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Maležnoši pocztowa opiacona ;yczaitem 
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Dziwaczne pomysły. 
Tygodnik paryski ,„L'Hlustration* 

jest bodaj najbardziej rozpowszechnio- 

nem pismem francuskiem w Polsce. 

Pod względem doboru treści, ilustra- 

cyj i wykonania graficznego jest isto- 

tnie bez konkurencji. Stanowi koniecz- 

ny sprzęt w każdym niemal domu poł- 

skim posiadającym ambicje utrzymy- 

wania kontaktu ze światem kultural- 

nym. Nie zawsze go polscy prenume- 

ratorzy czytają, ale zawsze był on na 

honorowem miejscu w salonie zamoż- 

niejszej rodziny inteligenckiej.. Jest jak 

gdyby świadectwem, że właściciel mie- 

szkania nie ogranicza zainteresowań do 

spraw swego zawodu, swej rodziny łub 

swego najbliższego otoczenia. 

Ów tygodnik francuski nie jest też 

i pod względem politycznym całkiem 

bezbarwny. Stara się on uwzględnić 

w swoich artykułach najnowsze, naj- 

bardziej żywotne prądy myśli filozo- 

ficzno-polityecznej. podjąć poważną dy- 

skusję nad najważniejszemi zagadnie- 

niami życia międzynarodowego. Czyni 

to za pośrednictwem wybitnych auto- 

   

rów o europejskiej sławie, między któ- 

rymi szczególną poczytnością cieszy się 

znakomity pisarz i publicysta włoski— 

przeciwnik faszyzmu Guglielmo Fer- 

rero. 

Jednym ze stałych współpracowni- 

ków ,.L'Hlustration* jest również wy- 

bitny publicysta francuski p. Ludovic 

Naudeau, który już przed paru laty 

drukował w tem piśmie ciekawe i'ob= 

szerne studjum e stosunkach polsko- 

miemieckich, usiłując we wnioskach 

znaleźć rozwiązanie konfliktu psychicz 

nego. powstałego na tle postanowień 

traktatu wersalskiego. Rozsądnym i 

kompromisowym tezom p. Naudeau 

zaprzeczył _ późniejszy gwałtowny 

wzrost radykalizmu nacjonalistyczne- 

go w Niemczech, straciły one przeto 

wszelką aktualność. 

Obecnie p. Naudeau na tle wzno- 

wionych prób anschlussowych przystą- 

pił do rozważania stosunków w środ- 

kowej Europie w artykule zatytułowa- 

mym w sposób wysoce znamienny: 

„Czego brak Europie? — Rosji*. 
Dowodzi w nim autor, że wyzwolenie 

narodów w Europie środkowej i wscho 

dniej nie zostało doprowadzone do koń 

ea wskutek nieobecności tego czynnika 

politycznego, jakim była Rosja, która 

jedynie może stanowić przeciwwagę 

naciskowi masy niemieckiej na narody 

niegermańskie środkowej i wschodniej 

Europy. Według p. Naudeau Rosja za- 

wsze była gwarantką(!) niezawisłości 

narodów słowiańskich wobec niemiec- 

kich dążeń do hegemonji. Dowodem 

słuszności tej tezy ma być opinja poli- 

tyków czeskich, którzy zawsze docho- 

dzili do wniosku, że narody słowiań- 

skie mogą uniknąć niebezpieczeństwa 

niemieckiego, poddając się patronato- 

wi Rosji. Wobec tego jednak, że tej Ro- 

sji, która w oczach p. Naudeau wyglą- 

da jak wspaniałomyślna opiekunka i 

dobrodziejka narodów uciśnionych, nie 

ma, doradza on Polsce i Czechosłowa- 

cji zbliżenie się i porozumienie, mające 

prowadzić do zjednoczenia (?) tych 

państw w potężne mocarstwo, zdolne 

do przeciwstawienia się naporowi ger- 

mańskiemu. 

Wywody p. Naudeau muszą wywo- 

łać najwyższe zdumienie. Pisze je 

wszak nie przeciętny ignorant francu- 

ski, lecz wytrawny i historycznie wy- 

kształcony publicysta w piśmie, które 

zawsze bardzo rozważnie i inteligent- 

nie jest redagowane. Pasowanie Rosji 

nieobecnej, t. zn. przedwojennej, car- 

skiej, na patrona i obrońcę słowiań- 

skich narodów jest wręcz bezprzykład- 

ną kpiną z niedawnej przeszłości. Ni- 

welacyjna polityka Rosji wobec naro- 

dów przez nią ujarzmionych, która do- 

piero na Polsce złamać zęby musiała 

przeobraża się w oczach p. Naudeau w 

altruistyczny patronat nad ich rozwo- 

jem i niezawisłością! Dlaczegóż przy- 

tem jedynie narody słowiańskie mają 

u p. Naudeau monopol na prawo do 

swobodnego życia? Gzyżby, podług nie- 

go, narody nadbałtyckie i kaukaskie 

były zachwycone przedtem i teraz swo- 

jem „zjednoczeniem* z Rosją? 

Przeciwstawienie się Rosji naporo- 

wi germańskiemu mogło się dokonać 

tylko na gruzach odrębności narodo- 

wej i niezawisłości narodów przedziela- 

jących ją od świata germańskiego. Na 

tej właśnie podstawie fundowało się 

„współdziałanie polityczne Niemiec i 

Rosji w wieku XIX-ym. Gdyby nie nie- 

wczesne apetyty na „zjednoczenie ziem 

słowiańskich** z Rosją kosztem Austrji 

gdyby nie ogólny rozgardjasz, jaki za- 

panował w niedorosłych do wytworzo- 

nej sytuacji głowach mężów kierują- 

cych polityką rosyjską w lipcowych 

dniach 1914 roku, Francja nie zdoła- 

łaby prawdopodobnie nakłonić Rosji 

do wypowiedzenia wojny Niemcom, a 

wyzwolenie narodów nie byłoby nawet 

rozpoczęte. ° 

Warunkiem rozpoezęcia tego procė- 

su było właśnie nie co innego jak nie- 

istnienie owej przedwojennej Rosji, a 

conajmniej jej klęska. P. Naudeau od- 

wraca to wszystko do góry nogami, u- 

ważając za możliwy taki absurd, jak 

zjednoczenie narodów słowiańskich 

pod patronatem jakiejś przyszłej Rosji 

i jednocześnie zachowanie ich niezawi- 

słości. 

Trudno uwierzyć, aby sam p. Nau- 

deau brał na serjo swoje wywody. Na- 

suwa się podejrzenie, że są one two- 

rem inspiracji czeskiej. Jest w nich 

wszystko, co stanowi najbardziej cha- 

rakterystyczne.cechy politycznej men- 

talności czeskiej: wiara w powalo- 

nego nieszczęściem opiekuna rosyjskie- 

go i poczucie niepewności własnej stru- 

ktury państwowej, które każe Czechom 

cudzemi rękami badać grunt dla zdo- 

bycia sobie oparcia w Polsce. 

Nie sądzimy, aby 'w Polsce znala- 

zło się wielu zwolenników wspólnego 

mocarstwa polsko-czechosłowackiego, 

do którego zmierza p. Naudeau. Współ 

ność rasowa (dość zresztą teoretyczna) 

i pokrewieństwo językowe nie są de- 

cydującemi czynnikami zbliżenia. 

Wszystko inne: rozwój historyczny, 

psychologja i kierunek myśli politycz- 

nej, upodobania i niechęci — są zu- 

pełnie różne u Czechów i u Polaków. 

Co innego współpraca ekonomiczna i 

porozumienia ad hoc w akcji między- 

narodowej, — co innego związek 

państw — taki czy inny. Staje się on 

szczególnie niezachęcający, jeżeli jedna 

strona widzi w Rosji przyszłego swego 

protektora, a druga — groźnego agre- 

sora. 

Na nic się nie zdadzą takie niew- 

czesne pomysły. Trzeba je złożyć ad 

acta. 

Testis. 

Opracowywanie reformy 
podatkowej. ° 

WARSZAWA, 21. 8. (Pat). — „Ga- 
zeta Handlowa“ podaje: Biorąc pod 
uwagę konieczność opracowania pro- 
jektu reformy podatkowej i ustalenia 
etapów zmian strukturalnych, a, na- 
stępnie zmian zasadniezych, klub B. 
B. W. R. wyłonił specjalną komisję, 
której zadaniem jest właśnie opraco- 
wanie reformy podatkowej. Przedew- 
szystkiem chodzi o takie propozycje, 

które, nie naruszając równowagi bu- 

dżetowej, czyniłyby znośniejszenii 

ciężary podatkowe dla tych, których 

obciążenie jest niepomiernie wyższe 

w stosunku do obciążenia innych 

warstw. Prace komisji przerwane na 

krótki okres feryj letnich, będą obe- 

cnie wznowione i to najbliższym już 

czasie. Mianowicie w przyszłym ty- 

godniu zebrać się ma komisja nasku- 
tek zwołania jej przez przewodniczą- 
cego dyr. Centralnego Związku Pol- 
skiego Przemysłu Górnictwa, Handlu 
i Finansów posła Hołyńskiego. 

BE 
CEZARY WIELHORSKI 

„ Inspektor Pracy 
urodzony dnia 27-go sierpnia 185€ r. na Wołyniu, 

zmnarł dnia 20-go sierpnia 1931 roku w Wilnie. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 22-go sierpnia o godz. 9-ej 
rano w kościele Najświętszego Serca Jezusowego na Pohulance, poczem na- 

stąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

W zmarłym lnspektorze Pracy traci długoletniego zasłużonego pra- 
cownika i kolegę. 

Główny Inspektor Pracy. 

    

Min. Załeski u Marszałka Piłsudskiego 
.Przed naradami międzynarodowemi. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dowiadujemy się, że ostatnio P. Marszałek Piłsudski przyjął na 
dłuższej audjencji min. spr. zagran. p. Zaleskiego. 

