han- 
dlowy i praktyczny, kiedy nie o jego 
własny chodziło interes, ale o zbio- 
rową korzyść polskiego księgarstwa. 
Wybitną odgrywał rolę we wszystkich 
spółkach, organizowanych przez wy- 
dawców dla ożywienia i unowocześ- 
nienia zbytu. Najkapitalniejszą prze- 
cież Odegrał rolę, jako spółorganiza- 
tor wystaw zagranicznych i słynnych 
jarmarków księgarskich w Lipsku. 
Jemu zawdzięczamy fakt, że druki 
polskie są na Zachodzie znane i ce- 
nione. Umiał je pokazać, zareklamo- 
wać, wywalczyć miejsce poczesne. 

Niepodobna wyczerpać w krótkim 
artykule dziennikarskim bilansu tak 
czynnego żywota. Ale i to, co wyliczy- 
łem, dostatecznie chyba rzuca światło 

  

    

  

  

na wielki pożytek pracy Mortkowi- 
czą. 

A co na to spoleczeūsiwo?... Czy 
pracę tę — niewynagradzaną mater- 
jalnie — darzylo należnem | uzna- 

niem? 

Owszem. Szanowano  Mortkowi- 
cza, ale... bardzo dyskretnie, pocichu 
żeby się, broń Boże! nie dowiedział o 
tem. 

Handel twórczością artystyczną 
— to bardzo „delikatny interes“. Pro- 
ducent — malarz, czy poeta — gry- 
maśny jest, podejrzliwy i zgóry do 
„wydławcy* uprzedzony. Dostanie 
honorarjum, głupio je przeputa, a po- 
tem skarży się na wyzysk. Nie umie- 
jąc sam hadlować swoją pracą, za- 
wsze się uważa za „oržnietego“, cho- 

ciażby sprzedany utwór nie dawał na 
bywcy żadnego zysku. 

  

'To też i Mortkowicz niejednokro- 
tnie bywał przez swych pupiłów (sta- 
re dzieciaki) szarpany, oczerniany, 
pomawiany o snobizm, o pozowanie 
na proroka ete... Niedość 'tego. Lu- 
biano go ośmieszać. Najjaskrawszym 
tego przejawem była kamedja p. An- 
toniego. Słonimskiego „Murzyn war- 

ski”, w której bohaterze chcia- 
ć karykaturę Morikiewicza. 

Stanowiło to jeden z czynników po- 
wodzenia sztuki, która autorowi 
„Wieży Bebel* dała znacznie więcej 

złotówek, niż laurów. 

Te i tym podobne złośliwości zno- 
sił Mortkowicz napozór z dumnym 
stoicyzmem. Do stolika literackiego 
w Ziemiańskiej zbliżał się, lekko uś- 
miechnięty, pobłażliwy, choć niewąt- 
pliwie domyślał się, że go dopiero co 
tu obszczekiwano. Czasami przysiadł 
się, pogawędził, kiedyindziej odwołał 
na bok którego z biesiadników, by dać 
mu zamówienie. Mówił krótko, rze- 
czowo, O interesie. Nigdy żadnych 
wynurzeń osobistych a tem mniej — 
skarg. 

To utwierdzało światek, z którym 
miał do czynienia, w przeświadcze- 
niu, że robi jakieś doskonałe, nikomu 
nieznane interesy. 

Nieprawda: Na swej działalności 
księgarskiej intćresów nie robił. Umi- 
łowana praca dawała mu bez porów- 
nanipj więcej kłopotów, aniżeli zys- 
ków, o czem jednak wiedziała tylko 

żona i maleńkie grono najbliższych 

   

* przyjaciół. 

Kłopoty te rosły, a pomocy, po- 
parcia znikąd nie było widać. 

Nieprzystosowany do paskarskich 
praktyk handlń wojennego, ani do 
powojennego schlebiania najwulgar- 
niejszych gustom, ciągle wierny kie- 
runkowi, obranemu w czasach, kie- 

dyśmy jeszcze dzisiejszą  rzeczywis- 
tość idealizowali — Mortkowicz dos- 
konale reprezentował typ niepogodzo- 
nych z istniejącemi warunkami. Usi- 
łował iść dalej swoją własną drogą, 
nie zważając na to, że ją w wielu miej 
scach zasypały gruzy. 

I szedł nią, szedł, aż się wykoleił. 
Nerwy nie dopisały. 
Rewolwer i koniec. 
Aa może nie koniec?... Strzał ten 

pozwolił nam zorjentować się, kogo- 
śmy stracili. 

Narazie. Bo niczego to nas nie na- 
uczy. Zjawi się inny jakiś Mortkowicz 
i tak samo będziemy zeń drwili, ka- 
mienie rzucali pod nogi, odmawiali 
pomocy i... opłakiwali po Śmierci. 

"Taki już los tych ludzi: Niema ra- 
ry. 

Benedykt Hertz. 

W TATRACH. 
(Garść wrażeń). 

III. 

Szczyt Giewontu ma powierzchnię 
miedużą: pięć—sześć kroków wzdłuż 
i prawie tyleż wszerz. Pośrodku wzno 
si się wysoki na 12 metrów żelazny 
krzyż. Jak go tu zmontowano—każdy 
kto się wedrze stawia takie pytanie. 
Postawiono go „na przełomie 1900— 
1901 roku” jak głosi jedna z tablie na 
nim umieszczonych. Druga tablica po- 
leca krzyż opiece zwiedzających i za- 
brania nań się wdrapywać. Ale jest to 
tylko pobożne życzenie proboszcza pa- 
rafji zakopiańskiej pod tym zakazem 
podpisanego, bo dla wielu zamało jest 
być na Giewoncie i chcą być jeszcze 
„nad Giewontem““. 

Grožny i w grozie swej piekny wi- 
dok stąd się roztacza. Na zachodzie, 
południu i wschodzie, wszędzie, gdzie 
rzucić okiem, wznoszą się groźne ska- 

ły, a u stóp ze wszystkich stron strasz- 
me o zawrót głowy przyprawiające 
przepaście. Tylko z jednej strony wi- 
dok jest odmienny: w olbrzymiej do- 
linie, sięgającej stóp Giewontu, leży 
barwne, rozległe Zakopane. W  jed- 
nem miejscu domki swe skupiło — to 
centrum, resztę porozrzucało po wzgó- 
rzach daleko jak okiem sięgnąć. Po- 
mimo, iż słońce Świeci chłód dotkli- 
wwie daje się we znaki i bez ryzyka na 
przeziębienie długo tu być nie można. 

Przyśpiesza nasz odwrót i to, że niebo 
zaczyna coraz bardziej się chmurzyć, 
a więc groźba pogrążenia się szczytu 

we mgle, co w znacznym stopniu po- 

większyłoby) niebezpieczeństwo przy 
schodzeniu. 

Jeszcze jedno spojrzenie „z góry,, 
na tych co są tam „u dołu', jeszcze je- 

den rzut oka na otaczające nas skały 

i wlepiwszy wzrok pod nogi (broń Bo 

  

że gdzieś na stronę) czepiając się skał 
wędrujemy w dół. Mijając Djabelską | 
przepaść zaglądam—wrażenie o wie- 
le słabsze — „wiadomo przywykszy*'. 
Po wydostaniu się na bezpieczniejsze 
miejsce idziemy szybciej, z mniejszą 
ostrożnością co przypłacam  wypad- 
kiem: —luźny kamień, na który stą- 

  

Morskie Oko. Widok od strony Czarnego Stawu 

piłem przekręcił się i...buch! Później 
„ trochę tam bolało, ale i tak dobrze, że 
się gorzej nie skończyło. 

W szałasie w dolinie oczekiwał 
czwarty współtowarzysz—łączymy. się 
i dobrze nadwieczór jesteśmy w Zako- 

RU RI ER МОВЕк 

Badanie oskarżonych i świadków 
w procesie Woldemarasa.. 

RYGA, (Tel. wł.). Badanie oskar- 
żonych w procesie Woldemarasa 
zostało zakończone. Najdłużej ba- 
dany był Wojtkiewicz. Jak wiado- 
ino, z całego otoczenia stał on naj- 
bliżej Woldemarasa, mieszkał 
razem z nim, wszędzie mu towa- 
rzyszył, pełnił przy nim funkcje 
sekretarza .i adjutanta, a jedno- 
cześnie był informatorem policji 
kryminalnej. 

Sytuacja 

Ostatniego badano Woldemara- 
sa. Woldemaras przygotował obii- 
ty materjał i dowody, któremi pró- 
bował obalić akt oskarżenia. Prze- 
mówienie jego trwało kilka godzin. 

Ze świadków zostali narazie 
zbadani minister spraw wewnętrz- ' 
nych pułk. Rustejka i sekretarz 
m-stwa spraw wewnętrznych Szten- 
celis. 

w Anglii. 
Uchwały Rady Ministrów. 

LONDYN 20.8. Pat. — Biuro Reu- 
tera dowiaduje się, że gabinet na wczo 
rajszem swem posiedzeniu doszedł do 
porozumienia co do programu, mają- 
cego zapewnić równowagę  budżeto- 
wą. Nie przyjęto jeszcze żadnej decyz- 
ji w sprawie nowej ogólnej taryfy cel- 
nej. Rada ministrów zbadała sprawoz- 
danie komisji oszczędnościówej, wnio- 
ski jednak rządu nie są podobno cał- 

kowicie zgódne z wnioskami komisji. 
W dniu 20 b. m. Mac Donald i 

Snowden przedstawią propozycję lea- 
derom dwóch pozostałych partyj wraz 
ze wszystkiemi szczegółami, które u- 
możliwią decyzję ich co do przyjęcia 
lub odrzucenia prpozycji. Propozycje 
rządowe zostaną pozatem przedłożo- 
ne przedstawicielom Labour Party. 

Groźba dymisji gabinetu. 

LONDYN 20.8. Pat. — Wczorajsze 
posiedzenie gabinetu, trwające 10 go- 
dzin, nie dało definitywnych rezulta- 
tów, wobec czego dzisiaj, po odbyciu 
po kolei konferencji z przedstawiciela- 
mi liberałów, konserwatystów, labou- 
rzystów i związków zawodowych ga- 
binet zbierze się wieczorem. Drugie ze- 
branie odbędzie się jutro rano. 

Uchodzi za rzecz pewną, że gabi- 

net nie przedłoży wniosku co do 10 
proc. .zwyżki taryfy celnej, a gdyby 
rada naczelna Trade Unionów nałlega- 
la na to, rząd raczej poda się do dymi- 
sji, niż odstąpi od zasady „free trade“. 
Naogół sytuacja uważana jest za bar- 
dzo skomplikowaną, albowiem gabi- 
net nie jest w stanie zdecydować się 
na oszczędności, jakich domagają się 
banki w City. 

Trudności gabinetu koalicyjnego. 

"LONDYN, 20-VIII. (Pat). Następna 
narada premjera Mac Donalda z 
przywódcami stronnictw odbędzie 
się w dniu 21 b. m. Koła politycz- 
ne uważają odroczenie konferencji 
przedstawicieli trzech stronnictw za 
wskazówkę, iż prowadzona między 
niemi dyskusja okazała się jeszcze 
bardziej skomplikowaną, niż pierwot- 
nie przypuszczano. Uzgodnienie po- 
glądów trzech stronnictw napotyka 

na poważne trudności, 
Możliwe jest, iż dalsze rokowa- 

nia toczyć się będą w ciągu wieczo- 
ra 20 b. m. Niezwłocznie po od- 
jeździe przedstawicieli koserwaty- 
stów i liberałów członkowie komi- 
tetu doradczego parlamentarnej gru- 
py Labour Party przyjęci zostali 
przez Mac Donalda, z którym od- 
byli godzinną konierencję. 

Rząd ma wolną rękę. 

LONDYN, 20-VIII. (Pat). Po wy- 
słuchaniu exposć Mac Donalda i 
Snowdena przez wspólną konierencję 
rady kongresu Trade Unionów i ko- 
mitetu wykonawczego partji pracy 
obrady toczyć się będą oddzielnie w 
łonie rady i komitetu wykonawcze- 

go. Henderson i Clynes, którzy byli 
Obecni na zebraniu komitetu wy- 
konawczego Labour Party, udzielali 
dodatkowych wyjaśnień. Po dyskusji 
postanowiono pozostawić rządowi 
swobodę w obecnej sytuacji. 

Krwawe starcia z komunistami nie ustają. 
BERŁIN, 20. 8. (Pat). 

dziaiem stahlhelmowców, 
pogrzebu jednego z członków organizacji w 
Moguncji a grupa komunistów wywiązała 
się się na przedmieściu miasta walka na 
kamienie i aoże, podczas której ranny został 

kierownik miejscowej organizacji Stahlheł- 
mu radca prokuratury państwa dr. Wolf. 

Do krwawego starcia doszło również 

  Pomiędzy od- 
powracających z 

  

między hitlerowcami a komunistami w miej- 
seowości  westfalskiej  Anriichte. Dwóch 
hitlerowców odniosło ciężkie rany, kilku 
innych zaś lżejsze obrażenia. 8 komunistów 
musiało być opatrzonych przez lekarza. In- 
terwenjowała policja, używające broni białej, 
przyczem jeden starszy posterunkowy  ot- 
rzymał cios nożem w głowę. 

Ojciec zamordował syna. 
ŁÓDŹ, 20. 8. (Pat). — Do posterunku 

polieji państwowej we wsi Łęczno w pow. 
piotrkowskim zgłosił się mieszkaniec tej wsi 
Alions Banamor z zakrwawioną ręką i oś- 
wiadczył iż przejeżdżając wraz z synem przez 
gęsty las, został napadnięty przez kilku ban 

dytów. Bandyci zastrzelili — jak oświadczył 
— jego syna Leopolda. Po przeprowadzo- 
nem dochodzeniu okazało się, że syna za- 
mordował sam Banamor. Powodem zabój- 
stwa były nieporozumienia na tle majątko- 
wem. 

  

į Mamusiu, nie zapomnij : Ё 
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kupić mi też fartuszek szkolny, pończochy i kilka chusteczek 

SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 
Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

* bi 

  

panem. Jutro mamy zrobić wycieczkę 
do Doliny Kościeliskiej. 

Tymezasem w nocy zrywa się gwał 
towna burza. Wicher wyje za oknami 
jak całe piekło potępieńców, zginają 
się do ziemi wysmukłe jodły i świer- 
ki, a błyskawice przerywają ciemnoś- - 
ci, by za chwilę zagłuszył świat po- 
tężny huk grzmotu lub piorunu. 

Nazajutrz, chociaż burza ustała, 
deszcz lał jak z cebra cały dzień i o 
wysunięciu nosa poza hotel mowy być 
nie mogło. 

Na szczęście zatrzymałem się w ho 
telu „Bristol“. Jest to najokazalszy ze 

wszystkich hoteli w Zakopanem, wy- 
tworny, elegancki. Kto tu zamieszka 
w dniu takie jak ten, gdyby i chcial, nu 
dzič się nie będzie. Nie da mu tego 
niezwykle sympatyczny i uprzejmy 
współwłaściciel  „Bristolu“ prezes 
Chrzanowski. Jak dobry duch czuwa 
nad każdym gościem. Jeżeliś samot- 
ny (a) długo nim nie będziesz, a jeżeliś 
smutny (a) wkrótce zapomnisz o tem 
co cię gnębi. Jest to ważna zaleta te- 
go domu (mogę tak pisać, bo czułem 
się tu jak we własnym domu) sprawia 
jąca, że każdy kto w nim chociaż krót- 
ko przebędzie wywiezie jak najmilsze 
wspomnienia. 

Ponieważ w góry w dniu tym wy- 
brać się nie można—marsz po obiedzie 
na fiveo'clock, a wieczorem na dan- 
cing. Dokąd państwo wolą—do Mor- 
skiego Oka czy do Trzeski?... 

Muzyczka tirli-tirli, parki tańczą, 
szklanki (i kieliszki) dzwonią... Furda 
kryzys! 

Niestety, pogoda się zepsuła. Cięż- 
"kie chmury gęsto ścielą się po szezy- 
tach, a czasem i deszczyk pokropi, 
to też parę dni szwędam się po bliskich 
Antałówce, Gubałówce, zajrzałem też 
do doliny Strążyskiej skąd szybko 
trzeba było zmykać, bo deszcz „wy- 
kurzył*. Oczywiście najwięcej człek 
łaził po samem Zakopanem, a raczej 

  

po jego reprezentacyjnej ulicy, Kru- 
pówkach. Czasem też i do parku za- 
błądziło, gdzie przy kufelku piwa lub 
szklance „bez soku można dowoli i 
(uwaga!) bezpłatnie — zakopiańskiem 
powietrzem oddychać. 

Dopiero któregoś z następnych 
dni popołudniu nieco się wypogodziło 
i mogłem zrobić zamierzoną wyciecz- 
kę do Doliny Kościeliskiej. 

Przed paru dniami poznałem w 
„Bristolu* b. miłego poznaniaka p. 

  

Giewont od strony doliny Strążyskiej. 
Na szczycie ledwo widoczny krzyż. 

Stefana Koźlikowskiego, z którym 
szybko zaprzyjaźniłem się, jako że 
obaj pochodziliśmy z Kresów — jak 
powiadał—i wycieczkę do Doliny Koś- 
cieliskiej odbyliśmy razem. 

Przy wjeździe do Doliny drogę 
przegradza barjera. Jakiś „musi u- 

PRZEGLĄD PRASY. 
W „Czasie* krakowskim znajduje 

my następujące słuszne uwagi na te- 
mat t. zw. „pułkownictwa'. 

„Polska jest krajem o specyficznej men- 
talności. Jeśli ktoś przez 7 lat życia chodził 
w mundurze, to choćby przedtem studjował 
na najbardziej od wojskowości odległych 
fakultetach i choćby potem przez lat 11 był 
rolnikiem i przemysłowcem — dla Polaka 
pozostanie zawsze  „pułkownikiem*. Póki 
był pułkownikiem w mundurze „byt drogim 
ideałem kolorowego ułana, skoro złożył mun 
dur i wrócił do codzienenj pracy — samo 
wspomnienie tego munduru czyni go dla 
„cywilnego* społeczeństwa kimś obcym — 
zamiast czynić go tembardziej bliskim. Żad- 
nemu Fraucuzowi nie przyjdzie na myśl mó 
wić z przekąsem, że Francją rządził „major* 
Tardieu, żaden Włoch nie będzie ironizował 
na temat „kapitana Mussoliniego", tak jak 
żaden Niemiec nie będzie wypominał Brue- 
ningowi, że był komendantem kompanji ka- 
rabinów maszynowych, ani żaden berlińczyk 
nie będzie się oburzał, że nadburmistrzem 
w stolicy Niemiec jest „rotmistrz* Sahm. 
Przeciwnie — wszędzie ta wojenna przesz- 
łość będzie raczej czemś, co podnosi działa- 
cza publicznego w oczach rodaków, ten sze- 
reg lat spędzonych na ofiarowywaniu życia 
ojczyźnie nadaje pewne prawa w życiu pub- 
licznem. Wiszędzie rozumie się, że przynie- 
sione z życia wojennego cechy — szybkość 
decyzje i orjetacje, jasne uzmysłowianie so- 

dań, które są do rozwiązania, umiejęt- 
poświęcania więcej niż ktokolwiek in- 
a dobra publicznego, z okopów i woj- 

ny wyniesione braterstwo broni — czyli 
umiejętność wczucia się w żądania i psychi- 
kę wszystkich grup i zawodów, w psychikę 
szerokich mas — że to wszystko ułatwia 
działalność w życiu spolecznem““. 

    

    
   

   

Odwołanie manewrów 
w Niemczech. 

PIŁA, 20-VIII. (Pat). Naznaczo- 
ne w roku bieżącym manewry 
Reichswehry w okręgu Międzyrze- 
cze. Drossen-Reppen-Sternberg w 0- 
kresie od 29 sierpnia do 5 września 
zostały obecnie ze względu nasytu- 
ację gospodarczą odwołane. 

Kongres mniejszości 
narodowych. 

GENEWA ATE — Rozpoczyna- 
jący się dnia 29 sierpnia kongres 
mniejszości narodowych wzbudza zna 
czne zainteresowanie. 

Porządek dzienny kongresu obej- 
muje następujące sprawy: 1) położe- 
nie mniejszości narodowych w posz- 
czególnych państwach europejskich, 
2) wyniki autonomji kulturalnej w E- 
stonji, 3) organizacja wspólnot naro- 
dowych, 4) rozbrojenie i bezpieczeń- 
stwo a problem narodowościowy. 

Przeciwko nadzerawi 
„nad bankami. 

BERLIN 20.8. Pat. — Partja nie- 
miecko-narodowa wystąpiła przeciw- 
ko projektowanemu nadzorowi pań- 
stwowemu nad bankami, określając 

nadzór taki jako początek socjalizacji 
banków, szkodliwy dla życia gospo- 
darczego Niemiec. 

Nadużycia rządu Irigeyena. 
BUENOS AIRES, 20. 8. (Pat). Jak gło- 

si komunikat oficjalny, w wyniku przepro- 
wadzonego dochodzenia ustałono, że nadu- 
życia popełnione przez rząd Irigoyena się- 
gają sumy 150.736.728. piastrów. 

Sprostowanie. 
WARSZAWA, 20. 8. (Pat). — W niektó- 

rych organach prasowych ukazały się wia- 
domości, jakoby Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych miało zajmować stanowisko nie- 
przychylne wobec rezultatu ostatnich wybo- 
rów do gmin żydowskich i wpływać na nie- 
zatwierdzenie tych wyborów przez odpowie- 
dnie władze. Upoważnieni jesteśmy do 
stwierdzenia, że wiadomość ta nie odpowia- 
da prawdzie. Sprawa wyborów do gmin ży- 
dowskich jest sprawą czysto wewnętrzną i 
nie leży w kompetencji Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, które też żadnego stanowi- 
ska co do niej nie zajmowało. 

  

rzędnik* stoi przy niei i pobiera 1 zł. 
od każdego powozu. „Czy to karta 
wstępu?* — pytam. „Nie—to opłata 
na konserwowanie drogi '. 

Jedziemy, droga pełna dziur i wy- 
bojów, tak że koń omal nóg nie łamie, 
a my—od gwałtownych przeginań to 
w prawo to w lewo—żeber. Klnę siar- 
czyście — przecież oni tę złotówkę od 
powozu (a przejeżdżają tu dziennie 
setki) chyba na robienie dziur w tej 
drodze biorą! Dziwne też, że ten po- 
mysłowy „ktoś* nie poustawiał takich 
barjer na wszystkich innych drogach. 

Ten chwilowy zresztą niesmak, 

wynagradza wkrótce przepyszny №1- 

dok: po obu strónach drogi wznoszą 

się olbrzymie prostopadłe ściany, two- 

rząc jakby wąską uliczkę, na dnie 

której płynie wartki szumiący potok. 
W pewnem miejscu ściany „Się zbie- 
gają, czyniąc jeszcze bardziej wąs- 
kiem przejście—to Brama Kantata, 
znanego przyrodnika, który badania- 
mi swemi nad Tatrami znacznie się 
przyczynił do ich bliższego poznania. 
Tam dalej druga Brama—J. I. Kra- 
szewskiego. Na ścianie z lewej strony 
tuż nad potokiem „Spiący Rycerz— 
płaskorzeźba w skale przedstawia- 

„ jąca pochyloną w śnie głowę średnio- 
wiecznego rycerza. A 

Każdy krok tu zrobiony przynosi 
coś nowego. Ta skała na prawo — 

kształtem swym faktycznie przypo- 
minająca siedzącą sowę — to Sowa, 
tam Kominy, a tu Organy. Prawie każ 

da większa skała lub szczyt mają swo- 
ją nazwę — któż je jednak spamięta 
i wyliczy. Ale najciekawsze bodaj są 

„Okna Zbójników* czarne otwory 

pieczar wysoko na skałach umiesz- 

czonych. Według opowiadań ludo- 

wych w nich się mieli ongiś ukrywać 

  

przed żandarmami zbójnicy tatrzań- ' 
scy. 

Dawne to jednak czasy... 
Pochmurne niebo powoli się roz- 
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Jaracz o teatrach. 
W lwowskiej „Gazecie Porannej* znaj- 

dujemy następujące uwagi Jaracza na te- 
mat aktualnego dziś przesilenia teatralnego. 

„Znakomity aktor i dyrektor war- 
szawskiego teatru „Ateneum*, Stefan 
Jaracz, jest zdania, że jedynem wyj- 
ściem z sytuacji, w jakiej znalazły się 
obecnie teatry polskie, jest prawdziwy 
wysiłek twórczy... 

— Nie chcę bynajmniej bezwzgłę- 
dnie idealizować aktorów i widzę do- 
kładnie ich błędy mówi Jaracz. — 
Wiem, że wielu z pośród aktorów na- 
wet bardzo zdolnych, pozostaje w ja- 
kimś urzędniczym, formalnym stosun- 
ku do teatru — i mojem zdaniem 
tych aktorów życie zmiecie ze sceny, 
wyrzuci poza nawias pracy teatral- 
nej. Ale jeżeli tak jest, jak jest, to czy- 
jaż w tem głównie wina, jak nie tych 
dyrektorów, którzy pasożytując na 
żywym organizmie sztuki, wytworzyli 
atmosferę handlarską w teatrze? 

Któż to stworzył nieznaną dawniej 
zupełnie „giełdę aktorską', kto zde- 
moralizował aktorów t. zw. „konjun- 

kturą', kto obmyślił angażowanie .,na 
bat* dla kogoś? . 

Dlatego też przebieranie teraz dv 
rektorów-przedsiębiorców w skóry 
niewinnych  „baranków* i zwalanie 
całego ciężaru winy za kryzys na bar- 
ki aktorów uważam za rzecz wręcz nie 

moralne. 
Kwestji teatralnej nie rozwiąże ża- 

dne rozważanie, choćby najbardziei 

  

-drobiazgowe różnych szczegółów han- 
dlowych, a tylko skupienie wszyst- 
kich sił w kierunku pracy twórczej. 

Wierzę w to, że teatr jest wieczny. 

teatr nie może przestać istnieć, ale 
musi powrócić do tego, co nazywa się 
„ideałem. Tylko ten teatr. który ma 

przed sobą jakiś ideał, jakiś cel, jest 
potrzebny. 

Go się tyczy wygórowanych gaż 
„asów aktorskich, Jaracz dowodzi, 
że artyści, mający pretensje do wyso* 
kich zarobków, powinni być angaże- 
wani na procenty. Wtedy nikt nie 
będzie im miał nic do: zarzucenia... 
Choćby aktor zarobił tysiąc złotych 
za wieczór, będzie to zarobione ucz- 
ciwie — bez krzywdy dla budżetu 
teatru. 