Konierencja ta, jak można wnosić, poświęcona była zbliżającej się 
sesji Rady Ligi Narodów i zgromadzeniu Ligi oraz naradom mężów stanu, 
które toczyć się będą za kulisami Ligi Narodów. | 

Narady te, będące dalszym ciągiem rozmów paryskich, londyńskich 
i rzymskich, są wielkiej doniosłości 
w dużym stopniu i Polski. 

międzynarodowej; dotyczą również 

Poisko-sowietki pakt o neutralności? 
Sensacyjne doniesienie biura Conti. ' 

BERLIN, 21-VIli. (Pat). Biuro Centi donosi z Paryża: „Chicago 

Tribune" dowiaduje się, że toczące się w Paryżu rokowania fran- 

cusko-sowieckie posunęły się naprzód. W Paryżu podpisana zosta- 

nie tylko umówa, w której oba kraje zóbowiążą się do wyrzeczenia 
się wojny. Umowa ta jednak zostanie uzupełniona przez pakt 

© neutralności, zawarty między Rosją Sowiecką a Poiską. Odnośne 

rokowania między Warszawą a Moskwą są już w toku. 

Sesja sejmowa nie zapowiada się. 
Tel. od wł. kor. 

Wbrew pogłoskom, sprawa zwo- 
łania sesji sejmu i senatu dotych- 
czas bynajmniej przez czynniki de- 
cydujące nie została załatwiona. 
Również dowiadujemy się, że nie jest 

z Warszawy. 

wyznaczona konierencja p. premjera 
Prystora, Marszałka Piłsudskiego i 
marsz. sejmu Świtalskiego, która 
miała być rzekomo poświęcona spra- 
wie zwołania ciał ustawodawczych. 

Z pobytu w Warszawie ks. Mikołaja. 
Na grobie Nieznanego Żołnierza, w Belwederze i na Zamku. 

WARSZAWA 21.8. Pat. — W dniu 
21 bm. książe Mikołaj rumuński w go- 
dzinach południowych wystartował z ' 
otniska warszawskiego w towarzyst- 
wie płk. Rayskiego, płk. Constantini 
oraz swej świty do Dęblina, gdzie zwie- 
dził tamtejsze lotnisko. Lot odbył się 
na trzymotorowym samolocie Fokkera 
polskiej konstrukcji. Po powrocie do 
Warszawy książe Mikołaj udał się na 
Zamek gdzie przyjęty był o godzinie 
17-ej przez Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. Po audjencji na Zamku odbyło się 
uroczyste złożenie wieńca na grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

O godzinie 18 min. 15 w Belwe- 
derze Marszałek Piłsudski podejmował 

Obiad u min. 

WARSZAWA, 21. 8. (Pat). — 20 
b. m. o godzinie 8 wieczorem w apar- 
tamentach prywatnych p. ministra 
Zaleskiego odbył się obiad na cześć 
przybyłego do Warszawy księcia Mi- 
kołaja rumuńskiego. W obiedzie, któ- 

dostojnego gościa, który przybył ze 
swojem otoczeniem z generałami Laza- 
rescu i Jacobici na czele, herbatą. 

Wieczorem o godzinie 20 min. 30. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wydał 
na cześć księcia Mikołaja obiad w któ- 
rym wzięli udział oprócz p. Prezyden- 
ta i księcia Mikołaja, ministrowie Zales 
ki i Kuehn, oraz wielu wyższych urzę- 
dników. 

W dniu 22 bm. o godzinie 9 rano 
książe Mikołaj wystartuje z lotniska 
warszawskiego samolotem do Krako- 
wa, gdzie zabawi jeden dzień. Książę 
zatrzyma się na Wawelu w apartamen- 
tach Pana Prezydenta Rzeczypospoli- - 
tej. 

Zaleskiego. 

ry odbywał się w ścisłem gronie, 
wzięli udział książę Mikołaj, minister 
Zaleski, grono wyższych _ wojsko- 
wych i urzędników M. S- Z. oraz kil- 
ka osób z otoczenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Wnioski w sprawie złagodzenia bezrobocia. 
istnieją środki poprawy sytuacji. 

Tel. od wł. kor. 

Komisja do spraw kryzysu i bezrobocia 
przedłożyła wezoraj p. premjerawi Prysto- 
rowi sprawozdanie © zarządzeniach, które 
należałoby zastosować celem złagodzenia 
bezrobocia. Prace komisji odnoszą się do 
dwóch dziedzin: zwiększenie stanu zatru- 
dnień i rozszerzenie zakresu pomocy dla 
bezrobotnych. 

Komisja zbadała szereg możliwości zwię 
kszenia liczby zatrudnionych jak, naprzyk- 
ład ograniczenie godzin nadliczbowych pra- 
ey, wprowadzenie większej ilości zmian ro- 
boczych w fabrykach oraz podzielenia pra- 
ey na większą ilość robotników. Komisja 
poddała analizie sprawy pracy nieletnich i 
kobiet, pracujących na słanowiskach na któ- 
rych powinni być mężczyźni. Komisja dosz- 

2 Warszawy. 

ła do wniosku, że w tej dziedzinie istnieje 
możliwość znalezienia pracy dla bezrobot- 
nych żywicieli rodzin. 
"W zakresie pomocy dla bezrobotnych 

komisja opracowała szereg wniosków, zmie- 
rzających do rozszerzenia akcji pomocy do- 
raźnej, między innemi uruchomienie dla 
bezrobotnych, nieotrzymujących zasiłków 
z funduszu bezrobocia, pomocy żywnościo- 
wej w możliwie szerszym zakresie, Komisja 
wskazała również na środki, które mogą po- 
służyć dla sfinansowania tej akeji. Akcja 
winna być prowadzona wsposób skoordyno- 
wany za pośrednictwem komitetów społecz- 
nych przy współudziałe władz  państwo- 
wych i samorządowych. 

Niemcy płacą 
za marki pozostawione w Beigji. 

BRUKSELA, 21-VIIL (Pat). Niem- 
cy Zaplacily Belgji pierwszą ratę w 
wysokości 15300 tys. franków za mar- 
ki, pozostawione tu w czasie wojny 

przez okupantów niemieckich. Jest 
to wynik porozumienia między de- 
legacją belgijską i niemiecką na 
konferencji londyńskiej. 

Waiki z powstańcami na Kubie. 
HAWANA, 21. 8. (Pat). — Powstańcy 

zmienili taktykę i rozpoczęlii walkę podja- 
zdową. W dniu wczorajszym powstańcy usi- 
łowali opanować jeden z komisarjatów poli- 
cyjnych i padpalili dom sentora  Viliredo 
Fernandeza. Podczas strzelaniny zabita zo- 

stała jedna osoba. Nadchodzą wiadomości o 
starciach w miejscowościach Matanzac, Li- 
monar, Cien-Fuegos, Madarillo, Bujanno i 
innych. Cenzura nie została zniesiona a 

tylko jej przepiesy uległy Dwa 
dzienniki uległy zawieszeniu. 

zmianie. 

Polsko - jugosłowiańska 
współpraca. 

Wynurzenia posła Rzplitej 
dr. Giinthera. 

BIAŁOGRÓD 21.8. Pat. — Poseł 
Rzeczypospolitej dr. Władysław 
Schwarzburg-Giinther udz. prasie ju- 
gosłowiańskiej wywiadu na temat 
współpracy politycznej i gospodarczej 
Polski i Jugosławji. 

W dziedzinie politycznej oba pań- 
stwa mają prawie tylko punkty stycz- 
ne, Polska i Jugosławja bowiem zde- 
cydowanie przeciwne są rewizjom tra- 
ktatów i Anschlussowi oraz posiadają 
uzgodnione stanowiska w  kwestji 
mniejszościowej i rozbrojeniowej, któ- 
rych zgodnie bronią w Genewie ich mi- 
nistrowie spraw zagranicznych, niby 
dwaj wodzowie na dwóch odcinkach 
tego samego frontu. 

Stwierdziwszy że do zadań, jakie 
ma do spełnienia w Białogrodzie nale- 
żeć będzie między innemi praca nad 
zbliżeniem gospodarczem obu państw 
oraz praca nad zachęcaniem i ułatwia- 
niem jak najczynniejszych kontaktów 
wzajemnych obu narodów poseł Giin- 
ther oświadczył, że kryzys finansowo- 
gospodarczy, który dotknął powojen- 
ną Europę, może być zwalczony tylko 
dzięki ogólnej współpracy, będącej je- 
dynym czynnikiem i źródłem odrodze- 
nia Europy. 

Polska i Jugosławja znajdują się 
na rubieży Europy Wschodniej i Za- 
chodniej, co stanowi między temi dwo- 
ma państwami jeszcze jedną więź, kto 
wie, czy w obecnej sytuacji politycznej 
nie najważniejszą. 

Odgłosy w prasie 
jugosłowiańskiej. 

ZAGRZEB 21.8. Pat. — Dzienniki 
tutejsze omawiając wywiad, udzielony 
przez posła Rzeczypospolitej w Biało- 
grodzie dr. Schwarzburg - Giinthera 
przedstawicielom prasy, podkreślają 
wspólność celów politycznych, dążeń 
kulturalnych 'i interesów gospodar- 
czych obu krajów oraz zaznaczają po- 
trzebę bliższej współpracy państw. 

  

„Jidiszer Kurjer" o sjonizmie. 

Popołudniowe wydanie „Unzer Ex- 

pressu“', „„Jidiszer Kurjer', z dn. 19 b. 
m. notuje pogłoskę o możliwości prze- 
prowadzenia nowych wyborów do Ra- 
dy Gminy Żydowskiej w Łodzi i do Za- 
rządu Gminy w Warszawie.. Dziennik 
stwierdza iż pogłoski te pojawiły się 
naskutek odbytych ostatnio kilku kon 
ferencyj oficjalnych i półoficjalnych 
między poważnymi działaczami sjoni- 
stycznymi a przedstawicielami rządu. 
Ze strony sjonstów. uczestniczyć mieli 
w tych konferencjach: b. poseł Farb- 
stein i dr. Goldflam, ze strony rządu 
— wyżsi urzędnicy ministerstw: Spr. 
Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych 
i Oświaty. > 

Dziennik oświadcza dalej, iż orga- 
nizacja sjonistyczna w Polsce, a w 
szczególności „Mizrachi* żywi wciąż je 
szcze nadzieję odzyskania wpływu na 
gminy żydowskie w Warszawie i Ło- 
dzi. Utrata władzy w tak dużych gmi- 
nach oznacza dla ruchu sjonistycznego 
poważny cios. ; 

Koła rządowe skłaniają się też о- 
becnie — jak twierdzi dziennik — ku 
zbliżeniu z sjonistami, a oddaleniu od 
„Agudy*. Zwrot ten nastąpił rzekomo 
naskutek wejścia w skład Światowej 
Egzekutywy Sjonistycznej dwóch wy- 
bitnych Żydów polskich — Nahuma 
Sokołowa i b. pos. Farbsteina, którzy 
dzięki swemu wpływowi zagranicą mo 
gliby Polsce wiele dopomóc na terenie 
międzynarodowym. gdyby to było po- 
trzebne. Rząd polski zdaje sobie z te- 
go sprawę i wie z drugiej strony, że 
Aguda takiego poparcia na terenie eu- 
ropejskim udzielić nie może. Dziennik 
twierdzi, że min. Zaleski i wyżsi urzę- 
„dnicy M. S. Z. stoją po stronie sjonis- 
tów i usiłują dopomóc im do odzyska- 
nia władzy w gminach wyznaniowych. 
Podobno nowy minister oświaty Jędrze 
jewicz orjentuje się w polityce żydow- 
skiej w kierunku stanowiska M. S. Z. 
i zamierza pójść na rękę sjonistom. 