Jeśli zawiedzie kasa — to trudno, 
widocznie dany aktor nie jest dość 
atrakcyjny, czy też moment jest nie- 
sprzyjający powodzeniu, trzeba się 
wtedy zadowolić tem, co jest!... 

Branie jednak przez aktora 500 
złotych za wieczór, wtedy, gdy n. p. 
w kasie jest 400 — uważam za szko- 
dliwe i niemożliwe do utrzymania na 
dłuższy dystans. | 

— A zresztą powtarzam, że grunt 
to praca celowa, twórcza! Ona to jest 
najlepszą zarazem kalkulacją handlo- 
wą, bo dobry teatr będzie ludziom 
zawsze potrzebny, choćby w dobie 
najostrzejszego kryzysu ekonomicz- 
пево“. 
AAA UE TENISO TSS 

Gniazdo komunistów 
niemieckich. 

— BERLIN, 20. 8. (Pat). — Dziś o pół- 
noey zdjęty ma być ogłoszony w dniu 9 b. 
m. stan wyjątkowy nad placem Buelowa i 
okoliczną dzielnicą. Równocześnie wycofane 
będą posterunki policyjne, któremi obsadzo- 
na była centrala partji komunistycznej, t. 
zw. dom Liebknechta. Skonfiskowane przez 
policję akty partji komunistycznej przewie- 
ziono do prezydjum policji. 

Komunikat prezydjum polieji strwierdza, 
że w domu Liebknechta skonfiskowano du- 
że zapasy bibuły, mającej na celu propagan- 
dę wywrotową w szeregach policji niemiec- 
kiej i Reichswehry. Dom. Liebknechta miał 
być siedzibą wielu nielegalnych czasopism 
podżegawczych. 

W więzieniu pozostaje obecnie 11 komu 
nistów, aresztowanych jako podejrzanych o 
udział w zaburzeniach na placu Buelowa. 

  

jaśnia i naraz ostatnie promienie za- 
chodzącego słońca zalewają wysokie 
szczyty prostopadłych ścian. Co za 
wspaniały widok! O jakże żałuję wów- 
czas, że nie jestem malarzem lub po- 
etą — obraz naprawdę godzien u- 
wiecznienia. 

Dziś, gdy wspominam swoją włó- 
częgę po Tatrach, wiele jeszcze prze- 
cudnych obrazów snuje się przed о- 

  

Na szczycie Giewontu. 

czami, ale nie sposób je opisać i 
prawdziwie odtworzyć. Jedno tylko 
muszę powiedzieć: kto się ani razu nie 
zetknął z górami, ten o nich nigdy po- 
jęcia mieć nie będzie, bowiem tam, 
wśród skał wszystko zupełnie inaczej 
się przedstawia, niż wyobrażamy so- 
bie patrząc na film lub obrazek. 

Jotwicz, 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 
Śmiertelne postrzelenie przemytnika. 

W dniu 18 b. m. o godz. 4 rano na je- 
ziorze Dry: ty, koło kolonji Nurwiańce w 

gminie dryświackiej, postrzelony został przez 
żołnierzy z patrolu K. O. P. przemytnik 
Grzegorz Jefimow lat 24, zam. we wsi Pa- 
szewicze gm. dryświackiej. Jefimow wiózł 

    

   

łódką 150 klg. cukru, przemyconego z Łot- 
wy i mimo wezwań żołnierzy i strzałów 
ostrzegawczych nie zatrzymał się. Jefimow 
zmarł w czasie przewożenia go do najbliż- 
szej strażnicy K. O. P. 

Ujęcie emisarjuszy komunistycznych. 

      

Onegdaj wieczorem wpobliżu wsi grani- 
cznej chowo w rejonie Kozłowszczyzny 
patrol K. O. P. zauważył trzech podejrza- 
nych osobników usiłujących nielegalnie prze- 
dostać się na teren Rosji Sowieckiej. 

Na anie patrolu nieznani osobnicy 
poczęli uciekać, przyczem jeden z nich od- 

dał w kierunku ścigających żołnierzy 8 

        

  

strzałów rewolwerowych. Patrol użył rów- 
nież broni raniąc w pościgu dwóch osobni- 
ków, trzeciego ujęto tuż przy słupie gra- 
nicznym. Przy zatrzymanych znaleziono po- 
dejrzane dokumenty i broń, zachodzi przy. 
puszczenie, iż są to emisarjusze komunisty- 
czni. (m). jst) LRA 

     
      

    

-MOBUODOZZEO OSTIA 

WOŁOŻYN 
+ Zakończenie półkolonij letnich. Dnia 

15 b. m. obchodzono u nas uroczystość któ- 

ra co prawda słabo przebrzmiała wśród 
ego społeczeństwa, lecz którą w na 

s ch warunkach należy czyć do 

r zeń i h. Otóż za ślicz- 

nie ozdobionymi kwiatami stołami w jednej 

z sal miej rej szkoły powszechnej i obfi- 

tym posiłkiem, nie pozbawionym smakoły- 

ków; zasiadły dzieci przy ostatnim podwie- 

czorku półkolonji letniej, urządzonej 

przez niedawno założone "Towarzystwo opie- 

ki nad matką i dzieckiem. : 

Towarzystwo to pod przewodnictwem nie 

strudzonej p. star. Wes łowskiej rozwi- 

nęło energiczną działalność i: z nielicznych 

składek siabo odzywającego się społeczeń- 

stwa oraz nader skromnych wsparć nielicz- 

nych instytucyj rządowych i społecznych u- 

ruchomiło w ciągu krótkiego czasu Stację 

Opieki nad Matką i Dzieckiem, kuchnię mle 

czną i od 2 lat kolonje letnie (w b. poł- 

kolonję) dla dziatwy szkolnej. P bardzo 

skromnych wydatkach, zastanawiani 

każdym groszem udało się przy! 

półkolonje 75 dzieci z najuboż 
ludności. Dzieci, słabo odżywiane, wycień- 

czone, wyjęte z fatalnie niehigjenicznych 

warunków, pod wpływem dobrego odżywia- 

nia, słońca, powietrza a  nadewszystko 

troskliwej opieki w ciągu 6-ciu tygodni po- 

karsko-społecznej. W wyniku takiego posta- 

nia, nabrały świeżego wyglądu i wagi prze- 

ciętnie do 3 klgr. 

Godnem zanotowania w tym wypadku 

jest to, iż do półkolonii, organizowanej pod 

protektoratem p. starosty Wesiołowskiego, 

przy zakwalifikowaniu dzieci do przyjęcia 

z ogromnej liczby zgłaszających się na ogra- 

niczoną ilość miejsc — wybierano dzieci bez 

względu na ich pochodzenie narodowe a po- 

wodując się wyłącznie motywami natury le- 

kersko-społecznej. W wyniku takiego posta- 

wienia sprawy trafiło do kolonji 32 dzieci 

„biedy* żydowskiej. Urządzono dla nich w 

tymże gmachu szkoły powszechnej osobną 

kuchnię rytualną. Pozatem dzieci, otoczono 

staranną i miłą opieką wychowawców, — 

pełnego oddania i ofiarności kierownika 

szkoły powszechnej p.+Tyszkowskiego i je- 

go malžonki, — traktowane bez wszelkiej 

przesady jednakowo i lojalnie, spędzaly czas 

razem i czuły się „jak w domu*. 

Jest to jeden z dowodów jak można przy 

dobrych intencjach i dobrej woli bez zawar- 

cia głośnych „ugód* politycznych, bez dob- 

rych a rzadko wykonywanych obiecanek, — 

uczynić rzecz dobrą i rzetelną. W, naszj ch 

warunkach stałych waśni i narzekań nabie- 

ra taka impreza znaczenia olbrzymiego pod 
względem współżycia i powiedziałbym „przy 
zwyczajenia* narodowościowego. к 

Za inicjatywę w tym kierunku, za dobre 

serce i piękne czyny osobom w tym liście 

wspomnianym należą się szczere dzięki. 
A. Cart. 

      

  

       

    

    

    

  

  

   

  

   

  

    

    

SMORGONIE 
+ Wpisy do Średniej Szkoły Handlowej 

«* Smorgoniach. Wobec licznych zapytań, 

skierowanych pod adresem naszej szkoły, 

których Sekretarjat Szkoły nie jest wprost 

«% możności załatwić, Dyrekcja 3-ch klaso- 

wej Koedukaeyjnej Średniej Szkoły Handlo- 
wej w Smorgoniach podaje do wiadomości: 

1) Na kurs I-szy przyjmowani są kandy- 
sdaci po skończeniu 7 odziałów szkoły pow- 
szechnej lub 3 klas gimnazjum, na kursy 
wyższe po przedłożeniu promocji tego same- 
go typu szkoły. 

2) Przy podaniu należy dołączyć: świa- 
sdectwo szkolne, metrykę urodzenia, šwia- 
sdectwo szczepienia ospy, fotografje. 

3) Szkoła jest zakładem średnim i uzy- 
skane świadectwo ukończenia uprawnia do 
«otrzymania II stopnia urzędników państwo- 
ych (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 88-29 poz. 663. 
Nauka w szkole trwa 3 lata dla tych, którzy 
<hcą pójść do pracy zawodowej. Dla. tych, 
%tórzy zamierzają poświęcić się dalszym 
studjom na wyższych uczelniach. Dyrekcja 
Szkoły poczyniła starania utworzenia 4 kla- 

sy. Klasa 4 będzie najprawdopodobniej uru- 
<homiona w przyszłym roku szkolnym. 

4) Opłata za naukę wynosi zł. 25 miesię- 
cznie i zł. 10 — wpisowego przy wstąpieniu 
Pracownicy państwowi otrzymują zwrot cze- 
snego. 

5) Pokój do umieszczania uczni (nicy) 
kosztuje od 5 do 7 zł. miesięcznie, a utrzy- 
manie dobre w pensjonacie do 45 zł. Obiady 
seme od 15 do 25 zł. miesięcznie. 

6) Przy szkole istnieją dwie orkiestry: 
dęta i smyczkowa. Nauka gry w orkiestrach 
bezpłatna. Przy szkole istnieją organizacje: 
Komitet Rodziecielski, Bratnia Pomoc, Dru- 

żyny Harcerskie, Hufce Przysposobienia Woj 
skowego. 

7) Zniżki w opłacie czesnego na kursie 
1 nie są uwzględniane, na kursach wyższych 
udzielanie zniżek uzależnione jest od dob- 
rych postępów ucznia (nicy). 

8) Z początkiem roku szkolnego będzie 
zorganizowana najprawdopodobniej bursa, 

w której cena utrzymania będzie min. Mie 
szkań prywatnych dostarcza  Sekretarjat 
'Szkoły. 

9) Zapisy przyjmowane są do końca sier- 
pnia w Sekretarjacie Szkoły, adres: Średnia 
Szkoła Handlowa w Smorgoniach. 

10) Lekcje rozpoczną się 1 września o 
godz. 9 rano. Szkoła posiada jeszcze kilka- 
naście miejsc. W, razie dodatkowych infor- 
macyj zamiejscowi winni dołączyć znaczek 
na odpowiedź. 

LIBA 
+ W litą roeznicę Cudu nad Wisłą. 

w niedzielę ubiegłą odbyło się w, tutejszym 
*kościele parafjalnym uroczyste nabożeństwo 
z udziałem stacjonujących w Lidzie oddziałów 
wojskowych, organizacyj społecznych i spo- 
łeczeństwa. Mszę świętą odprawił i okolicz- 
nościowe kazanie wygłosił ks. dziekan Boja- 
runiec, „Po mszy odbyła się defilada wojska 
i organizacyj społecznych, którą przyjęli ko- 
amendant garnizonu d-ca 77 p. p. płk Śliwiń- 
ski i zastępca starosty p. Dziadowicz w oto- 
„czeniu korpusu oficerskiego. Resztę programu 
uroczystości wypełniły: wspólny obiad, oko- 
dicznościowe pogadanki, zawody sportowe i 
zabawy żołnierskie. Lida przez cały dzień 
przybrana była sztandarami: o barwach naro- 
dowych. (Pat). 

-+ Zawody straży pożarnych. W ubiegłą 
miedzielę odbyły się w Skrzybowcach pow. 
szczuczyńskiego rejonowe zawody 8 ochot- 
miczych straży pożarnych z terenu gmin le- 

  

biodzkiej i żołudzkiej. W zawodach pierwsze 
miejsce zdobyła O. S$. P. z Dyrwańców (115 
pkt.), drugie — O. $. P. z Ogrodnik (103 pkt.) 
trzecie z Kołdów (95 pkt.), czwarte ze Skrzy- 

bowców (90 p.). piąte z Bohdanowców (88 

p.) i szóste z Dmitrowców (79 p.). Przygry- 
wała orkiestra O. S. P. z Žožudka. Uroczys 

tość zakończyła się wręcźeniem nagród za- 
wodnikom, do których przemówił p. staro- 

sta Siellawo. (Pat). 
>+ PORAŻONY PRĄDEM. Przydzielony 

do kasyna oficerskiego 77 p. p. w Lidzie 
niejaki John przy zapalaniu światła elektry- 
eznego w piwnicy kasyna został porażony 
prądem elektrycznym wysokiego napięcia, 
wskutek czego nastąpiła natychmiastowa 
śmierć. 

NOWA WILEJKA 
-- Święto Federacji. Podobnie jak w ca- 

łej Polsce obchodzono staraniem Stow. Rez. 

i b. Wojsk. Koła w N. Wilejce w dniu 15 

b. m. „Dzień Rezerwisty*.  Niestety,. mimo 

usilnych starań rozszerzonego komitetu, do 

którego należeli przedstawiciele  wojskowo- 

šci i wszystkich warstw społeczeństwa, nie 

udało się całego programu zrealizować. Nie 

odbył sie ani capstrzyk, ani też wspólny wy- 

marsz na nabożeństwo, czego należy mocno 
żałować, gdyż zanosiło się na pokaźną ma- 

nifestację byłych wojskowych. 

„Natomiast zapowiedziana akademja w 
sali Ogniska Kolejowego udała się pod każ- 
dym względem. Salę wypełniono po brzegi, 
wiele osób nie znalazło już pomieszczenia. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił ks. 
kap. Nowak; wspomniał a zasługach „Armii 
rezerwowej” — wezwał zebranych do uczcze- 
nia poległych w obronie Ojczyzny przez po- 
wstanie, oraz wskazał na konieczność orga- 

nizowania się rezerwistów i byłych wojsko- 
wych. Przemówienie jego przyjęto hucznemi 
oklaskami. 

Następnie kilka popisów solowych, a 
mianowicie: p. Hermanowiczówna odegrała 
kilka utworów na skrzypcach przy akom- 
panjamencie p. inż. Brzezickiej, p. Perska 
i p. Kamiński wygłosili deklamacje. Wszy- 
stkie części programu zyskały uznanie i li- 
czne oklaski. Na zakończenie akademji uch- 
walono wysłanie depesz hołdowniczych do 
Pana Prezydenta R. P., Pana Marszałka J. 
Piłsudskiego oraz do Prezesa Federacji ge- 
nerała Góreckiego. 

Święto Federacji zakończono zabawą, 
podczas której bawiono się do białego rana. 

Spodziewać się należy, że na następnem 

gogólnem zebraniu zgłoszą się wszyscy byli 

wojskowi na członków Stow. Rez. i b. Woj- 
skowych, Koło w N. Wilejce. 

  

  

      

(wjer). 

Z POGRANICZA 
+ Konferencje graniczne. Wczoraj na 

pograniczu połsko-litewskiem odbyły się 
w rejonie Święcian i Trok dwie konferencje 
graniczne. Na obu konferencjach omawia- 
no sprawy przepustek rolnych i drobnych 
incydentów. Sprawa przepustek rolnych sta- 
ła się aktualną z tego względu, iż sezon ro- 
bót w polu już się kończy i 6-miesięczne 

przepustki, wydane rolnikom przez władze 
obu krajów, już tracą swą moc. 

Na obu konferencjach delgacje polska i 
litewska osiągnęły całkiwite porozumienie. 

(m). 

Popierajcie przemysł krajowy 
  

KINA I FILMY 

„Djabeł morski*. 

(Heilos). 

Wyspa. Murzyni. Barki rybackie. Pięk- 
ny młodzieniec (Nils Asther). Biała dziewczy- 
na o czarnych manierach (Raquel Torres). 
Biali poławiacze o czarnych charakterach. 
Wiecznie pijany gubernator, ojciec dziewczy- 
ny. Morze. Nurkowie. Poławianie gąbek. 
Trup pięknego młodzieńca, narzeczonego 
dziewczyny. Е 

Przyjazd młodego, atletycznego *pastora. 
Rezultat — on jej „wybija z głowy (nieko- 
niecznie) * czarne maniery, ona przez wdzię- 
czność zakochuje się w nim. 

Wszystko razem — galimatjas, kronika. 
co kto woli. Wyrażając się bardziej dosad- 
nie niż wykwininie — nic się tu nie trzyma 
kupy. Żadnej konstrukcji dramatycznej, żad- 
nej pointy, żadnej konsekwencji. Luźne obra- 
zy i wydarzenia, związane tylko kolejnością. 
Bohaterem tego ,„Djabeł morski*, napoły mi- 
tyczny potwór wodny, który występuje jak 

„deus ex machina* i wszystko robi za bo- 
haterów, statystów, nawet za samego autora 

scenarjusza, który, ręczę pisząc go zupełnie 
nie wiedział, co chciał powiedzieć w nim i 
zapewne nie wie dotychczas, jeśli to co wi- 
dzimy na ekranie jest istotnie jego dziełem, 
jeśli jego pomysł nie został zniekształcony 
przez wytwórnię, jak to często bywa. 

Wykonanie aktorskie, reżyserskie, deko- 
racyjne i inne — niezłe. Możeby się zna- 
lazły jakieś zastrzeżenia co do etnograficz- 

" nej strony tego widowiska, ale trudno nam 
to ocenić, potrzebny tu specjalista w tej dzie- 
dzinie. 

A Nad program dodatek „Paramountu“ i 
jakiś obrzydliwy, nieprawdopodobnie ordy- 
narny wytwór jakiejś poznańskiej wytwór- 
ni filmowej Nie pojmujemy jakim sposobem 
Centr. Biuro Filmowe przy M. S. Wewn. 
które zatrzymuje, kiereszuje nieraz pierwszo- 

rzędne, artystyczne filmy, puściło to pasku- 

dztwo; czy dlatego że to rodzimy produkt? 
Racja grubo za mała, tem bardziej że taki 
dodatek ma zawsze widoki powodzenia, na- 
wet jeśli nie jest na zbyt wysokim poziomie, 
bo pp. kiniarze wezmą każdy puszczony przez 
cenzurę, nawet największy kryminał, bo to 
im obniżą podatek magistracki, Uważam je- 
dnak, że wymagania od takich jedno czy 
dwuaktówek powinny być tem większe, sko- 
ro są takie możliw. ich powodzenia. A tym- 
czasem pojawiają się na ekranach takie po- 
tworności jak wymieniona „komedja* poz- 
nańska. To nie komedja to tragedja rodzi- 

mego niechlujstwa. Gdyby coś podobnego 
pojawiło się zagranicą wygwizdanoby je 
ażby się kino trzęsło, a tylko nasza publicz- 

ność cierpliwie siedzi, jak strzyżona (z go0- 
tówki za bilety) stado baranów. (s.k.). 

KB RJ E R MI EBNRA LEXAR 

Opieczętowanie zarządu głównego 
synagogi. 

Od dłuższego czasu zarząd główny syna- 
gogi w Wilnie reprezentował jedynie Naum 
Gordon jako jedyny z członków zarządu po- 
zostałych z dawnych wyborów. Ponieważ 
wskutek zmiany warunków życia żydowskie- 
go, nowe wybory do zarządu głównego Sy- 
nagogi nie mogły być przeprowadzone, a 
praca zarządu wymagała nowych sił, p. 
Gorden z wolnej ręki dokooptował sobie 
pomocników w osobie T. Bunimowieza, 
Szeskina i innych. 

Przed kilku dniami dokooptowani człon- 
kowie zarządu głównego synagagi podpisali 
z gminą wyznaniową żydowską umowę na 
mocy której cała majętność zarządu głów- 
nego przechodziła do gminy. Zaniesiono tę 
umowę również do podpisu Gordonowi, któ- 
ry ani słyszeć © tem nie chciał i nie udzie- 
lit swej akceptacji. Wówczas nowi cezłonko- 
wie postanowili zrealizować umowę pomimo 
jego zgody. Wczoraj z rana przed kancelar- 
ję zarządu głównego Synagogi zajechały 

furmanki, do koncelarji zaś zgłosiło się kil- 
ka osób z żądaniem wydania im wszystkich 
akt i archiwum zarządu. Pracowniey kan- 

ceelarji stanowczo odmówili wydania archi- 
wum i oświadczyli, że bez zgody p. Gordo- 
na nie nie zrobią. Wreszcie widząc zdecy- 
dowaną postawę przybyszów wezwali polie- 
janta. - 

W międzyczasie dr. Wygodzki powiado- 
miony o wypadku udał się do Starosty Gro- 
dzkiego alarmując go, że obey ludzie chcą 
okraść główny zarząd synagogi z dókumen- 
tów i akt. W wyniku tej interwencji, Staro- 
sta wydeiegował komisję, która opieczęto- 
wała zarząd główny synagogi do wyjaśnie- 
nia całej sprawy. 

Społeczeństwo żydowskie w Wilnie z 
najwyższą niecierpliwością oczekuje rozwią- 
zania zatargu zarządu gł. synagogi, który 
wkrótce będzie obchodził 200-lecie swego ist- 

nienia. (m). 

Zuchwałe włamanie przy uł. Wileńskiej 
Złodzieje uchodzą przed pościgiem. 

Wczoraj w nocy między godz. 24 a 1-szą 
dokonano zuchwałego włamania do maga- 
zynu i pracowni wyrobów skórzanych Ka- 
cenelenbogena przy ul. Wileńskiej Nr. 28. 
Włamywacze, w il 4 osób, zbliżyli się 

do domu Nr. 28 od strony ul. Jagiellońskiej 
i tu 2 zostali na czatach, 2 zaś przesadzili 
płot, wycięli szybę w pracowni Kacenelen- 
bogena, weszli do wnętrza pracowni, stąd 

do sklepu i zaczęli plondrować kasę i półki 
z towarem. 

Wszelako, podczas wycinania okna w rę- 
kach jednego z włamywaczy pękła szyba i 
odgłos pękającego szkła usłyszał drzemiący 
już rządca domu Abram Kopelowiez. 

Zaintrygowany, zbudził syna, obaj poszli 
do dozorcy, któremu pocichu i naprędce 
zwierzyli się, że widocznie gdzieś są złodzie- 
je i już trzej zaczęli rozglądać się po pod- 
wórzu. 

Prędko zauważyli otwarte okno. Kope- 
lowicz wlot zrozumiał sytuację i pchnął do- 
zoreę z synem po policjanta, sam zaś żo- 

    

stał na straży. Jednak zgrzyt otwieranej bra- 
my zbudził ezujneść przestępców — i już w 
chwiłę później niefortunny rządca wił się 
pod razami obu włamywaczy, którzy zbiw- 
szy go, pędem rzucili się do piotu. 

Zauważył to dozorca i rzucił się za nimi 

w pogoń. Jeden z włamywaczy już przesadził 
płot, drugiego natomiast dozorca chwycił za 
nogę i trzymał ją krzycząc na całe gardło 0 

pomoc. 
Krzyki rządcy i dozorcy ściągnęły wszy- 

stkich lokatorów z łóżek. Najprędzej jednak 
wypadł na podwórko z piekarni piekarz z 
ożogiem w ręku, a widząc przy płocie ja- 
kąś postać z wyciągniętemi w górę rękoma, 
jakby zamierzającą drapać się na plot, 
grzmotnął dozorcę ożogiem, aż jękło, z cze- 
go włamywacz skorzystał i uciekł. 

Złodzieje, chociaż przygotowali sobie du- 
żo cennego towaru, zdążyli unieść tylko 580 
zł., które znaleźli w kasie. Polieja wdrożyła 
energiczne Śledztwo i jest już na ich tropie. 

(e). 

  

KRONIKA 
Dziś: Joanny: 

Jutro: Hipolita. 
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Speat -zożenia Zakładu Mote: rolsgii U, . В 

w Wilnie z dnia 20 VIII—1831 roki. 

Ciśniepie średnie w znilimetrach: 756 
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Temperatura średnia  -|- 18% C. 

w najwyższa: +- 229 С. 

s najniższa: -- 129 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja barom. wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA. 

— Przestroga dla obcokrajowców, trud- 

niących się handlem. Jak wiadomo, magi- 

strat uchwalił znormalizować sytuację praw- 

ną obcokrajowców trudniących się handlem 

w Wilnie i w tym celu powziął odpowiednie 

postanowienia. d 
Obecnie magistrat przypomina, że do dn. 

15 września obcokrajowcy, posiadający na 

terenie Wlina  jakiebądź przedsiębiorstwa 

handlowe lub przemysłowe powinni uzys- 

kać obywatelstwo polskie lub otrzymać z wy- 
działu przemysłowego magistratu specjalne 
pozwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa. 

W przeciwnym razie przedsiębiorstwa zosta- 
ną nieodwołalnie i bezapelacyjnie zlikwido- 
wane. ż (m). 

— Magistrat dopomina się o długi. Po 
ostatecznem obliczeniu przy pomocy komis- 
ji Ministerstwa Spraw Wojsk. zadłużenie in- 
stytucyj wojskowych magistratowi, do władz 
wojskowych w Wilnie zostało skierowane 
pismo z prośbą o możliwie rychłejsze wpła- 
cenie do kasy miejskiej 395.210 zł. za ele- 

ktryczność, kanalizację, wodę, szpitale i t. p. 

Magistrat spodziewa się w krótkim cza- 
sie otrzymać jeżeli nie całą sumę, to przy- 
najmniej jej większą część. (m). 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zapisy do szkoły „Światło*. Kierow- 

nictwo Żeńskiej Szkoły Zawodowej Doksz- 
tałcającej im. M. Konopnickiej Polskiego To- 
warzystwa Pracy Oświatowej „Światło* w 
Wilnie komunikuje, że zapisy na dział han- 
dlowy i przemysłowy (krawiecko-bieliźnia- 
rski) rozpoczną się dnia 25 sierpnia r. b. 
Kancelarja czynna codziennie od 5-7 po poł. 
w lokalu Państwowej Szkoły Przemysłowo- 
Handlowej im. E. Dmochowskiej ul. Królew- 
ska8 (w ogrodzie Bernardyńskim). 