Gdyby orjentacja sjonistyczna w ło- 
nie rządu zwyciężyła, to należałoby się 
liczyć z nowemi wyborami do gmi- 
ny w Łodzi i do zarządu gminy w War 

szawie. (WAP) 

W antyalkohol. Ameryce. 
NOWY YORK, 2i. 8. (Pat). — Agenci 

prohibicyjni wykryli ukrytą za starym bu- 
dynkiem wpobliżu głównego urzędu prohi- 
bieyjnego wielką  potajemną  dystylarnię, 
której wartość oceniają na zgórą miljon do- 
larów. Na miejscu znaleziono 16 tysięcy ga- 
lonów alkoholu. 

'zwę 

WIADOM6SCI z KOWNA 
DOBRY URODZAJ I WZROST EKSPORTU 

MASŁA W, LITWIE. + 

Minister rolnictwa Aleksa udzielił przed- 
stawiecielom prasy wywiadu, w którym oś- 
wiadczył, że urodzaj tegoroczny w Litwie, 
pomijając żyto, jest dobry. 

Mówiąc o eksporcie produktów rolnych 
z Litwy, minister dużo uwagi poświęcił roz- 
wojowi eksportu masła. W stosunku do ro- 
ku ub. eksport ten zwiększył się o 36 proc. 

Ogółem w ciągu 7 miesięcy b. r. wywie 
ziono z Litwy zagranicę 5 milj. klg. masła 
i 500.000 klg. innych produktów mlecznych. 
Połowa eksportu przypada na Niemcy, fs 
na Anglję. 

AKP ZCEOOSC GRE MSN POWO GEDIA 

„. Komasacja urzędów 
skarbowych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Min. skarbu podpisa. rozporządze- 
nie o nowej organizacji izb i urzędów 
skarbowych, które wejdzie w życie z 
dn. I września. Nowa organizacja 
przewiduje połączenie kas skarbowych 
z urzędami skarbowemi wskutek czego 
ogólna ilość jednostek  organizacyj- 
nych podległych izbom skarbowym 
zmniejszy się o 275. 

Przed powszechnym spisem 
ludności. 

Tel. od wł: kor. z Warszawy. 

   

Przygotowania do spisu powszech- 
nego ludności, które odbędą się w gru- 
dniu br. są już w pełnym toku. Obec- 
nie odbędzie się w najbliższych dniach 
spis siedzib ludzkich, obejmujących nie 
tylko domy, ale namioty, wozy cygań- 
skie, wozy cyrkowe, berlinki zamiesz- 
kałe ziemianki i t. d. 

Ofiara cesarza japońskiego 
na powodzian w Chinach. 

TOKIO, 21. 8. (Pat). Cesarz 
ofiarował 100 tysięcy jenów na akcję 
pomocy dla Chińczyków, którzy pad- 
li ofiarą wylewu Yag-Tse oraz 10 ty- 
sięcy jenów dla Japończyków, którzy 
ponieśli straty skutkiem. powodzi. 
Wobec powtarzających się tarć mię- 
dzy Chińczykami a Japończykami 
oraz rozpoczynającego się bojkotu 
japońskiego w Chinach gest cesarza 
posiada specjalne znaczenie. 

Przed wyborami do sejmu 
łotewskiego. 
Dwie listy polskie. 

DYNEBURG, 21. 8. (Pat). — Cen- 
tralna komisja do sejmu łotewskiego 
przyjęła między innemi w trzech ok- 
ręgach listę polską, zachowując z po- 
przednich wyborów jej Nr. 1 oraz na- 

„Polsko-katolicka lista Związku 
Polaków w Łotwie*. Druga lista ka- 
tolicko-polska, zorganizowana przez 
renegata polskiego Ławrynowicza, 
przyjęta została tylko w Letgalji, ot- 
rzumując Nr. 19. 

Gazy sowieckie w Argentynie 

BUENOS AIRES, 77, 8. (Pat). — W miej- 
scowości San Isidro w prowincji Buenos 
Aires aresztowano dwóch lekarzy obywateli 
rosyjskich, których podejrzana działalność 
była od dłuższego czasu pilnie obserwowana 
przez władze bezpieczeństwa. Pomimo, że 
żadne z wymienionych nie uprawiał zawodu 
lekarskiego, ani też wogóle nie oddawał się 
żadnej innej pracy, obydwaj prowadzili ży- 
cie bardzo wystawne. Przeprowadzona w 
ich mieszkaniu rewizja dała rewelacyjne wy- 
niki. Znaleziono wielką ilość ulotek o treści 
komunistycznej oraz wykryto znakomicie 
zainstalowane laboratorjum ćhemiczne, w 
którem aresztowani fabrykowali w nieusta- 

lonym dotychczas celu gazy łzawiące i ma- 
terjały wybuchowe. Z polecenia sędziego śle 
dczego aresztowani zostali osadzeni w wię- 
zieniu. W: opinji publicznej przeważa zda- 
nie, że aresztowani są tajnymi agentami so- 
wieckimi. 
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Giełda warszawska z dn. 21.VIII. b.r. 

WALUTY I DEWIZY: 

polary „ZY OE 8,95—8,97—8,23 

   
    

Gdańsk . . . ‚ . 173,38—173,76—172,90 
Holandja -« . . 360,15—361,05—359,25 
Londyn . + « « « « » 43,39 —43,50—43,28 
Nowy York . . - . . » 8,925— 8,945 — 8,905 
Nowy York kabel . . .5,929—8,449— 8,91 9 
PRESS a „01—35,10—34,92 
Prašo TTK 2» . „45—26,51—26,39 
Szwajcarja - . .. - 113,80—174,23—173,37 
Wiedóń. . «. . . « . 125,50—125,81—125,19 
NOO Ža 2 sA > 46,73— 46,85—46,61 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. ... . . « 33,25 
5% Konwersyjna „ ‚ э .. ке е 44,25 
7% Stabilizacyjna .. . е . « - . - 68,25 
8% L.Z. R. G. ii. 1 B. R., obl.B. G. K. . 94,09 
Te same 7% .. .. . . .. - . . - 88.25 
8% obl. budowlane B. G.K.. . . - . 93,00 
4!/% L. Z. ziemskie . - - - .. « 49,50 
5% warszawskie - - - «+ - 52,25—52,50 
8% warszawskie . . . 68,25 — 69,00—68,50 
ВОИВО ооа 0 WER „6010 < 

169) -Ridomia“ 44 ss e wasi 2738 71,15 
10% Siedlee S aso 5.6 “ 71,25 

AKCJE 
Bank Polski . + .. .. .. . R 
LAIpOP «2 «40030 0. aids а оее ой, 15,25
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W sprawie systemu podatkowego. 
(Artykut dyskusyjny). 

W „Kurjerze Wileńskim z dnia 
13 sierpnia znajdujemy artykuł p. Bo- 
lesława Szyszkowskiego p. t. „Upoś- 
rednienie podatków 

Nie zgadzając się z szanownym au- 
torem, zarówno co do tezy głównej, 
jak i co do jej umotywowania śmiem 
zabrać głos w sprawie zmiany istnie- 
jącego w Polsce systemu opodatkowa 
nia, o iłe zmiana: wogóle może nastą- 
Pić. 

Wspomniany autor w swym arty- 
kule twierdzi, że wszystkie podatki 
bezpośrednie „mogą być całkowicie 
zastąpione przez podatki pośrednie 
czyli towarowo-konsumpcyjne, — ku 
korzyści w pierwszym rzędzie Skarbu 
Państwa, jako egzekutora podatku, 
ku korzyści gospodarczego organizmu 
państwowego, jako podstawowego źró 
dła podatków, i wreszcie ku korzyści 
obywatela kraju, jako płatnika tych- 
że podatków*'. 

Korzyści dla Skarbu w związku z 
zastąpieniem podatków bezpośrednich 
podatkiem towarowo-konsumpcyjnym 
mają polegać na tem, że podatki te bę 
dą w zasadzie łatwościągalne, gdyż 
Skarb będzie inkasował zgóry „podob- 
nie jak się to rzecz ma z opłatami cel- 
nemi, lub z podatkiem od wina, piwa, 

cukru, drożdży, olejów mineralnych, 
zapalniczek i t. d.*. Dzięki tej zasad- 
niczej zmianie zmniejszy się ilość pra- 
cy przy ściąganiu podatków, co pozwo 
li zredukować budżet wydatków mini 
sterstwa skarbu o 46 milj. zł. jak rów- 
nież „rozstaniemy się zupełnie z t. zw. 
podatkami nieściągalnemi'. 

Korzyści dla gospodarstwa państ- 
wowego Szanowny Autor ujmuje w 
sposób następujący. 

„Przełożenie podatków z warszta- 
tów pracy na towary wyprodukowa- 
ne, t. j. na przedmioty spożywcze, u- 
łatwi byt i rozwój naszego przemy- 
słu, znajdującego się obecnie w stanie 
zaczątkowym*. Podatek towarowo-kon 
sumpcyjny, który pozornie opłaca 
pierwszy nabywca (hurtownik), bę- 
dzie podlegał „prawu t. zw. rozłoże- 
niu na jak najszersze warstwy kon- 
sumentów*. Jednocześnie ustanie 
strach przedsiębiorstw przed ciężara- 
mi podatkowemi, które często podry- 
wają zakład przemysłowy oraz nastą- 
pi usunięcie (zniesienie) „rażącej nie - 
słuszności'* w repartycji podatków. 

Zdaniem autora niesłuszny podział 
podatków następuje wskutek „widzi- 
misię* urzędów skarbowych, od 
mniej lub więcej umiejętnego prowa- 
dzenia przez płatnika ksiąg podwój- 
mych, od zdolności wyzyskiwania u- 

„prawnień rekursowych i t. d., wobec 

czego najwięcej podatkowo upośledze- 
ni są uczciwi płatnicy, którzy płacą za 

  

„siebie i za innych. 