— Kursy Handlowe A, Bildziukiewicza. 
Program Kursów obejmuje przedmioty: księ 
gowość (handlową, fabryczną i bankową), 
naukę o handlu, arytmetykę handlową, pol- 
ską koresp. handlową, niemiecką  koresp., 
stenografję oraz naukę pisania na maszy- 
nach. 

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie 
conajmniej 7 kl. szkoły powszechnej. 

Sekretarjat kursów czynny przy ul. Dąb- 
rowskiego 5 w godz. 5—6 codziennie. 

— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 
Nauczycielskiego Męskiego im. T. Zana w 
Wilnie Komunikuje, że zapisy do I, II, III, 
IV i V oddz. szkoły ćwiczeń i egzaminy 
wstępne na kurs I-szy rozpoczną się dnia 
31 sierpnia r. b. o godz. 8 rano. 

SĄDOWA. 
— W dniu 20 b. m. powrócił z urlopu p. 

prezes Sądu Apelacyjnego Wacław Wyszyń- 
ski i z dniem dzisiejszym objął urzędowanie. 

WOJSKOWA. 
— Ulgi przejazdowe dla emerytów. Wi- 

leńska dyrekcja PKP otrzymała od władz 
wojskowych zawiadomienie, że emeryci woj- 
skowi nie korzystają podczas podróży z tary- 
fy wojskowej, a przysługują im jedynie ulgi 
przejazdowe. (m). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Komitet obywatelski zwalczania hez- 

robocia. Z inicjatywy wojewody Beczkowi- 
cza w Wilnie zawiązał się Komitet Obywa- 
telski Zwalczania Bezrobocia. 

Komitet rozpada się na 2 sekcję: sekcję 
zwalczania bezrobocia i sekcję pomocy bez- 
robotnym. Celem Komitetu jak wskazuje 
jego nazwa, jest walka z bezrobociem i nie- 
sienie pomocy bezrobotnym w drodze orga- 
nizowania robót, kuchen ludowych, doży- 
wiania i t. p. 

„Dzisiaj w urzędzie wojewódzkim odbę- 
dzie się zebranie organizacyjne nowego Ko- 
mitetu. Na zebraniu zostanie omówiony plan 
działalności, wyłonione władze oraz wysu- 
nięte wnioski, dotyczące pracy komitetu. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie 

przedstawienia „Roxy*. Dziś o godz. 8 m. 15 
w. ujrzymy jedną z najlepszych współczes- 
nych sztuk amerykańskich, pełną humoru i 
werwy komedję Barry Connersa „Roxy*, 
która. wkrótce ze względów repertuarowych 
zejdzie z afisza, ustępując miejsca następnej 
nowości. Obsadę tej frapującej komedji sta- 
nowią: Detkowska, Niwińska, Sawicka, Szur- 
szewska, Detkowski, Milecki, Pichelski, oraz 
dyr. Zelwerowicz, zarazem resyżer sztuki. 
„Roxy“ będzie ostatnim występem na scenie 
wileńskiej ulubienicy publiczności Zofji Ni- 
wińskiej. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
rewji „To co najlepsze”, Dziś o godz” 8 m. 
45'w. ukaże się barwna rewja „To co naj- 

lepsze”, stanowiąca niezwykłe pomysłowy 
przegląd przebojów i najulubieńszych nume- 
rów z poprzednich rewij. Wykonawcami tego 
pełnego humoru programu są: Janina Koz 
łowska, Janina Sokołowska, Ewelina Wie- 
rzyńska, Ludwik Sempoliński, Jerzy Sulima, 
Henryk Wierzyński, oraz Aleksander Zelwe 
rowicz. Berwną całość ożywiają produkcje 
taneczne układu Lidji Winogradzkiej oraz 
Henryka Wierzyńskiego. 

Rewja „To co najlepsze”, ostatnia z cy- 
klu występów sympatycznych artystów war- 
szawskich, ukaże się po cenach "zniżonych. 

—j Niedzielne przedstawienie  popołud- 
niowe w Teatrze Letnim. W; nadchodzącą 
niedzielę dnia 23 b. m. o godz. 4 m. 30 pp. 
odbędzie się w Teatrze Letnim przedstawie- 
nie świetnej rewji „Ja pana też** w wykona- 
niu całego zespołu. Ceny miejsc zniżone. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lut- 
nia*. W początkach przyszłego tygodnia uka 
że się w Teatrze „Lutnia* premjera oczeki- 
wanej z niecierpliwością komedji Maugha- 
ma p. t. „Mam prawo odejść”, Sztukę režy- 
seruje dyr. Zełwerowicz, odtwarzając jedno- 

cześnie postać głównego bohatera. Sztuka 
wywołała duże zainteresowanie w Wilnie. 

— ANONS! W niedzielę dnia 23 sierpnia 
r. b. o godz. 8.30 w., gościnny występ słyn- 
nego śpiewaka „Opery Warszawskiej'*. Sta- 
nisława Gruszczyńskiego w Parku Sporto- 
wym im. gen. Żeligowskiego. 

BABJO 
PIĄTEK, dnia 21 sierpnia, 

11.58; Czas i hejnał. 12.05: Muzyka lekka. 
z płyt. 15.20: Program dzienny. 15.25: „O 
wynalazku książki* — odczyt. 15.45: Przer- 
wa. 16.45: Kom. żeglarski. 16.50: Pogad. lit- 
w języku francuskim. 17.10: Koncert życzeń 
z płyt. 17.35: Odczyt „Najnowsza wyprawa 
na małe wyspy Sundajskie*, 18.00: Koncert. 
Orkiestra Wilkosza. 19.00: Kom. LOPP, 19.15: 
„Co nas boli*. 19.35: Program na sobotę. 

19.40: Giełda rolnicza i komunikaty. 20.15: 
Koncert symfoniczny. 22.00: Feljeton, komu 
nikaty i muzyka taneczna, 

SOBOTA, dnia 22 sierpnia. 

11.58: Czas i hejnał. 12.05: Muzyka po- 
pularna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.40: 
Program dzienny. 13.45: Kom. sportowy. 
16.00: Słuchowisko dla dzieci. 16.30: Kon- 
cert dla młodzieży. 16.50: Odczyt „„Zwiedzaj- 
cie pobojowiska z r. 1831". 17.10: Utwory J. 
Straussa (płyty). 17.35: Odczyt „Stulecie za- 
pałki* 18.00: Kom. Wil Tow. Org. i Kół. 
Roln. 19.15: Program. na tydzień następny. 
19.40: Komunikaty. 20.15: Koncert. 22.00: 
Feljeton, Komunikaty, koncert chopinowski 
i muzyka taneczna. 

egr IS 
NOWINKI RADJOWE. 
O WYNALAZKU KSIĄŻKI. 

Piątek 21.8, o godz. 15.25 (na całą Pol- 
skę). Dziś przystępujemy do wielu zjawisk 
jako do niemal naturalnych, bez których na- 
wet nie moglibyśmy sobie wyobrazić rzecz 
wistości. Do takich zjawisk należy książka. 
A przecież były czasy kiedy jej nie było, a 
potem kiedy już ludzkość umiała utrwalać 
słowo, nastąpił długi okres ząbkowania i po- 
wijaków. „O wynalazku książki* będzie mó- 

wił p. Adam Łysakowski. 

CO NAS BOLI? 

Piątek 21.8 o godz. 19.15 (aud. lok.) Po- 
pularny Mik znów zadaje sobie i słuchaczom 
retoryczne pytanie „Čo nas boli?“. 

      

  

Niepewny los robót kanaliza- 
cyjno - wodociągowych. 

Wobec tego, iż wojewoda Beczkowicz nie 
powrócił z Warszawy, dokąd się udał po 
pożyczkę na roboty kanalizacyjno-wodocią- 

AEA OZATEOORATSZCKECEZABARZOA 

To przeciez 

nie nie kosztuje... 

      
    
    
    
    
    
    
    
    
      
         

Jeżeli Pan nie będzie zadowolony 

Jeśli Pan chce poznac światowej sławy 

krem do golenia Palmolive, — to może 

Pan fo uczynić na nasze zupełne ryzyko, 

— kupując dzis jeszcze tubę kremu. 

Tubę tę zechce Pan zużyć do połowy. 

Jeśli Pan po tej próbie nie dojdzie do 

przekonania, że golenie przy pomocy 
łagodnej, miękkiej obfitej piany kremu 

do golenia Palmolive jest prawdziwą 

przyjemnością, — prosimy odesłać nam 

opróżnioną do połowy tubę, abezwłocze 

nie zwrócimy Panu wydane pieniądze. 

Co/gate-Palmolive, Sp. Z 0. 0.,, 
ul. Rymarska 6, Warszawa. 
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miały być 

nadal, 

dzisiaj 
aż do 

powrotu p. wojewody. Kwestja pożyczki jest 
narazie niepewna. 

gowe, roboty, chociaż 
wstrzymane, prowadzone są 

O ile nie udało się uzyskać jej teraz, 
nie zostałoby nadziei na otrzymanie jej póź- 
niej, a tem samem roboty kanalizacyjno-wo- 
dociągowe zostałyby z całą pewnością wstrzy 
mane na przeciąg całego roku, aż do przy- 
puszezalnego polepszenia się konjuktur go- 
spodarczych. 

Dodać należy że w roku ubiegłym na 
roboty kanalizacyjno-wodociągowe wydano 
1.028.000 zł., podezas gdy w roku bieżącym 

wydatki na te roboty nie 
proe. powyższej sumy. (m). 

Redukcja uposażeń w Kasach 
Chorych o 15 i 20 procent. 

Jak się dowiadujemy, redukcja uposa- 
żeń w Kasach Chorych, podyktowana konie- 
cznością. zmniejszenia wydatków administra 

  

"cyjnych wobec zmniejszenia się wpływów 
ze składek ubezpieczeniowych, wyniesie w 
poszczególnych Kasach 15 lub 20 proc. W 
tych Kasach, których koszty administracyjne 
nie przekraczają 10 proc. składek, pensje 
zmniejszone będą o 15 proc., w tych Kasach 
których wydatki administracyjne są wyższe, 
pensje zmniejszone zostaną o 20 proc. 

Zniżka pensyj dotknie przedewszystkiem 
urzędników lepiej sytuowanych. Mianowicie 
w każdej Kasie ustalone zostało minimum 
płacy, które nie podlegnie redukcji. W po- 
szczególnych Kasach minimum to wynosi 
od 120 do 250 złotych. Dla każdej Kasy 
ustalone zostanie ogólne zmniejszenie bud- 
żetu o 15 lub 20 proc.; dla pokrycia braku, 
który powstanie skutkiem pozostawienia 
dotychczosowej wysokości najmniejszych 
pensyj, płace pracowników wysoko usytu- 
owanych ulegną wydatniejszemu zmniejsze- 

niu niż 15 lub.20 proc. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWO. 

W dniń 19 b. m. o godz. 19 m. 30 popel- 
nił samobójst. przez powieszenie się Michał 
Barcewiez lat 35 w mieszkaniu swem przy 
ul. Krzywej 33. 

OOOO K 

- Bibljoteka dowości” 3 
= Płac Orzeszkowej 3. 

E Kompletna beletrystyka do os- 
E tatnich nowości w języku pol- 

skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

  

Czynna od godz. I!-ej do |8-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 

Ai i Ni O 

WŚRÓD PISM 
— Starannem opracowanieth i bogatymi 

materjalem ilustracyjnym odznacza się Nr. 
83 „Tygodnika Ililustrowanego*, poświęcony 
na str. 1-szej odsłonięciu pomnika-iitogiły 
poległych w r. 1920 na polach Radziriina. 
O plebiscycie w Prusach, jako porażce pai: 
tyj reakcyjnych w Niemczech, mówi arty- 
kuł „Plebiscyt a zaufanie*. = W. związku 
z wystawą rzeźb Dunikowskiego w Krako- 
wie, oraz umieszczeniem malowideł dekora- 
cyjnych Pankiewicza w kaplicy Zamku Wa- 
welskiego, pisze p. Wacław Husarski o „Ży- 

  

ciu artystycznem Krakowa, — P. Adam Pa- 
szkowicz dzieli się spostrzeżeniami z „Krai- 
ny wiecznego lata — Anglji*, słusznie uwa- 
żając ziemię tę za kraj tysiąca możliwości. 
Garść wrażeń wakacyjnych z Karpat Wscho 
dnich, nacechowanych wielką sympatją dla 
naszego kraju, daje nam. p. Dagmar An- 
karsward, córka posła szwedzkiego w War- 
szawie. — Zawołany myśliwy, p. Paweł Szu- 
milas, opowiada barwnie o wielkiem polo- 
waniu na kaczki „pędzone*. — Feljeton „4 

tysiące kilometrów* zawrotny raid automo- 
bilowy poprzez drogi bezdroża Rzeczypospo- 
litej. — Dalszy ciąg „Podróży do Polski“ 
Balzaca w przekładzie Boy-Żeleńskiego о- 
raz 2 zajmujące odcinki powieściowe sta- 
nowią interesujący dział heletrystyczny. — 
W. „Pisarzu, książce i czytelniku“ referuje 
p. Skiwski nowe wydawnictwa książkowe. 
„Idee i Zdarzenia“ streszczają aktualja ze 
wszelkich dziedzin, uwzlędnione ponadto w 

obfitej kronice z „Ostatnich Dni'. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

== j Rzeczną!! === 

    

przekroczyły 60 

Di wynaięca LOKAL SZKOLNY 
ną 2ajęciatispoRA dia Dowiedz EEE 
biurze ogłoszeń l. Karlina—ul, Niemiecka 22 

Głos nauczyciela. 
Redukcja etatów czy redukcja 

pensyj ? 