Dalej autor podaje, że skasowanie 
podatku grutowego w kwocie 60 milj. 
stanie się korzystnem dla rolnictwa — 
zniesienie podatku od nieruchomości, 

kapitałów i rent skieruje 51 milj. zł. 
pieniędzy społecznych do wewnętrzn. 

obrotu kapitałów; zniesienie podatku 

"dochodowego i obrotowego (565 milj. 

zł.) pociągnie również za sobą znacz- 

ne zwiększenie obrotu pieniężnego, 

wewnętrznego, t.j. wzmoże inwestycje 

kapitałów dla celów produkcji i oży- 
wi ruch nabywczy; wreszcie przez u- 

pośrednienie podatków państwo mo- 

że skutecznie walczyć z brakiem i nad 

amiarem pewnych towarów, wpływać - 

na taniość i na drożyznę towarów w 

kraju, na eksport, a przez to wydat- 

niej oddziaływać na nasz bilans han- 
"dlowy i płatniczy. 

Powyższe główniejsze tezy arty- 

kułu „Upośrednienie podatków zmu 

szają do zastanowienia się nad ich słu 

sznošcią i celowošcią. 

Już oddawna istnieje spór pomię- 

dzy ekonomistami poszczególnych kie 

runków w sprawie skasowania wogó- 

le wszelkich podatków pośrednich. 

Fiskus najchętniej wkracza w dziedzi 

nę podatków pośrednich, bowiem i- 

stotnie są one najłatwiej śŚciągalne. 

Chodzi jednak o to, czy ze stanowiska 

interesów ogółu obywateli, a więc i 

ze stanowiska ogólnopaństwowego po 
datki pośrednie, towarowo-konsump- 

cyjne są sprawiedliwe i racjonalne? 

° 

Żeby dać właściwą odpowiedź nale 
ży sięgnąć wogóle do źródła wszelkich 
podatków. Rzecz jasna, że źródłem 

wszelkich podatków jest dochód oby- 
wateli, podatki więc zasadniczo muszą 
stanowić pewną, chociaż możliwie i 
bardzo znaczną część dochodów oby- 
wateli. Nie możemy sobie wyobrazić 
istnienia państwa, którego podatki sta- 
nowiłyby część czystego majątku oby- 
wateli, w tym bowiem wypadku sta- 
łe zmniejszanie się majątku zniszczy- 
łoby do ostateczności źródła podatko- 
we, a więc i podatki. Cały więc sys- 
tem podatkowy winien być zbudowany 
na trwałych podstawach, jakiemi mo- 
gą być jedynie stałe dochody obywate- 
li. Z tych stałych dochodów państwo 
może pobierać w formie podatków tyl 
ko część nie przekraczającą pewnego 
maksimum, bowiem pozostała część 
dochodu musi zadowolić potrzeby 0- 
bywateli z pewną nadwyżką na rzecz 
kapitalizacji, czyli na rzecz stałego 
zwiększenia ogólnego dochodu społe- 
czeństwa z roku na rok. W miarę 
wzrostu tego dochodu w odpowiednim 
stosunku może wzrastać ogólna suma 
ściąganych podatków. 

Jeżeli śruba podatkowa przekroczy 
ta minimum oczywiście nie może być 
mowy o stałym wzroście ogólnego do- 
chodu obywatela, a więc w konsekwen 
cji musi nastąpić redukcja podatków 
— to właśnie co konstatujemy w chwi 
li obecnej w Polsce. Oczywiście należy 
podkreślić, że nietylko system podat- 
kowy, lecz także inne czynniki mogą 
wywołać zmniejszenie się dochodu spo 
łeczeństwa, które określamy mianem 
„kryzysu gospodarczego, a wskutek 
tego redukcję wpływów podatkowych 
Lecz zagadnienie kryzysu gospodarcze 
go jest bardziej skomplikowane niż 
kwestja systemu podatkowego i dla 
tego nie analizujemy tej sprawy w ni- 
niejszym artykule. 

Istnienie towaru, czyli przejście to- 
waru z rąk producenta do rąk naby- 
wcy, (konsumenta) nie uprawnia nas 
do twierdzenia, że konsument, który 
ostatecznie winien ponieść podatek po 
średni, posiada w swoim budżecie od- 
powiedni dochód, który w zasadzie 
winien być opodatkowany. Skoro więc 
konsument odpowiedniego dochodu 
nie posiada, więc prawdopodobnie nie 
będzie mógł nabyć towaru i wskutek 
tego wpływy podatkowe będą bardzo 
wątpliwe. Wiemy przecież, że rzesze 
bezrobotnych w obecnej dobie kryzy 

   

  

„su nie posiadają odpowiedniego docho 
du, w jaki więc sposób mogą one stać 
się gorliwymi płatnikami podatków 
konsumpcyjnych? Jednak bezrobotni 
również muszą być konsumentami, 
chociażby w bardzo ograniczonych roz 
miarach. Czy racjonalnem i celowem 
więc będzie opodatkowanie tej kate- 
gorji obywateli / narówni z innemi? 
Rzecz jasna, że nie. Pomijając nawet 
bezrobotnych możemy dla przykłądu 
powołać się na miljonowe rzesze oby- 
wateli, których dochody są minimal- 
ne. Czy te rzesze mogą ponosić podat 
ki narówni z obywatelami, których do 

chody przekraczają  kilkasetkrotnie 
dochody warstw mało lub więcej za- 
możnych?! 

B. Adam. 
(D. n.). 

(A TNN RAT DRT ОООа 

Obcięcie o 40 procent pensyj 
urzędnikom komunalnym w 

w. Berlinie. 
BERLIN, 21. 8. (Pat). — Pobory 

urzędników komunalnych w Berlinie 
zredukowane zostaną o 40 procent. 

Sprawa radykalnej redukcji płac 
urzędników krajów związkowych bę- 
dzie przedmiotem narad konferencji 
ministrów finansów ' poszczególnych 
krajów Rzeszy, która odbędzie się w 
najbliższych dniach w Berlinie. W 
niektórych państwach niemieckich, 
jak w Oldenburgu i Badenji, redukcje 
już nastąpiły. 

Pola Negri ciężko chora. 
NOWY, YORK, 21. 8. (Pat). — Pola Ne- 

gri, która zachorowała na ostre zapalenie 
ślepej kiszki, została przewieziona do szpi- 
tala Santa Monica w  Kalifornji. Lekarze 
uważają, iż stan chorej jest bardzo ciężki. 
Chorej nie wolno odwiedzać. 

0 pomnikach u nas i gdzieindziej. 
Od najodleglejszych czasów lubili 

ludzie stawiać trwałe, jak najtrwalsze 
znaki swych czynów, przekazywać po 
tomności zdarzenia lub pamięć o wy- 
bitnych jednostkach w formie mniej 
lub więcej udatnej. To podświadomie, 
głębokie pragnienie nieśmiertelności, 
które leży na dnie duszy ludzkiej i 
przejawia się jużto w twórczości lite- 
rackiej i artystycznej, jażto w budow- 
nictwie, było źródłem wspaniałych 
konstrukcyj, które przetrwały wieki i 
wzbudzają do dzisiejszego dnia zdumie 
nie, zważywszy pierwotne środki tech 
miczne, jakiemi były zbudowane. Pi- 
ramidy egipskie, akweduki rzymskie, 
katedry i grobowce, rozsiane po ca- 
łym świecie, są dowodem tego pragnie 
nia utrwalenia płynącej niepowstrzy- 
manie fali czasu... utrwalenia wspom- 
nienia. 

Wojna, którąśmy przeżyli, nisz- 
cząc tyle istnień ludzkich, pokrywa- 
jąc Europę tysiącami grobów i ruin, 
znacząc jej kartę krwawemi piętnami, 
pchnęła łudzi do upamiętnienia każ- 
dego miejsca jakimś widomym zna- 

х 
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kiem przestrogi, wdzięczności i bólu. 
Przoduje w tem z pewnością Francja, 
gdzie i tak „pomnikostwo”, jeśli tak 
wolno się wyrazić było bardzo rozwi- 
nięte. Kraj zawsze zasobny, łatwo i 
prędko zbierający fundusze na swoje 
cele, mający setki zdolnych i wpraw- 
nych artystów, w każdym zakątku sta 
wiał i tem bardziej po wojnie stawia 
pomniki i obeliski pamiątkowe. Każ- 
da gmina francuska spłaciła hojnie 
swój dług Ojczyźnie. Najmniejsze co 
można dać poległym, to kawałek ar- 
tystycznie obrobionego marmuru, z 
mówką przedstawiciela rządu i mera, 
oraz defiladą dzieci. I trzeba zazna- 
czyć rzecz charakterystyczną, która 
wpada w oczy przy oglądaniu tej mno 
gości pomników francuskich powojen 
nych. Są przeciętnie dobre, bez prób 
nowatorstwa, które są ciekawe i god- 
ne zainteresowania w muzeach i na 
wystawach, nie są jednak zgoła odpo 
wiednie na dzieło sztuki, przeznaczo- 
ne dla tłumów, i mające popularyzo- 
wać dany fakt czy postać, a więc 
muszą być zrozumiałe dla wszystkich: 

* ezius zapatrywał 

КО ЛЕ К ОСВ I 

SYTUACJA W ANGLJI KOMPLIKUJE SIĘ. 
Rząd nie uzyskał poparcia. 

LONDYN, 21-VIII. (Pati. W-g po- 
wszechnej opinji kół politycznych, 
rząd nie zdołał uzyskać dla swych 
projektów oszczędnościowych takie- 
go poparcia, jakiego się spodziewał 
przy początku wczorajszych roko- 
wań. Przedstawiciele konserwaty- 

stów domagają się zarządzeń bar- 
dziej radykalnych, niż podwyżka ta- 
ryiy celnej, podczas gdy przedsta- 
wiciele liberałów występują stanow- 
czo przeciwko projektowanej pod- 
wyżce. 

Bez rezultatu. 

LONDYN, 21-VIII. (Pat). Wczoraj- 
sze całodzienne konierencje rządu z 
konserwatystami i liberałami, egze- 
kutywą Labour Party i radą naczel- 
ną Trade Unionów zakończone o 
północy nie dały delinitywnych re- 
zultatów, lecz przeciwnie ujawniły 
komplikacje. Trudności pochodzą z 
jednej strony od konserwatystów, 

wysuwających w imieniu City żąda- 
nie przeprowadzenia znacznej re- 
dukcji świadczeń społecznych, zwła- 
szcza zasiłków dla bezrobotnych, a 
z drugiej strony od związków za- 
wodowych, przeciwnych wszelkim 
redukcjom w tej dziedzinie. Walka 
zaczyna przybierać formę zmagania 
się istotnych sił City i Trade Unionów 

Sprawa zapomóg dla bezrobotnych — powodem niezgody. 

LONDYN, 21. 8. (Pat). — Jednym 
z głównych punktów niezgody — ро- 
między gabinetem a kongresem Tra- 
de Unionów jest sprawa zapomóg dla 
bezrobotnych. Kongres przeciwstawia 
się stanowczo wszelkim projektom 
zmniejszenia zapomóg. Jak przypu- 

szczają, Mac Donald i jego koledzy 
gabinetowi będą się starali zmienić 
pierwotne propozycje, aby umożli- 
wić dojście do kompromisu zarówno 
ze związkami zawodowemi, jak i z 
konserwatystami. 

Krytyczny dzień. 

LONDYN, 21. 8. (Pat). — Posie- 
„dzenie gabinetu rozpoczęło się o go- 
dzinie 10, zaś posiedzenie rady naczel 
nej związków zawodowych o godz. 
11. Kontakt tych dwóch organów bę- 
dzie w ciągu dnia utrzymany. a za- 

u p WRZ,     

ležnie od wyników tego kontaktu po 
południu odbędzie się konferencja 
rządu z opozycją Powszechnie dzień 
dzisiejszy uważany jest za kry- 
tyczny. Wyjaśnienie oczekiwane jest 
wieczorem lub jutro. 

Proces Woldemarasa. 
Zeznania gen. Plechavicziusa. 

RYGA, (tel. własny). —  Więk- 
sza część świadków w procesie 
Woldemarasa została już zbada- 
na. Wielkie wrażenie wywołały zez- 

nania gen. Plechawicziusa. 
Świadek ten zeznał, że kilka razy 

w imieniu Woldemarasa proponowa- 
no mu ująć w swe ręce sprawę no- 
wego przewrotu i ogłosić się dykta- 
torem. Początkowo gen. Plechawi-. 

dziecinną zabawę, lecz z chwiłą, gdy 

Nowa sprawa 
RYGA, (tel. własny). — W, swoim 

czasie najwyższy trybunał wytoczył 
Woldemarasowi sprawę o przywłasz- 
czenie przez niego przed 10 laty 40.000 duń: 
skieh koron z pieniędzy rządowych. Obee- 

nie trybunał najwyższy zakończył tą sprawę 

się na to, jak na 

podobną propozycję uczynił mu je- 
den z oskarżonych Pożeła, gen. Ple- 
chawiczius zakomunikował © wszy- 
stkiem odnośnym czynnikom. 

Zeznania innych świadków nie 
wniosły do procesy niec nowego. Całe 
oskarżenie 0 udział Woldemarasa i 
jego zwolenników w spisku, do cze- 
go oni się nie przyznają, opiera się 
przeważnie na zeznannach podsąd- 
nego Wojtkiewicza. 

Woldemarasa. 
i ułożył akt oskarżenia. Zamierzano skorzy- 
stać z pobytu Woldemarasa w Kownie i do- 
ręczyć mu akt oskarżenia. Woldemaras od- 
mówił jednak przyjęcia aktu, wobec czego 
zostanie mu doręczony w trybie przymuso- 
wym. 

  

Zakaz obrotu dobrami kościelnemi 
w Hiszpanii. 

MADRYT, 21-VIII. (Pat). Ogło- 
szono tu część pierwszą dekretu, 
dotyczącego kwestji religijnej. De- 
kret ten zakazuje wszelkich sprze- 
daży i tranzakcyj hipotecznych. do- 

brami kościelnemi i instytucyj reli- 
gijnych. Bank Narodowy i banki 
zagraniczne w Hiszpanji muszą od- 
mawiać wycofania kapitałów i wa- 
lorów przez jednostki religijne. 

Przesilenie rządowe na Węgrzech. 
Konferencje desygnowanego premiera. 

BUDAPESZT 21.8. Pat. — Desy- 
gnowany kandydat na premjera hr. 
Karolyi usiłuje pozyskać dla resortów 
gospodarczych specjalistów, którzyby 
cieszyli się zaufaniem jednomyślnem 
nietylko stronnictw rządowych, ale i 
całego kraju. Do nowego rządu wejść 
mają również niektórzy członkowie 
poprzedniego gabinetu. 

Nie jest wykluczone, że ulegając ży- 
czeniom karju hr. Bethlen, o ile mu 
pozwoli na to stan zdrowia, wejdzie do 
rządu w charakterze ministra spraw 
zagranicznych. Hr. Bethlen miałby po 
przyjęciu teki spraw zagranicznych do 
czasu poprawy swego zdrowia wziąć 
dłuższy urlop. 

Pewody ustąpienia hr. Bethlena. 
BUDAPESZT 21.8. Pat, — Hr. Be- 

thlen, mówiąc w wywiadzie ze współ- 
pracownikiem Węgierskiej Agencji Te- 
legraficznej o motywach swej dymisji, 
oświadczył m. in. co następuje: Wo- 
bec tego iż rząd zdołał zaciągnąć poży- 
czkę zagraniczną w wysokości 5 miljo- 
nów funtów i opracować wspólnie Z 
specjalną komisją, złożoną z 33 człon- 
ków, program poprawy sytuacji finan- 
sowej i gospodarczej, sądziłem, iż mo- 
żna już przystąpić do realizacji innych 
programów, tem bardziej, że ciężka mo 
ja, zgórą 10-letnia praca dla kraju po- 
ważnie nadwyrężyła stan mego zdro- 
wia. Każdy, kto z poza kraju śledził 
bieg historji Węgier w ostatnich 10 la- 

  

U nas artyści się z tem nie liczą 
(exemplum Szukalski, który stworzył 

coś dla siebie ale nie dla ogółu, uczy- 
nił postać wieszcza narodowego nie- 
zrozumiałą dla przeciętnego inteligen- 
ta nawet, a cóż dopiero dla mas, a 
przecież i one na pomnik patrzą). 
Przytem we Francji panuje pod tym 
względem eklektyzm: czczą pomni- 
kiem tak dobrze uświęconą Joannę 
d'Arc, obchodząc 500-lecie męczeń- 
stwa olbrzymią manifestacją, pocho- 
dem historycznym w strojach ówczes- 
nych itp. w Rouen, gdzie ją 500 lat te- 
mu wspólnie z Anglikami spalili jako 
czarownicę, jak zupełnie świeckiego 
Jules Ferry, autora prawa o przymu- 
sowej świeckiej szkole powszechnej, 
któremu w Tuilerjach postawiono du 
ży, dość banalny, pomnik, kędy stoi 
w surducie, otoczony matkami i u- 
czącemi się dziećmi. 

O wielet ciekawszy stanął pomnik 
ku czci Amundsena i towarzyszy w 
Caudebec en Caux, zbudowany z be- 
tonu przez-L. Rey'a, wspólnie z rzeź- 
biarzem Delandre. Z olbrzymiego mu- 
ru wysuwa się aeropłan, do połowy, 
jakby się wydobywał ze skały, a wiel 
ki napis „Tym z Latham 47* oraz ni- 
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tach, musiał dojść do przekonania, że 
rząd węgierski nie składał się bynaj- 
mniej z ludzi, którzy ustępują w cięż- 
kich chwilach, gdy sytuacja wymaga- 
ła pozostania u władzy. 

Dymisja moja — oświadczył hr. 
Bethlen — jest jednym z najwidocz- 
niejszych dowodów, iż oceniam sytu- 
ację finansową. i gospodarczą Węgier 
w ten sposób, że kraj nasz na podsta- 
wie opracowanego programu może 0- 
panować wszelkie niebezpieczeństwo i 
że przywrócenie normalnego życia go- 
spodarczego może nastąpić już w naj- 
bliższym czasie. Programy i systemy 
polityki nie powinny zależeć od osób. 

żej „Bóg z Wami*, głosi współczucie 
Francuzów wielkim odkrywcom i mę 
żnym sercom. W Montreuil stanął po 
mnik gen. Haig dłóta Landowskiego, 
bardzo zdolnego rzeźbiarza, którego 
przepiękny pomnik dla poległych, za- 
kupił rząd przed kilku laty z Salonu, 
gdzie był wystawiony. Na cześć zwy- 
cięstwa nad Marną, 
przy pomocy zorganizowanego przez 
markizę de la Rochefoucaud Komite- 
tu, stanęła w miejscowości Dormans, 
prześliczna kapliczka, ozdobiona pa- 
miątkami z tej rozstrzygającej bitwy 
i imionami tych, eo się do zwycięstwa 
przyczynili. 

Ale najpiękniejszym ostatnio po- 
stawionym pomnikiem w tym kraju 
pomnikomanji, jest monument roman 
tyczny, ku czci Victora Hugo i Lamar- 
tine'a, w Strasburgu, przez H. Bou- 
chard. Pierwotny pomysł artysty był, 
odnośnie do słów poezji wielkiego Hu- 
go, by obaj poeci w płaszczach, Hugo 
trochę na przedzie, wspaniały siłą i po 
tęgą twarzy i tych rozwianych fałdów 
które wicher natchnienia koło niego 
miota, stali na rydwanie, ciągnionym 
przez dwa stylizowane pegazy w szalo 
nym biegu. Ale okazało się, że reali- 
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Aut, aut. 
LONDYN 21.8. Pat. — Sytuacja: 

rządu zostaje calkowicie niewyjašnio- 

na. W każdym razie fakt, że następne 

posiedzenie gabinetu odbędzie się naj- 

wcześniej w poniedziałek nie usuwa 

coprawda atmosfery kryzysu rządowe- 

go ale odsuwa możliwość wybuchu kry 

zysu na dalsze dwa — trzy dni. 

Według informacyj z kół liberal- 

nych Mac Donald ma byč zdecydo- 

wany na przeforsowanie swego planu 

oszczędnościowego, mimo zastrzeżeń 

rady naczelnej związków zawodowych. 

która pragnie plan ten poddać do dy- 

skusji i decyzji kongresowi. O ile Mac 

Donald — co jest prawdopodobne dla 

swego planu pozyska Baldwina, to 

przy zapewnieniu zgody liberałów mo- 

że liczyć na dostateczną większość w 

parlamencie, nawet o ile radykalne 

skrzydło Labour Party oraz zasiadają- 

cy w parlamencie delegaci związków 

zawodowych postanowili głosować 

przeciw rządowi. Opozycja nie wynie- 

sie dziś ponad 100 do 120 głosów. 