Artykuły dotyczące redukcji nau- 
czycielstwa, zwabiły i mnie do zabra- 
nia głosu w tej sprawie. By jednak nie 
bardzo rozwlekać się z nią w formie 
„Jeremiady'', poruszę tylko stronę ko- 

nieczności i słuszności. Zasada peda- 
gogiezna, mało a gruntownie, kojarzy 
w sobie znaczenie ilości a jakości ró- 
wnież zasady życiowej, o olbrzymiem 
znaczeniu praktycznem. Ponieważ na- 
szemi myślami kieruje zwykle subjek- 
tywizm, przeto nie dziw, iż powstają 
nieraz nieporozumienia. 

Każdy z nas, po potrąceniu 15 proc. 
zgodził się z jego koniecznością, ałe w 
głębi duszy, w malutkiej komórce za- 
mnkęło się uczucie niezadowolenia. 
Następnie wypływają na światło dzien 
ne dwie alternatywy: redukcja eta- 
tów czy poborów t. j. redukcja star- 
ców, chorowitych , mężatek oraz mło- 
dych sił, czy też zrzeczenie się jeszcze 
10 proc. poborów jak tego chcą kol. 

kol. Soroko i Kotowicz. 
Jeżeli przyjmujemy redukcję eta- 

tów jako klapę bezpieczeństwa skar- 
bu państwowego, to pozostanie nas 
mniej o tej samej dozie niezadowole- 
nia, jeśli zaś przyjmiemy tę drugą pro- 
pozycję, to będzie nas większa falan- 
ga o większej dozie niezadowolenia. 
Więc co robić? Zdaje mi się, że od pe- 
wnego czasu do dziś, wyrobił sobie 
rząd zaufanie do swoich obywateli, or 
jentuje się dobrze w tem, czego racja 
stanu i racja państwa wymaga. Nie 
jest to wcale kaprysem z jego strony, 
jeżeli dla ratunku wewnętrznego przed 
kryzysem i inne państwa europejskie 
naśladują stosowanie naszego syste- 
mu. Kryzys ogólnoświatowy, jest wy- 

nikiem światowej wojny. 
Imperjalizm przedwojenny państw 

europejskich wyrywa sobie włosy z 
brody za skutki tej wojny, my Pola- 
cy błogosławimy jednak tę chwilę, bo 
ona nam przyniosła zmartwychwstanie 
no i doświadczenie. о . $ 

Nie' poruszam tutaj zasług nauczy- 
cielstwa na polu państwowości  pol- 
skiej i podnoszenia kuliury umysło< 
wej, bo każdy rozsądiiy obywatel wie 
že ono jest jedynym czynnikiem pań> 
stwowo-twórczym. Przyznaję również 
że państwo jak eałość ratując się po- 
święca jednostki i czuje tę szkodę wy- 
rządzoną, lecz próżno żałować róż, 
kiedy lasy płoną. Widać, że to jest 
koniecznem. Porównując korzyści ja- 
kie -dają dla szkolnictwa siły stare; 
chorowite i mężatki, oszczędzałbym 
tylko z wielką względnością siły mło= 
de, pełne zapału do pracy. 

Gdyby wyposażenie szkoły było 
podobne chociaż w miniaturze do pro- 

bostwa, to z lekkiem sercem zgodził- 
bym się na potrącenie jeszcze 10 proc. 
ale ponieważ pobory i to szezupłe są 
jedynym czynnikiem istnienia prze- 
to jest tem boleśniejsza strona. 

Każdy jest kowalem swego szczęś- 
cia. Wcale nie zazdroszczę, gdzie w 
małżeństwie więcej osób niż jedna 
gromadzi co miesiąc ziarnko do ziarn- 
ka, ale jeśli zredukują mężatkę to koń- 
ca świata jeszcze nie będzie. Zmieni się 
tylko pogląd na świat otaczający, zmie 
nią się tylko szkiełka różowe na wię- 

cej normalne, a instynkt dostosowa- 
nia się będzie miał zawsze pole do po- 

pisu. › 
Nie iłość. a jakość nauczycielstwa 

decyduje o wartości pracy w szkolnic- 
twie. 

  

F. Szmigiel. 

   



"Zw. Młodzieży oraz przystąpić do 

Proces niebezpiecznych wywrotowców. 
Wiczoraj na wokandzie sądu okręgowego 

znalazł się jeden z większych procesów, w 
którym 8-miu oskarżonych. odpowiadoło za 
udział w spisku p. n. „Komunistyczna Par- 
tja Zachodniej: Białorusi" i „ Komun. Zw. 
Młodzieży Zach. Biał.*, rozporządzając przy- 
tem składem granatów ręcznych. 

Wszystkim podsądnym akt oskarżenia 
zarzucał zbrodnię przewidzianą w cz. 1 i 2 
art. 102 k. k. 

Przed sądem w składzie pp. sędziów. O. 
Okulicza, Cz. Sienkiewicza i M. Szpakow 
skiego zasiedli na ławie oskarżonych  Alek- 
sander Gajko, lat 29, Stanisław Kisiel, lat 21, 
Jan Szymkowicz, lat 17, Andrzej Guszczen- 
ko, łat 36, Jakób Bortniski, lat 30, Aron Son 
dak, lat 22, Władysław: Zaremba, lat 40 i 
Sora Cepelewiczówna, lat 19. 

Wszyscy odpowiadają z więzienia. 
Obszerny akt oskarżenia zarzuca podsą- 

dnym co następuje. 
Władze bezpieczeństwą w sierpniu ub. 

roku uwiądomione zostały, że na terenie 
gminy łyntupskiej, pów. święciańskiego or- 
ganizowany jest prowincjonalny komitet 
K. P. Z. Bi 

Zaostrzona czujność władz zdołała usta- 
lić, że członek K. P. Z. B., Lejba Fajc oraz 
czynna działaczka kómumistyczna, Sora' Ce: 
pelowiczówna, oboje ze Święcian przy współ 
udziale niejakiego Stanisława 
instruktora ŹZjedn. Lewicy. Chł. „Samopra- 
wie*, zorganizowali w lesie zebranić, w 

którem wzięło udział 40 osób, przeważnie z 
pośród młodzieży wiejskiej. Na zebraniu tem 
postanowiono we wsiach gm. łyntupskiej i 
w samych Łyntupach utworzyć Koła Kom. 

współ- 
pracy z K. P. Z. B. opodatkowując się na 
ten cel składką miesięczną. 

Na zebraniu tem byli obecni znani ko- 
muniści jak Szymkówicz ze wsi Szudrowce 
oraz Sondak z Łyntup. 

Kisiel utworzył organizację dziecięcą 
„Pionier”, wciągając do niej młodzież wiej- 
ską, oddziały tej organizacji w Lyntupach 
i wioskach okolicznych. 

Dalsze obserwacje doprowadziły dó' u- 
jawnienia, iż Stanisław Goszczenko z zaśc. 
Paszcza i Jakób Bortuński ze wsi Kaszani- 
szki stoją na czele podrejonu K. P. Z. B. 
na terenie gminy łyntupskiej. 

W listopadzie do Święcian przybyła So- 
ra Cepelewiczówna, delegowana przez Okr. 
Kom. Zw. Mł. z Wilna, która rozwinęła e- 
nergiczną akcję jako techniczka w Święcia 
nach. 

Wreszcie do Łyntup, uważany przez K. 
P. Z. B. za ważny ośrodek akcji wywroto- 
wej przybył niejaki „Simonow*, który jak 
się okazało był instruktorem wiejskim Okr. 

La Žiu LŽ a S 

Dźwiękowe Kino 
  

w wspan. 
poemacie 

siela, b. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! 
sze gwiazdy ekranu europejskiego 

Kom. K. P. Z. B. i jako taki konferował z 
kierownikami akcji wywrotowej, nakazując 
im zorganizowanie drużyn samoobrony t. j. 
bojówki kompartji i polecił zbieranie broni, 
granatów i innych materjałów wybucho- 
wych. Tenże „„Simonow* polecił zbieranie in- 
formacyj szpiegowskich oraz by prowadzili 
agitację wśród ludności za nieposłuszeńst- 
wem względem rozpodządzeń władz. 

Inym razem, kiedy „Simonow* przybył 
do Łyntup zwołał konferencję, wydając ca- 
ły szereg instrukcyj a głównie kładł nacisk 
ny, a wówczas stwierdzono, iż jest to Ale- 

Kisiel oświadczył, że organizacja łyntu- 
pska posiada już 50 granatów, lecz bez za- 
palników „Simonow* obiecał zapalniki na- 
desłać. 

Kiedy po konferencji tajemniczy „Simo 
now* zamierzał odjechać, został aresztowa- 
ny, a wówczas stwierdzono, i żjest to Ale- 
ksander Gajko, który przez sąd okręgowy w 
Grodnie skazany był na 4 lata ciężkiego wię 
zienia jako Abramowicz o pseudzie „Szur- 
ka*. Na zasadzie amnestji zwolniony został 
z więzienia 'w czerwcu 1930 r. 

Pó zaąresztowaniu Gajki vel Abramowi- 
cza, vel Simonowa przystąpiono do likwi- 
dacji całej organizacji, przeprowadzając re- 
wizje u działaczy łyntupskich u których zna 
leziono wiele kompromitujących ich mater 
jałów oraz kilkadziesiąt granatów. 

W. wyniku śledztwa wszystkich oskar- 
żonych przekazano sądowi. 

Oskarżeni dó winy nie przyznali się. 
Sąd przez cały dzień wczorajszy prowa- 

dził przewód sądowy, przesłuchując świad- 
ków. 

Oskarżycie! publiczny podprokurator p. 
Dowbór dońragał się ukarania wszystkich 
podsądnych z art. 102 cz. 1 i 2 k. k. 

Obrona w osobach: apl. adw. Winawera 
z Warszawy, Gordona, Barańczyka oraz adw 
Petrasewicza, Zasztowt-Sukiennickiej i J. 
Preissa, wnosiłą 0 uniewinnienie oskarżo- 
nych, a szczególnie odrzucenie cz 2 art. 1 
i 2 k. k., która przewiduje należenie do spi- 
sku i rozporządzaniė bronią. 

Sąd po naradzie, uznał, iż oskarżeni: 
Gajko, Kisiel, Szymkowicz i Bortuński są 
winni dokonania przestępstwa przewidziane 
go w art. 102 cz. 1 k. k. i skazał: Gajkę na 
6 a pozostałych na 4 lata ciężkiego więzie- 
nia. 

Sorę Cepelewiczównę za rozpowszechnia- 
nie nielegalnej literatury (art. 132 k. k.) 
„skazał na 7 miesięcy więzienia z zaliczeniem 

na poczet tej kary 7-miesięcznego aresztu 
zapobiegawczego. ‚ 

Podsądnych: Goszczenkę, Zarembę i Son- 
daka sąd uniewinnił. Ka-er. 

  

Najwybitniej- 

BER 

Lil Dagover i Iwan Petrowicz 

KU RJER MIEZENSKI 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Przemysł na ziemiach północno- 

wschodnich. 

Według danych statystycznych, w 
czterech województwach: wileńskiem, 
nowogródzkiem, białostockiem i po- 
leskiem najbardziej rozwinięty jest 
przemysł, związany z produkcją rolną 
natomiast przemysł włókienniczy, che 
miczny, metalurgiczny przedstawia się 
bardzo słabo. Tak więc w ogólnym 
przemyśle ziem północno-wschodnich 
młyny stanowią 31 proc. przedsiębior - 
stwa, produkujące maszyny rolnicze i 
artykuły spożywcze —18 proc, prze- 
mysł drzewny i Iniarski — 12 proc, a 
dalej zakłady chemiczne — 9 i pół 
proc., włókiennicze — 5 i pół proc., 
papiernicze — 3 i pół proc. fabryki i 
przetwórnie skór 0,75 proc. i t. d 

Ostatnie likwidacje przedsiębiorstw 
wypadły na niekorzyść przeważnie 
przemysłu fabrycznego, podczas gdy 
gros naszego przemysłu, przetwórnie 
spożywcze i młyny, za wyjątkiem skle 
pów spożywczych, chociaż zreduko- 
wały swą produkcję, jednak zachowu 
ją się niemal w niezmiennej ilości. 

Handel Wileńszczyzny z Turcją. 

Jak opowiadają przyjeżdżający z 
Turcji, niemal w każdej kawiarni i 
restauracji w Stambule (Konstantyno- 
pol) i w innych miastach można zna- 
leźć spodeczki, szklanki, talerzyki, kie 
liszki i t. p. pochodzące z huty szkla- 
nej „Niemen”*. Poza tem jednak towa- 
rem Wileńszczyzna nic nie wysyła do 
Turcji, Chociaż możliwości są. Na 
rynku tureckim chętnie byłaby м- 
dziana nasza dykta, sierść i inne to- 
wary, których miejscowe przedsiębior 
stwa mogą produkować w dowolnej 
ilości, jeżeliby zbyt ich był dobrze zor- 
ganizowany. (m). 

Poplerajeie przemysł krajowy 

      

Wywóz zboża z Argentyny 
wzrósł © 94 proc. i 

W. pierwszem półroczu r. 1931 wywóz 
zboża wynosił 8.015.000 tonn. W porówna- 
niu z tym samym okresem r. ub. wywóz 
wzrósł o 3.886.000 t., czyli o 94 proc. Wsku 
tek spadku ceny zboża wartość wywozu 
wzrosła jednak tylko nieznacznie, gdyż za- 
ledwie o 4,3 proc. (184,38 milj. zł. pesos, a 
w r. ub. 176,6 milj.). 

Największą pozycję w wywozie zajmuje 
kukurydza( której eksport wyniósł 3,8 milj. 
tonn (w r. ub, 11,5 milj. t) i pszenica 3,8 
milj. tonn (w r. ub. 1,64 milj... Wywóz 
jęczmienia podniósł się z 65.000 tonn w r. 
ub. do 174.000 t., żyta z 1.800 t. do 30.000 t. 
Natomiast wywóz owsa spadł z 205.000 tonn 
w r. ub. do 43.000 t. Również obniżył się 
wywóz mąki z 57.000 do 46.000 t. w r. b. 
przy równoczesnym spadku wartości z 3,55 
milj. pesos do 1,97 milj. pesos. 

  

Pierwsze porozumienie światowe 
w Sprawie sprzedaży pszenicy. 

W. lipeu rb. odbyło się w Londynie po- 
siedzenie Stałego Komitetu Pszenicznego w 
celu opracowania projektu statutu organi- 
zacyjnego biura, którego założenie zdecydo- 
wane zostało na poprzedniej konferencji ple 
narnej. W; posiedzeniu wzięli udział przed- 
stawiciele państw, eksportujących. pszenicę, 
a mianowicie: Argentyny, Australji, Bułga- 
rji Kanady, Indyj Bryt., Polski, ZSSR., Ru- 
munji, Stanów Zjednoczonych i Węgier. 
Przedstawiciel Jugosławji z powodów natu- 
ry technicznej nie przybył na posiedzenie. 
Obradom przewodniczył Wysoki Komisarz 
Kanady. 

Stały Komitet ograniczył się wyłącznie 
do opracowania projektu statutu, natomiast 
sprawa zwołania plenarnej konferencji nie 
była rozpatrywana. е o 

Uchwały, powzięte jednomyślnie, doty- 
czą organizacji niewielkiego biura pszenicz 
nego, mającego służyć za platfor. porozumie- 
wawczą państwom, eksportującym pszenicę. 
Nietylko bowiem nie stracono nadziei doj- 
ścia w przyszłości do ścisłej współpracy han 
dlowej eksporterów, lecz uznano również 
za niezbędne zaktualizowanie  informacyj, 
dotyczących produkcji i obrotu pszenicą, о- 
raz ulepszenie służby statystycznej, co wy- 
maga międzynarodowej współpracy. 

Udział Polski i państw naddunajskich w 
kosztach projektowanego biura stosunkowo 
niewielki w porównaniu z udziałem zaoce- 
anicznych eksporterów, wynosiłby bowiem 
po Ł. 150 rocznie, przy 10:krotnie wyższej 
stawce dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Przetarg. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego ogła- 

    

Nr. 191 (2133) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Biały Dom milczy 
w Sprawie zaleceń komisji bazylejskiej. 

WASZYNGTON 20.8. Pat. — Bia- 
ły Dom zachowuje całkowite milcze- 
nie co do zaleceń komisji bazylejskiej 
chociaż — jak się dowiaduje biuro 
Reutera — prezydent Hoover rozpat- 

rzył z punktu widzenia teoretycznego 
propozycje redukcji długów i odszko- 
dowań proporcjonalnie: do zdolności 
płatniczej poszczególnych krajów. 

  

Beż zmian. 
BUDAPESZT, 20. 8. (Pat). — Ko- 

ła urzędowe oświadczają w sposób 
najbardziej kategoryczny, iż w zwią- 
zku z pożyczką 5 milj. funtów  ster- 
lingów: Francja nie stawiała Węgrom 
żadnych specjalnych warunków i nie 
czyniła nawet co do tego aluzyj. Po- 

lityka zagraniczna Węgier pozostaje 
tą samą, jaką prowadzi rząd hr. Bet- 
hlena, a która znalazła aprobatę ol- 
brzymiej większości opinji publicznej 
przy ostatnich wyborach do ciał 
ustawodawczych.- 

Krwawa utarczka z bandytami na ulicach 
Krakowa. 

KRAKÓW, 20. 8. (Pat). — W dniu 20 b. 
m, rano o godz, 11 wywiadowey policyjni 
Mikrut, Bukowski i Witkowski odprowadza- 
li do sędziego śledczego bandytę-włamywa- 
cza Michalskiego, współuczestnika włamania 
do firmy Berson, dokonanego w dniu 19-g0 
b. miesiąca. 

Kiedy wywiadowea wraz z eskortowa- 
nym przez nich bandytą znaleźli się wpob- 
ližu składu węgla przy ul. Senackiej, nagle 
zostali zasypani gradem kul rewolwerowych, 
od których wywiadowca Mikrut został ran- 
ny w. brzuch, zaś wywiadowca Bukowski w 
plecy i wywiadowca Witkowski w rekę. Po- 
zatem jeden z przechodniów został ranny w 
płecy i rękę. Jak się okazało, towarzysze 
Miehalskiego bandyci Makowicz i Mikołaj- 
ezyk, pozostający na wolności, w przewidy- 

waniu, że aresztowany Michalski będzie prze 
prowadzony przez policję do sądu, urządziji 
zasadzkę w składzie węgla przy ul. Senae- 
kiej. 

Bandyci, porwawszy ze sob; skutego w 
kajdany Michalskiego, zaczęli uciekać ult- 
cami, ostrzeliwując się gęsto z brauningów. 
Po drodze zdołali uwolnić Michalskiego i 
wręczyli mu broń. Na ul. Tarnowskiego za- 
stąpił uciekającym  bandytom drogę poste- 
runkowy P. P. Włoch, który wystrzałem z 
rewolweru zranił bandytę Mikałajczyka. Tem, 
widząe zbliżających się dalszych poliejan- 
tów, strzelił sobie dwukrotnie w skroń, ra- 
niąc się bardzo ciężko. W czasie dalszego 
pościgu reszta handytów została ujęta przez. 

polieję. | vadai 

Drugi egzemplarz „Upiora z Diisseldorfu". 
BRUKSELA, 20. 8. (Pat), — Bestjalski 

morderca Brocka przyznał się do przypisy- 
wanej mu zbrodni. Szczegóły tego ohydne- 
go mordu przedstawiają się _ nastę- 
pująeo: Brocka, przechodząc w nocy tune- 
lem kolo Leodjum, spotkał 9-lelniego ehłop- 
ea nazwiskiem Wankelborg. Pochwyciwszy. 
nieszczęśliwego chłopca. za. nogi. Brocka 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 

głową jego uderzył o bruk. Gdy mordowa- 
nemu wytrysnął mózg, morderca rzueił swą 

konającą ofiarę na ziemię i dokonał na niej 
gwałtu. 

Na wiadomość o schwytaniu morderey 
przed więzieniem gromadzą się wielotysię- 
czne tłumy, żądając śmierci Brocka. 

@ …_ 

Udzielam Do wynajęcia 
pokój zm z CEJING 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 
Kobieta, która ci 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 
NAST, PROGRAM: Zaginiony sterowiec. 

ę nigdy nie zapomni 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2*ej 

WKRÓTCE: Walc miłości i Niebezpieczny romans 
  

Dziś i dni następnych! Kiso Kolejowa 

QGNISKO 
(ebek dworea kolajow.) 

Masza: wu Ad. MickiewizaPAN TADEUSZ 
Wspaniały dramat historyczny w 10 akt. w opracowaniu Andrzeją Struga. W rol. gł: St. Knake-Zawadzki, 

Marjusz Maszyński, Helena Sulima, Zofja Zajączkowska, J. Marr. — 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ejpp. — NASTĘPNY PROGRAM: W szponach handlarzy kobiet 

Kino czynne codziennie. 

  

Dziś! Najnowsze 

dżwiokowa ar dki cła! 
Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

Świetny 
przebój 
dźwięk. 

W rol. główn.: Bohat. 
filmu „Białe cienie“ 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 83, tel. 9-26 

Premjera! 
    Raquel Tórreg 

PRZEDŚLUBNY GRZECH. 
W rolach głównych: |.aura la Plante i John Boles. 

NAD PROGRAM: Najnowszy film po raz 
area pierwszy w Wilnie p.t. 

DJABEŁ OCEANU 
słynny amant Nils Asther i Charles Bickford. — Piękne krajobrazy. 

) —:— NAD, PROGRAM: Komedja i atrakcje dźwiękowe. —:— 
Na I seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

Na gorącym uczynku 

Wstrząsający salonowo- 

erotycz. dram. w 10 akt. 

Przepięk. sensac. dr. w 8 akt. 

W roli gł. Hoot Gibson. 

Dramat miłości i na- 
mietnošcil 

Śmierć lub kobieta? 

  

Obwieszczenie. 
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w 

Wilnie podaje do wiadomości, iż w dniu 
22 sierpnia 1931 roku odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do firmy „Cegielnia 
Dworczany* k/N. Wilejki, składających się 
z następujących objektów: 50.000 szt. cegły 
białej wypalonej, oszacowanej na 1.500 zł.; 
6 koni, z nich 3 ogierów i 3 wałachów, o- 
szacowanych po 100 zł. każdy; 6 wozów 
jednokonnych po 15 zł. i 6 kompl. uprzęży 
jednokonnych po 50 zł. 

Komisarz Zarządzający 
6387 E. Kątkowski 

‚ O a wać 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

przy ulicy Słowackiego Nr. 2, podaje do wiadomości, 
że w dniu 8-go września 193! roku edbędzie się prze- 
targ publiczny na sprzedaż makulatury w ilości około 
36.000 kilogramów. 

Informacyj udziela Dział Zakupów, Wydziału Za- 
sobów (Ill piętro, pokój 38) w dnie urzędowe od g. 
12 do I3-ej. 925/VI 

światły, od- Do wynajęcia osobi, 
LOKAL z 10 pok. 555 5-5. 
cja, elektryczność, wateri inne wygody, nadaje się pod 
fabrykę lub inne przedsiębiorstwo — ul. Nikodema 2. 

  

są do sprzedania 
zarodowe 3-miesięczne 

kurki i kogutki 
czystej rasy Rhode Island 
Red (karmazyny), wylężo- 
ne z jaj zarodowej hodo- 
wli kur Szóna w Mało- 
polsce. Cena: kurki 5 zł., 
kogutka 3 zł. Adres: Wil- 
no, Kolejowa 57/14. 6395 

  

'NOWOOTWARTA 

mleczarnia 
Codziennie świeże mleko 

z majątku   

sza przetarg na dostawę 800.000 kilogramów węgla 
górnośląskiego z pietwszorzędnych kopalń kostka 
Nr. |-a, koksu górnośląskiego 200.000 klg., 30,000 klę. 
węgla kowalskiego i drzewa szaczapowego suchego 
1165 metrów przestrzennych gat. brzoza, sosna, dla 
Urzędu Kuratorjum i państwowych szkół w Wilnie. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach nadsyłać 
do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, Wola- 
na 10, z napisem „Oferta na dostawę węgla, koksu 
i drzewa*. 

Do ofert należy załączyć cenniki poszczególnych 
kopalń z wymienieniem wartości kalorycznej węgla. 

Dostawa winna być uskuteczniona w miesiącu 
wrześniu b. r. Należność za opał kędzie uiszczona 
w trzech ratach: pierwsza w listopadzie b. r., druga 
w grudniu b. r. i trzecia w marou 1932 r. 

"Termin składania ofert upływa z dniem 28 sierp- 
nia b. r. 
warcie i przyjęcie ofert. 

W tymże dniu o godzinie |l-ej nastąpi ot- 

Wilno dnia 19 sierpnia 1931 r. 
Nr. 0—26430/31. 

Za Kuratora Okręgu Szkolnego 

926/V1 
J. Małowieski 

Naczelnik Wydziału. 

  

„Bratnia POMOC” 
słuchaczy 

Instytutu Nauk 
Handlowo-Gospodarcz. 
w Wilnie, poszukuje dla 
swych koleżanek i kole- 
gów od | września r. b. 

wolnych pokoi 
bez utrzymania i stancyj 
z całkowitem utrzymaniem 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 
muje Zarząd Bratniej Po- 
mocy — Wilno, Mickiewi- 
cza Nr. 18 (dom B-ci Jabł- 
kowskich, ll piętro), w go- 
dzinach od 9-ej do 13-ej 
cedziennie oprócz dni 
świątecznych. 6397 

Maszynistka 
poszukuje posady 
za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj, Wileńsk.* 

pod Nr. 17.872. 6326 

OKAZJA! 
Do odstąpienia 

lokal kawiarniany 
z 3-ch pokoi 

vis a vis Sądu przy ulicy 

3-go Maja Nr.3. Zgłaszać 
się od g. 10 do 12 po poł. 

  

  

ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

6181 

GOTÓWKĘ 
na "/o"/o 

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

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6368 

  

    

  

Dnia 9-go b. m. 

przybłąkał się 
do Patrolu Žandarmerji 
na dworcu w Wilnie — 
pies rasy legawiec, 

maści białej—łaty bronzo- 
we. Pies do odebrania w 
Plut. Żandarmezji, Wilno, 
ul. Kościuszki 7, za zwro- 
tem kosztów wyżywienia 
dót7 dni pó apływie któż 
rych będzie własnością 

obecnego posiadacza.   

iekcyj 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334. 