Taka ewentualność grozi jednak 

poważnym rozłamem Labour Party i 

może doprowadzić do cofnięcia przez 
kongres związków zawodowych sub- 

sydjum 40 tys. f. st. rocznie na cele 

organizacyjne Labour Party, która to- 

suma stanowi finansową podstawę eg- 

zystencji aparatu partyjnego i bez któ- 

rej przygotowanie się do przyszłych 

niedalekich wyborów byłoby niemożli 

we. Z drugiej jednak strony ustępli- 

wość rządu przed radą naczelną zwią- 

zków zawodowych przekreśla widoki 

porozumienia z konserwatystami i li- 

berałami w zakresie przeprowadzenia 

planu oszczędnościowego i może nara- 

zić kraj na nieobliczalne następstwa 

gospodarcze. W kołach City panuje 

przekonanie, że Mac Donald zobowią- 

zał się wobec Normana do pewnego 

planu  oszczednośc.  zaspokajające- 

go City. Wzamian za to Norman miał 

się podjąć zapewnienia rządowi prze- 

prowadzenia konwersji pożyczki wo- 

jennej. Wobec tego — jak twierdzą w 

City — Mac Donaldowi nie pozostaje 

nic innego, jak pójść wbrew związkom 

zawodowym lub zrezygnować. 

W dobie „rozbrojenia". 
Według danych Ligi Narodów, pozycje bu- 

dżetowe poszczególnych państw za rok 1931, 
przeznaczone na zbrojenia są następujące: 

Ogólna suma wydatków na zbrojenia wy- 
nosi łącznie 4.157.931.958 dolarów. Na czele 
60 państw kroczą Stany Zjednoczone, których 
pozycja zbrojeniowa wynosi 707.425.000. dol. 
Drugie miejsce zajmuje ZSRR z sumą 578.943 
tys. dol., trzecie Francja z 466.960.000 dol., 
czwarte Wielka Brytanja z 465.255.000 dol. 
(Jeśli zsumować wydatki zbrojeniowe Domin- 
jów Brytyjskich łącznie z Indjami i dodać je 
do wydatków Wielkiej Brytanji, suma ta wy- 
niosłaby 726.731.065 dol., czyli więcej niż dla 
Stanów Zjednoczonych A. P.). Za Wielką Bry- 
tanją  kroczą Italja i Japonja z sumami 
248.946.500 i 236.861.500 dol. Te sześć państw 
wyżej wspomnianych dają łącznie sumę 
2.704.391.000 dolarów, czyli prawie dwie trze- 
cie wydatków zbrojeniowych całego świata. 

Siódme miejsce zajmują Niemcy z 171.923 
tys. dol. suma ta jednak wzrosłaby kilka- 
krotnie, gdyby ujawniono wszystkie tajne fun 
dusze na zbroj. osme Hiszpanja z 112.583.300 
dol., dziewiąte Chiny z 94.291.650 dol., dzie- 
siąte Polska z 92.073.900 dolarów. 
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Projekt reformy 
ustroju Rzeszy i Prus. 
Ogromne poruszenie w nie- 
mieckich kołach politycznych. 

BERLIN, 21. 8. (Pat). — Pruski minister 
finansów Hoepker-Aschoff wystąpił na ła- 
mach tygednika politycznego-gospodarczego 
„Deutsches Volkwirth* z projektem refor- 
my ustroju Rzeszy i Prus. 

Powołująe się na zarys reformy, opraeo- 
wany według zalecenia konferencji niemiec- 
kich krajów związkowych. Hoepker-Aschoff 
domaga się niezwłocznego zacieśnienia współ 
pracy między Rzeszą a Prusami przez połą- 
czenie w jedno najważniejszych resortów 
ministerjalnych. Według tyeh propozyeyj 
pruski minister spraw wewnętrznych miałby 
objąć jednocześnie stanowisko ministra 
spraw wewnętrznych Rzeszy. Minister spra- 
wiedliwości Rzeszy objąłhy  kierownietwo 
nad sądownietwem pruskiem, a pruska ad- 
ministracja podatkowa przeszłaby pod za- 
rząd Rzeszy. Ministrowie spraw wewnętrz- 
nych i sprawiedliwości Rzeszy zasiadaliby 
równocześnoe w gabinecie pruskim, a prem- 
jer pruski otrzymałby stanowisko wieekan- 
clerza w gabinecie Rzeszy. Reforma ta mia- 
łaby być wykonana drogą nowego dekretu 
prezydenta Rzeszy na podstawie art. 48 kon 
stytucji weimarskiej. 

Minister spraw wewnętrznych Rzeszy 
Wirth miał wyrazić ubolewanie z powodu 
opublikowania projektu, który w zasadni- 
czych punktach pokrywać się ma z zary- 
sem projektu, przedłożonym ministerstwu 
spraw wewnętrznych, a nie zaakeeptowa- 
nym dotychczas przez rząd Rzeszy. 

Artykuł Hoepker-Asehofia wywołał w nie- 
mieckich kołach politycznych wielkie poru- 
szenie. Frakcja hilerowska i niemiecko-na- 
rodowa zgłosiły wniosek o natychmiastowe 
zwołanie sejmu pruskiego, utrzymując, że 
za projektem Hoepker-Aschoffa kryją się 
plany, zagrażające samodzielnej egzysteneji 
państwa pruskiego. Dla zwołania sejmu pru- 
skiego wniosek musi uzyskać poparcie 1/5 
ogółu posłów, czyli 90 głosów. Obie frakeje 
niemiecko-narodowa i hitlerowska rozporzą- 
dzają razem 76 głosami. W kołach politycz- 
nych liczą się jednak z poparciem tego wnio 

sku przez frakcję komunistyczną. W tym 
wypadku sejm zwołany zostałby na sesję na 
dzwyczajną jeszcze w końcu sierpnia lub na 
początku września r. b. 

Ruch cudzoziemców w Gdań- 
sku i Zoppotach. 

GDAŃSK, 21. 8. (Pat). — Dziś ogłoszone 
zostały dane statystyczne, dotyczące ruchu 
cudzoziemców w Gdańsku i Zoppotach za 
pierwszych 7 miesięcy b. r. Dane te wyka- 
zują bardzo poważny spadek frekwencji. 
Ogólna liczba cudzoziemców, wyjedżających 
do Gdańska spadła z 41.600 osób w r. ub. 
do 34.160 w r. b. Spadek frekwencji Niem- 
ców z Rzeszy nie był zbyt wielki, bo wyniósł 
zaledwie 2.000 osób, natomiast Polaków w 
samym lipcu przybyło do Gdańska o 3400 
osób mniej, zaś w ciągu 7 miesięcy ilość Po- 
laków wykazuje spadek o 5.900 osób, czyli 
z 17900 na 12000. Pisma tłómaczą ten spadek 
frekwencji przyczynami natury  gospedar- 
czej, a w szczególności naprężeniem polity- 
cznem, nad którem „Danzinger Neueste Na- 
chrichten* uważają za mało wskazane sze- 
rzej się zastanawiać, wyrażają jednak na- 
dzieję, że w chwili, gdy warunki gospodarcze 
i polityczne ulegną poprawie, ilość osób, 
przybywających z Polski, wzrośnie. „Danzin- 
ger Volkstimme“ przyczynę tego zjawiska 

" widzi wyraźnie w polityce Senatu, a w szcze- 
gólności w awanturniczem zachowaniu się 

hitlerowców. Wprost katastrofalnie przed- 
stawia się sprawa frekwencji cudzoziemców 
w Zoppotach, ilość bowiem gości spadła z 
16200 na 11000, czyli o 5200 osób. W licz- 
bie tej samych obywateli polskich przybyło 
o 4200 mniej, niż w r. ub. (4100, zamiast 
8300). Ten stan rzeczy poruszony został ró- 
wnież w mowach na dzisiejszym posiedzeniu 
Sejmu przez mówców opozycyjnych, którzy 
wytknęli go jako ujemny rezultat polityki 
Senatu i stosunków panujących obecnie w 
Gdańsku. 

Ohydna zbrodnia. 

BERLIN, 21. 8. (Pat). — Na przedmie- 
Ściu berlińskiem Standawa natrafiono na 
ślad bestjalskiego mordu, dokonanego na 
młodej kobiecie. Jeden z robotników wycią- 
gnął ze Szprewy paezkę obwiązaną sznurem, 
w której znajdowała się głowa młodej dzie- 
wczyny. Lekarz sądowy orzekł, iż głowa zo- 
stała odrąbana toporem od tułowia i leżała 
już w wodżie od kilku tygodni. Twarz za- 
hitej zniekształcona jest szeregiem ciosów, 
zadanych tępem narędziem. Wdrożono na- 
tychmiastowe dochodzenie i rozpoczęto pra- 
ce nad przeszukiwaniem koryta rzeki i po- 
bocznych kanałów. 
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Nasza nowa powieść. 
Wkrótce rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

z najwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macdonalda 

p.t „CZTERY DNI. 
W/ powieści tej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rozrywkę na coraz 

dłuższe już wieczory jesienne, Wstrząsająca opowieść o losach skazanego 

na śmierć człowieka, jego pięknej żony i dobroczyńcy - detektywa — oto 

treść 4-ch, jakże tragicznych, dni, 

zacja tego pomysłu przekroczyłaby 
możliwości finansowe przeznaczone 
na ten cel. Odcięto rydwan i konie, a 
obu poetów postawiono na wysokiej 
podstawie, skąd górując nad tłumy 
sestem natchnionym pokazują Fran- 

cji... Alzację. 
My nie mamy szczęścia do pomni 

ków. Prócz klasycznego dzieła Thor- 
waldsena, mogącego się nazywać Ry- 
cerzem Nieznanym, ale nigdy jako ży- 
wo Księciem Józefem, prócz pięknie 
pomyślanego i harmonizującego z tym 
pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnie- 
rza, niema w Polsce naprawdę piękne- 
go pomnika, bo nawet znośne, dalekie 

są od natchnienia. jakiebyśmy chcieli 

widzieć w dziełach tego rodzaju. War- 

szawski Mickiewicz jest okropnie ba- 

nalny. Kopernik również (ładny Ko- 
pernik jest w Krakowie, w dziedzińcu 

Bibljoteki Jagiellońskiej), ale różne in 

nel... Np. w Toruniu jest pomnik Mo- 

niuszki!... Słynny pomnik w Warsza- 

wie, wdzięczność dla Hoovera (Duni- 

kowskiego). A ta szkarada w surducie 
stojąca jak manekin lub lalka z pocho- 

du karnawałowego narówni z publi- 

cznością w Parku w Poznaniu! Ten 

Wilson wygłąda jak jakiś gigant z baj 

  

ki, wyciągający ręce by pigmejów po- 
chwycić. Martwe, nudne, nic nie mó- 
wiące dzieło, odlany z metalu, powię- 
kszony nadnaturalnie człowiek... też 
ciekawy pomysł! ! 

A ciężki, pełen błędów pomnik 
grunwaldzki, ze swemi rycerzami, jak 
worki z piaskiem... A Chopin z wierz- 
bą umaczaną w gęstem wapnie i za- 
stygłą w tej nienaturalnej dla siebie 
sytuacji... A nasz twór pronaszkowy... 
Nie, zdobnictwo pomnikowe u nas jest 
dość smutną dziedziną. Już najlepiej 
wyszły powojenne, skromne, banalne 
może, ale bez pretensji stawiane w róż 
nych miejscach stele i obeliski pamią- 
tkowe. 

Cóż teraz będziemy mieli, jako po- 
mnik Miekiewicza? Czy pronaszkowy 
twór zniknie z horyzontu Wilna? | 

To są jeszcze tajemnice. niedostę- 
pne dla profanów. O jednem należy 
pamiętać: utwory, choćby wybitnego 
talentu, ale nie przemawiające łatwo 
do widza, powinny się znaleźć w mu- 
zeach, na placach miast muszą stawać 
dzieła artystyczne, ale zrozumiałe dla 
wszystkich. Rr. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
ECHA BARANOWICKIE. 

Rozwiązanie Zarządu Straży 
Pożarnej w St. Baranowiczach 

Przed dwoma miesiącami dokona- 
no na walnem zgromadzeniu Straży 
Pożarnej w Starych Baranowiczach 
wyboru nowego Zarządu, w skład któ 
rego weszli ludzie nieodpowiedni i nie- 
wywiązujący się ze swych zadań, na 
czele z p. dr. Fellerem i p. Izyksonem. 
Wobec zaniedbywania obowiązków i 
braku karności korporacyjnej w sto- 
sunku do Związku Okręgowego Stra- 
ży Pożarnych pow. baranowickiego w 
dniu 18 sierpnia został rozwiązany do- 
tychczasowy Zarząd Straży Pożarnej 
w Starych Baranowiczach. Wybory 
nowego Zarządu odbędą się w terminie 
3-tygodniowym od dnia rozwiązania. 

Raid polskich lotniczek 
na polskich awjonetkach. 
W dniach 26 i 27 września odbę- 

dzie się raid polskich lotniczek na a- 
wjonetkach polskiego typu. Wzwią- 
ku z tem Powiatowy Komitet LOPP 
w Baranowiczach przystąpił ze zdwo- 
joną akcją do przygotowania lotniska 
na Nowych Baranowiczach. W tym 
celu na nowo zbudowanem lotnisku 
splantowano 38 ha gruntu, który to 

obszar w tych dniach obsiany zostanie 
owsem, celem udogodnienia  lotnicz- 

kom przy lądowaniu i starcie awjone- 
tek. Pozatem Komitet Regjonalny w 
Baranowiczach z p. starostą Przepał- 
kowskim na czele czyni odpowiednie 
przygotowania, aby lotniczki biorące 
udział w raidzie, na terenie Barano- 
wicz zostały godnie przyjęte. 

Zakończenie obozu letniego w 
Duryczach pod Baranowiczami 

W ostatnich dniach w Duryczach 
pod Baranowiczami zakończony — 20- 
stał drugi turnus obozu letniego W.F. 
i PW. Młodzież szkolna, która brała 
udział w obozie letnim p. w. i w. f. 
otrzymała świadectwa z Komendy Po- 
wiatowej P. W. o uzyskaniu II-go st. 
przysposobienia wojskowego. 

Prócz tego uczestnicy obozu let- 
niego otrzymali zaświadczenia o czę- 
ściowem odbyciu próby o Państwową 
Odznakę Sportową, o której zdobycie 
musiał się ubiegać każdy uczestnik 0- 
bozu letniego O. K. IX. Świadectwa 
i zaświadczenia są realnym dowodem 
pracy w hufcach szkolnych p. w., a 
następnie w obozie. Powiatowa Ko- 
menda P. W. w Baranowiczach przez 
cały miesiąc wrzesień będzie przy jmo- 
wała młodzież szkolną obojga płci do 
szeregów przysposobienia wojskowe- 
go. 

Udusił żonę 
a zwłoki wrzucił do rzeki. 

Władze policyjne wpadły obecnie na trop 
ohydnej zbrodni, która, dotychczas pozosta- 
«wała tajemnicą mordercy. Szczgóły tej spra- 
wy przedstawiają się następująco. 

Przed trzema dniami, rybacy zajęci poło- 
wem ryb na rzece Klewie, wyciągnęli wpo- 
bliżu zaścianku Altania gm. trabskiej, pow. 
wołożyńskiego zwłoki topielca. Była to ko- 
bieta w wieku lat 40, która widocznie przez 
dłuższy czas leżała w wodzie, bowiem zwło- 
ki były już w stanie rozkładu. Powiadomio- 
ma policja wdrożyła dochodzenie, które 
wkrótee doprowadziło do ustalenia nazwiska 
topielea. Okazało się że jest to niejaka Anna 
Piotrowska, mieszkanka wsi Markinięta gm. 
Mholszańskiej, pow. oszmiańskiego. 

Mąż Piotrowskiej — Wincenty, podezas 
badania zeznał, że żona jego po kłótni w 

czerwcu bieżącego roku samowolnie opuściła 
mieszk., udając się w nieznanym kierunku 
i że więcej o niej nie nie słyszał. W okaza- 
nych mu zwłokach Piotrowski poznał swoją 
zaginioną żonę. Zeznania Piotrowskiego wy- 
dały się policji podejrzane. Pewne reżleksje 
budził również fakt, że Piotrowski nie mel- 
dował policji o zaginięciu żony. Władze śle- 

deze zarządziły wówczas sekcję zwłok, która 
wykazała, że Piotrowską wpierw uduszono 
a później wrzucono do wody. 

Podejrzenie o dokonanie morderstwa pa- 
dło na męża ofiary zbrodni Wincentego Pio- 
trowskiego, którego w dniu wczorajszym are 

sztowano i osadzono w więzieniu powiato- 
wem. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

Olbrzymi pożar. 
We wsi Dziechciany gminy brasławskiej 

wybuchł wskutek wadliwej budowy komina 
w domu Józefa Atraszkiewicza pożar, który 
przeniósł się na sąsiednie budynki. Spaliło 

się 13 domów mieszkalnych. Akeja ratowni- 
cza była bardzo utrudniona, gdyż wszyscy 
prawie mieszkańcy wsi byli w połu na ro- 
botach. Straty nazie nie ustalone. 

2 działalności Związku Straży 
Pożarnych woj. wileńskiego. 

Zgodnie z zakreślonym planem pracy, 
wdbyły się w obecności Inspektora Związku 
Zawody Okręgowe w Święcianach dn. 2 sier- 
pnia r. b. i w Brasławiu dnia 9 sierpnia r. 
bieżącego. 

Do Święcian przybyło 11 drużyn w licz- 
bie 217 uczestników, z czego stanęło do Za- 
wodów Okręgowych 6 drużyn i do Zawodów 
Rejonowych 3 drużyny. 

Zawody peprzedzone były raportem, zło- 
žonym przewodniczącemu Naczelnictwa sta- 
roście p. Mydlarzowi, przez komendanta Zja- 
zdu p. Seweryna Równiaka, nabożeństwem w 
ikościele parafjalnem i defiladą. 3 

Bardzo dobrze zorganizowane i przepro 
wadzone Zawody, wykazały znaczny postęp 
«w wyszkoleniu wszystkich straży, co należy 
przypisać oprócz pracy włożonej przez dru- 
žyny i ich dowódców, przedewszystkiem 
wysiłkom Naczelnictwa Okręgowego i in- 
struktora, oraz poparciu władz samorządo- 
wych. 

Sędziowie w składzie A. Kattana i L. Da- 
rowskiego, z Brasławia „oraz Cz. Zielińskie- 
go z Postaw przyznali z Zawodach Okręgo- 
wych I miejsee straży święciańskiej, II-gie 
miejsce straży Podbrodzia i III miejsce stra- 
ży nowo-święciańskiejj w zawodach rejono- 
wych I miejsce straży Kołtyniany, II miejsce 
straży w Łyntupach. 

Podniosły nastrój wszystkich drużyn, wi- 
doczny na twarzach wszystkich obecnych 
uwypuklił się w owacjach na cześć przedsta- 
wiciełi władz państwowych, Związku Woj. 
Naczelnictwa Okręgowego i Zarządów oraz 
dowódców straży. 

Do zawodów w Brasławiu stanęło 7 dru- 
żyn w liczbie 145 uczestników. Zawody po- 
przedzone zostały raportem złożonym prze- 
wodniczącemu Naczelnictwa, staroście p. 
Januszkiewiczowi przez komendanta zjazdu 
p. Katrzyckiego i defiladą, po której zebra- 
mi delegaci straży pod przewdonictwem In- 
spektora Związku Wojew. uchwalili zorga- 
mizować się w Okręgowy Związek, z tere- 
nem działalności na powiat brasławski, na 
podstawie wzorowego statutu dla Związków 
Okręgowych, wypracowanego przez Gł. Zw. 
Str. Poż. R. P., który został przyjęty. 

Do związku zostali wybrani pp. starosta 
Januszkiewicz, inżynierowie Heller i Bejnar, 
inspektor szkolny Szczerbicki Edward, A. 
Kattan, Rudomino i Milewicz. 

Zawody zorganizowane staraniem Naczel- 
nictwa Okręgowego pod przewodnictwem 
starosty p. Januszkiewicza, naczelnika Okrę- 
gu p. A. Kattana i inspektora L. Darowskie- 

go uwidoczniły niezwykłą ambicję wszyst- 
kich stających do zawodów straży, zdobycia 

drogą szlachetnej rywalizacji pałmy pierw- 
szeństwa. 