  

Akuszerka 

Marja Laka?ioia 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Może być z utrzymaniem. 

Gimnazjalna 6—16 
  

Sprzedam 170 ha ziemi 
(70 ka z. ornej i 70 ha 

młody las). 5 kłm. od st. 
Zalesie O warunkach do- 
wiedzieć się; Wilno, Krzy- 
we Koło 29—1 w godzi- 
nach 3—5 po poł 6366 

drewniany 
D 0 do sprze- 

; dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warune 

kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach nżyniea FPOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

  

TANIA 

„Wytwórnia. damsk, 
i dziecinnych ubrań” 
Bielizna, galant. i bławat. 
Bazyljańska 9. 6399 
  

  

Dom drewniany 
z.powodu wyjazdu 

do sprzedania z placem 
i ogrodem owocowym 

3000 m? ziemia własna. 
O warunkach dowiedzieć 
się na miejscu—Beliny 17 

6393 
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KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA ; 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Rr. 1 

Telefon 3.40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 
SOLIDNIE 

kn 

Ur
i 

        

  

LODY“. 
M. NIKIFOROWSKI. 

  

6) 

(Pierwsze dni rządėw sowieckich). 

VI. 
Nastał luty — dosyć łagodny, nie 

pytający się o dobre obuwie, bo w 
dzień już mocno przygrzewało — $- 
neczko, po niebiosach płynęły prze- 
pyszne białe obłoczki i filuternie prze- 
glądały się w kałużach, naokoło któ- 
rych hałasowały gromady wróbli. Już 
koniec karnawału. Za kilka dni zapu- 
sty, więc rozmyśla Todor—-jakby tu 
taką bibkę urządzić—żeby towarzy- 
sze z „ispołkomu'* długo pamiętali, a 
przy wyborach na członka do powia- 
tu nie zapomnieli... Tomasz dawno 
otrzymał należne zlecenie—dotyczące 
samogonu. Spiskowała coś i Proska, 

chociaż już o smaczną „kontr-rewo- 

lucję** było co raz ciężej. Znikła ona z 
miejsc — gdzie się dawniej pleniła, 
wyschła w swoich żródłach, resztki 
zaś chowały się jak najgłębiej i na dłu- 
gie lata opuściły tereny—mające, przy 
nowych rządach, ciec miodem i mle- 

kiem. Ale zawsze okruchy się znajdo- 
wały, a więc i dostojna małżonka sta- 
rała się—by nie skompromitować swe- 
go „prestižu“ przed wysokopoložony- 
mi przyjaciółmi. 

Lecz zły los wszystko zdruzgotał i 
wywrócił do góry nogami,—obcho- 
dząc się bardzo niegrzecznie z naszy- 
mi władcami, bo jednego wieczora wi- 
chrem- przybiegł na śpienionym koniu 
starszy syn Świstuna z szybkością 
strzały wpadł do kancelarji — gdzie 
w pełnym składzie zasiadał „ispoł- 

  

kom i gruchnął wiadomość—że Niem 
cy zająli Zaświle i maszerują na Ziab- 
ki—a stąd ręką dostać i do Przystup. 
Oszołomieni, zaskoczeni nowością „Ки 
my nie wiedzieli co przedsięwziąć. 
Zwracać się po instrukcje do powiatu 
—nie bylo czasu i sensu. Zadecydowa- 
li po swojemu — drapnąć kto dokąd 
może. Swistun zaraz wskoczył па naj- 
chyższego konia—i—po dziś dzień— 
niewiadomo gdzie się podział. Reszta 
również długo nie oczekiwała na dal- 
sze wypadki. Pozostali jedynie—To- 

„dor z familją, Krzywonos i Tomasz. 
Todor postawił sobie za zadanie w 
przeciągu jednej nocy—przetranspor- 
tować do Obdartuchy rodzinę i resztki 
„kontr-rewolucji“,—a tam, to już co 
Bóg da. Krzywonos nie miał zamiaru 
porzucać miejsca latami nasiedziane- 
g0, no a Tomasz — jakże mógł zre- 
zygnować ze swego stanowiska— u- 
święconego latami, wszelkiemi prawa- 
mi i zwyczajami. 

Tegoż wieczora przeciągnął przez 
Przystupy ostatni oddział zdemorali- 
zowanej, zniechęconej armji rosyjskiej 
—zatrzymując się w miasteczku na 
godzinny odpoczynek i wysprzedając 
się z reszty majestatu, chwały, hono 
ru i dobra. Za parę funtów chleba 
można było nabyć karabin, za dzie- 
sięć—kulomiot. Chomąt z uprzężą— 
szedł za żółtą kierenkę (20 rb.), cały 
wóz—za zieloną (40 rb.). Napewno 
za katarzynkę (100 rb.), albo za pud 

4  Bilydawnieiwo „Kurjez Wileński" S-ka z ogr. odp. 
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chleba dałoby się nabyć i armatę, 
lecz takowych nie było — pozostały 
rzucone na froncie, a po drugie i chęt- 
nych do kupna oręża nie było, bo to 
zawsze mogło zagrażeć zawarciem zna 
jomości z policją, lub żandarmerją. A 
znajomość podobna chociażby z naj- 
grzeczniejszą i najuprzejmiejszą zaw- 
sze pozostawia w człowieku skrom- 
nym jakiś niepojęty niesmak. 

Nad rankiem „ispołkom' i „kontr- 
rewolucja* zostały zlikwidowane. O- 
statni wyjechał Todor„z kasą gmin- 
ną. Tomasz, zaciągnąwszy do -.domu 
dwa wory zboża, teraz obijał się po 
opuszczonych—przez rodzinę Motyla 
—apartamentach, wyszukując czegoś 
—godnego uwagi. Panowały tutaj cha: 
os i bezład. Wyjechały tylko—szafa, 
skrzynia i pościel. Reszta mebli i oz- 
dób pozostała na miejscu — tworzące 
wielki nieporządek. Stół został dlacze- 
goś: przewrócony, kilka doniczek z 
kwiatami leżało na ziemi, tuba gramo- 

fonowa stała w piecu, skrzynka zaś 
pod łóżkiem, podruzgotany zegar, le- 
żał na podłodze, a koło niego i znajo- 
ma lodownica—żźródło nienawiści ludz 
kiej. 

W kancelarji, oparłszy się o szafę 
z aktami, stał w głębokiem zaduma- 
niu Krzywonos, obojętnie patrząc na 
porozrzucane stosy papierów. Głowa 
zaś jego była zajęta wyłącznie myślą: 
jak się zmówić z nową władzą, by po- 
zostawiła go na ulubionem miejscu? 
A rzecz to ciężka, bo przecież szwab—- 
ani po rosyjsku, ani po polsku. Stał 
więc i oczekiwał. 

Przy piecu przysiadł Tomasz i trzy 
mając w ręku pogrzebacz—zdecydo- 
wał widocznie nie opuszczać kąta na- 
siedzianego. Nawet i pomiędzy podo- 

  

  

biznami władców proletarjatu pow- 
stał zamęt i chętka do ukrycia się. 
Sam Lenin trzymał się na jednym rož 
ku, Swierdłów—osunął się na podło- 

gę, jedynie Trockiemu powiodło się— 
bo trafił jakoś aż pod szafę i mógł być 
pewny nietykalności swej osoby. 

Wkrótce dały się słyszeć ciężkie 
kroki, a za chwilę do kancelarji wesz- 
ło kilku żołnierzy w pikelhaubach. 
Krzywonos począł składać ukłony i 
coś mamrotać, Tomasz również wstał, 
lecz pogrzebacza z rąk nie wypuszczał 

— Wer sind sie? (kto jesteście) — 
bolszewi? Komisar? — sppytał gbu- 
rowaty podoficer. 

Krzywonos, miast odpowiedzi; roz- 
łożył ręce i kręcił głową. Podobna mi- 
mika zadowoliła nową władzę, która 
przeszła na drugą połowę—do białych 
apartamentów „„ispołkoma'*. Nie mieli 
i tu nie do roboty, tylko jeden z żoł- 
nierzy zobaczywszy pianino, usiadł na 
zydelku i resztkami strun zagrał walca 
Zdawało się że wszystkie przedmioty 
poruszyły się, przejęte harmonijnemi 
dźwiękami — tak im dokuczyło, od 
tych kilku miesięcy, jedno i to samo 
„Życie Resefeseru*. A na czubku za- 
niedbanej, yeschłej, zakurzonej pal- 
my,zaziełeniał wstydliwie świeży П- 
stek, nawet i maszynka do lodów tro- 
chę przesunęła się, przeczuwając życie 
nowe, życie ludzkie. Za kilka dni Niem 
cy poczęli szukać Todora, lecz tego i 
ślad wystygł  Rozpytywano żonę — 
lecz ona sama nie wiedziała — gdzie 
się podział jej małżonek? Więc dano 
spokój. 

Nasłały teraz okresy: przejściowe, 
zmieniające się jak w kalejdoskopie, 
a tak ciężkie i bolesne dla życia wsi. 
Dumna Dachna znów się stała zwy- 

Druk. „Zmicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
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czajną Motylichą, a w czarne godziny 
wytrząsnęła na zakup chleba—wszy- 
stkie swoje skarby. Lekko przyszło, 
lekko i. poszło. 
Minął rok i dwa, a Todora jak niema 
tak niema. Ciężko kobiecinie samej— 
w dodatku osypanej drobiazgiem, upo- 
minającym się o chleb. I ten sam lód 
—co ongiś poswarzył przyjaciółki — 
teraz je i pogodził. Zimą, płócząc na 
przerębli bieliznę, odmroziła Dachna 
palce na nogach. Dokuczliwy ból ka- 
zał posłać córeczkę do Proski po gęsi 
tłuszcz. Proska nie odmówiła—i złość 
została zaniechaną, a na wiosnę Kuź- 
ma orząc swoje pole—i odłogi Motyla 
przeorał i dla zbiedniałej Dachny. Na- 
reszcie, na czwartą wiosnę, zobaczyli 
ludzie jak ulicą Obdartuchy kroczyła 
wychudła, zarośnięta postać, przyo- 
dziana w wyświechłany szynel i ja- 
kieś nieforemne chodaki. Nikt się nie 
domyśli w tym człowieku „ispołkoma* 
Todora Motyla. Nawet i Dachna nie 
odrazu poznała, a dzieci pochowały 
się po kątach. Wszystko się powoli 

wyświetliło, a wszechwładnemu kie- 
dyś Todorowi przyszło pójść do skrom 
nego Kuźmy i dziękować za uratowa- 
nie rodziny i gospodarki od zagłady. 

Życie zaczęło płynąć stałym prą- 
dem, już nie grożą okresy przejścio- 

we, lecz wspomnienia o towarzyszu 
„ispołkomie* i pańskiej strawie: lo- 

dach, żyją i do dziś dnia. | 
Czasem któryś natręt I 

spotkawszy Motyla na targu. = 
—- No, towarzyszu „ispołkom*, a 

możebyśmy zrobili „razwiorstkę* na 
butelczynę — jak myślisz?! 

Todor albo machał ręką albo chęt- 

nie przystawał. Czasem i Dachnie do- 
kuczają — osobliwie w skwarne dni 

szydzi, 

    

'sianokosu, gdy człowiek tak sprag- 
niony chłodnego napoju. 

— A co Dachna, żeby teraz twoje 

smaczne lody — wyszczerzy się któ- 
ryś gospodarz, popijając przygrzaną 
wodę. 

Dachna nic nie odpowiada, tylko 
grozi śmiałkowi grablami. Ten wraz 
milknie, doświadczony, iż z kobietą 
żarty małe. 

5% 0% 

Mijają lata, a Todory, Swistuny, 
Swirgule, Krzywonosy, Tomasze, Da- 
chny i zagadkowe lody—het tam da- 
leko — jak rozbitki okrętuolbrzyma 

pływają po morzu wzburzonem— prze: 

rzucane z jednego grzbietu fal na 
drugi, dopóki nie dotrą do cichej, ła- 
"godnej zatoki, gdzie turkus wód współ 
zawodniczy w kolorze z lazurem nie- 
bios, gdzie słońce śle swe życiodajne: 
„promienie, a lekki, wonny wietrzyk 
przynosi sny, marzenia i myśli o. ży- 

ciu zgodnem, szlachetnem... Tam i lo- 

dy stopnieją. 

Koniec. 

ао Z 

Kończymy dzisiaj druk dłuższej noweli 

z życia białoruskiego chłopa pióra 4. p. M. 

Nikiforowskiego. Zmarły przedwcześnie na 
chrobę piersiową, był współpracownikiem 

Kurjera, drukowaliśmy kilka jego utworów 
z życia ludu, który znał dobrze, sam będąc 
Białorusinem, samoukiem, i żyjąc w  bli- 
skim kontakcie ze wsią. Autor posiadał nie- 

zaprzeczony talent obserwacyjny, głębokie. 
umiłowanie swej ziemi i wrodzoną tkliwość, 

litościwą uwagę na otaczające go niedole. 
Szkoda młodego życia które mogło dać li- 

teraturze krajowej niejedno dobrze zaobser- 

wowane studjum, niejedno spojrzenie w głąb 

smętnej, skrytej duszy Białorusina... (Red).. 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

  

 