Dążenie to, poprzedzone kilku miesięcz- 
mą wytężoną pracą, zasługuje na wyjątko- 
we podkreślenie, wobec trudności, jakie stra 
że pożarne, naczelnictwa okręgowe i samo- 
rządy, przechodziły przy zwalczaniu  skut- 
ków ostatniej klęski powodziowej. 

Sąd w składzie pp. S. Równiaka, J. An- 
drzejewskiego i St. Dynowskiego przyznał I 
miejsce straży w Zamoszu, II miejsce straży 
w Opsie, III miejsce najmłodszej straży ok- 
ręgu brasławskiej kolonji urzędniczej. 
„, Nagrody dla dowódców zwycięskich dru- 
żyn w postaci srebrnej papierośnicy i zegar- 
ków wręczył przewodniczący Naczelnictwa 
starosta p. Januszkiewicz, który śledził z 
zainteresowaniem cały przebieg zawodów, 
dekorując następnie, przyznanemi przez Gł. 
Zw. Str. Poż. R. P. medalami: gospodarza 
straży brasławskiej Milutina — bronzowym 
medalem zasługi i naczelnika straży mior- 
skiej Liflandczyka — złotych medalem 
X-lecia. 

MOŁODECZNO 
+ Ze straży ogniowej. Biorąc pod uwagę 

«doniosłe znaczenie pożarnictwa na terenie 
powitu mołodeczańskiego, został zorganizo- 

'wany komitet organizacyjny, na czele z p. 
strostą J. Tramecourtem, który urządza w 
dniu 6 września r. b. w Mołodecznie zjazd 
a zawody powiatowe straży pożarnych, oraz 

  

wielką loterję fantową. Zawody te mają na 
celu rozbudzenie zainteresowania co do zna- 
czenia i wartości pożarnictwa wśród szero- 
kich warstw ludności, gdzie jeszcze bardzo 
często uwidacznia się brak zrozumienia dla 
wielu rzeczy ważnych i koniecznych. Przygo 
towawcze prace w związku z powyższem są 
stopniowo i systematycznie prowadzone 
przez poszczególnych członków tut. naczel- 
nictwa. By przyśpieszyć pewną część pracy, 
związanych z loterją fantową, w dniu 18 
sierpnia b. r. zostali wydelegowani dwaj 
przedstawiciele z naczelnictwa straży, celem 
zebrania fantów wśród okolicznego ziemiań- 
stwa. 

Trzeba stwierdzić, że większość ziemian 
przyjęła zainiejowaną imprezę na tak do- 
niosły cel z głębokiem zrozumieniem, po- 
pierając w miarę możności i sił. Do tych 
należą przedewszystkiem p. p. Chełchowscy, 
Kozieł-Poklewscy, Kożuchowsey, Morduse- 
wiczowie, Odyńcowie i Tyszkiewiczostwo. Z 
przykrością stwierdzić należy, że wśród lu- 
dzi dobrej woli — popierających szlachetne 
i rozumne dążenia są i tacy, którzy gotowi 
hamować powzięte usiłowanie dla dobra o- 
gółu — społeczeństwa ze względu na brak 
wyrobienia obywatelskiego czy też wygóro 
wanej i przesadnej dumy, która nie zawsze 
świadczy o dodatniej stronie jednostki. War- 
tość takich ludzi dobrze jest społeczeństwu 
tutejszemu znana od początku dziejów nie- 

podległego Państwa Polskiego. Mamy tu na 
myśli ziemianina p. Jana Pileckiego, zam. 
w maj. Wierzchówka, który przyjął dolega- 
wanych oficerów straży nie w mieszkaniu 
własnem gdzie oczekiwano „dziedzica”, lecz 
pod stodołą. Po przedstawieniu celu przyby- 
cia przez wspomnianych delegatów, wymie- 
niony „pan* zmierzył przybyłych pogardli- 
wym wzrokiem i obróciwszy plecy oświad- 
czył „dla podobnych organizacyj nic nie da- 
ję”. Postąpić w ten sposób z ludźmi — przed 
stawicielami organizacyj społecznych,  któ- 
rzy przybyli nie dla spraw, któreby im przy- 
niosły dobro osobiste, lecz w sprawach о- 
gólno-społecznych — może tylko człowiek 
który niema ani krzty uspołecznienia. 

Zarząd Oddz. Pow. Z. N. P. 
Mołodeczno, dn. 19. VIII. 31 r. 

+ BÓJKA NA ODPUŚCIE. W, dniu 16 
b. m. na odpuście w folw. Oborek gm. po- 
łoczańskiej powstała na tle porachunków 
osobistych bójka. W czasie bójki Łotysz 
Stefan lat 24 mieszkaniec wsi Kopacze tejże 
gminy, ciężko zranił nożem w plecy Dzam- 
Szura Bazylego, mieszkańca wsi Sieczki gm. 
lebiedziewskiej. 

Z POGRANICZA 
++ Litwini postrzelili własnego obywate- 

la. Onegdaj na pograniczu polsko-litewskiem 
w rejonie Olkienik, koło wsi Grudenie, po- 
wracali z Litwy z robót polnych, rolnicy 
polscy. W pewnej chwili po stronie litew- 
skiej ukazali się pijani strażnicy, którzy wi- 
dząc powracających rolników, strzelili do 
nich kilkakrotnie, że jednak po pijanemu 
nie mogli dobrze celować, żaden z rolników 
nie poniósł szwanku. Natomiast postrzelony 
został przez swych rodaków obywatel litew- 
ski Jan Kuciepionek, który za przepustką, 
wydaną przez naczelnika powiatu koszedar- 
skiego, znajdował się na polskiej stronie i 
wyrąbywał las. Kula strażników litewskich 
przebiła mu rękę. й 

Złorzecząc pod adresem swych ziomków, 
Kuciepionek powrócił do Litwy skarżyć się 
władzom litewskiem na strażników, którzy 
strzelają do własnych obywateli. (m). 

D ALRTAGINI TA DAMI UDA KKT KSASTOTENS 

Curiosum. 
Na Mieckiewiczowskiej Wystawie w No- 

wogródku, kupiwszy dwa egzemplarze Dzieł 
Mickiewicza, wyd. Komitetu, zapragnełam 
posiąść trzeci egzemplarz. Zdawałoby się, 
cóż łatwiejszego. Napisać, wyszlą, wszak o 
rozpowszechnienie wydawnictwa chodzi chy- 

ba Komitetowi? Tak, łatwe, tylko nie u nas. 
Cztery pocztówki, skierowane kolejno do 0- 
sób wskazanych nie wywołały skutku. Gdzież 
dostać można to zakonspirowane wydawni- 
ctwo? Hel. Romer. 

KERI E R 

QSZMIANA 
+ O ementarz parafjalny w Oszmianie. 

Nie spełnić obietnic, znaczy osłabić powagę 
osobistą, co moralnego zadowolenia nie 
daje! 

Zabieram głos; w sprawie ogrodzenia 
cmentarza — i powtarzam raz jeszcze — 
dwóch zdań być nie może — cmentarz pa- 
rafjalny, ma ścisłą łączność z kościołem i 
istotną treścią dążeń i trosk kapłana, winno 
być przedewszystkiem zabezpieczenie ogólno 
parafjalnych potrzeb kościelnych z których 
najpilniejszą dziś jest w Oszmianie ogrodze- 
nie cmentarza. 

Ks. Walerjan Holak — przybył do nas 
w połowie kwietnia 1928 roku i dobrze pa- 
miętamy jak w dniu 3 maja, wygłaszając z 
ambony okolicznościowe przemówienie w 
stylu pięknym i podniosłym wyraził w koń- 
cu zdziwienie i oburzenie że miejscowy cmen 
tarz jest w tak bardzo opłakanym stanie, 
a zwłaszcza jego ogrodzenie. Zakończył prze- 
mówienie apelem do parafjan by nie zwle- 
kając przystąpili do ogrodzenia cmentarza, 
i na tem zbożnem życzeniu upływa tak mile 
rok czwarty! 

Błędne jest zdanie, że należy ogrodzenie 
z gruntu wymurować. 

Wobec ogólnej ciężkiej sytuacji nic in- 
nego nie pozostaje jak tylko grutownie upo- 
rządkować ogrodzenie — zrobić bramę i 
zamknięcie, by katolicki cmentarz w Polsce 
krwią synów zdobytej, w powiatowem mie- 
Ście, nie czynił dłużej rozpaczliwego wraże- 
nia! 

Walczę, dobro ogólne mając na celu — 
by uszanowane były groby zmarłych i pole- 
głych w obronie Ojczyzny — by i nas, w 
bliskiej przyszłości, nie spotykała profanac- 
ja, jaką dziś widzimy, — z ubolewaniem — 
wszyscy! ) 

Być może i tym razem powtórzy się hi- 
storja zeszłoroczna, gdy całe miasto zajęte 
było odświeżaniem domów, ulic i parkanów 
— by godnie i odświętnie powitać Najwyż- 
szego Dostojnika Rezczypospolitej Palskiej 
Pana Prezydenta Mościckiego — gdy nawet 
i cerkiew prawosławna dzieki ofiarności 
nikłej garstki parafjan, odświeżyła swe mu- 
ry, — ks, proboszcz zajęty obchodem swego 
jubileuszu nie pomyślał o odświeżeniu koś- 
cioła — tak bardzo ogólnie zamiedbanego 
— co więcej nie przybrano nawet zielenią 
murów ogrodzenia zniszczonych rażąco u 
wejścia, nie mówiąc już o chodniku który 
po dziś dzień tworzy błoto — czyniąc nie- 
możliwem przejścia do świątyni pańskiej. 

Aż wreszcie gdy głos protestu trafił i do 
plebanji post factum, nieoczekiwanie, jakby 
za dotknięciem różdżki czarodziejskiej w 
końcu lipca wezwał proboszcz uzdolnionych 
pracowników z Wilna, i dziś kościół biały 
wieże blaskiem świecą, ku chwale Bogu i za 
dowoleniu parafjan, co swoim zwyczajem, 
szczodrą ręką nie szczędzili ofiar dla wznio- 
słego celu! 

Miejmy więc błogą nadzieję, że i cmen- 
tarz w Oszmianie, bodaj w ciągu dwóch lat 
do porządku doprowadzony zostanie. 

Odrzucona została niestety myśl, aby w 
celu uczczenia jubileuszu .ks. Holaka, za 
miast podarunku, w postaci wykwintnego 
srebra na stół złożyć: na ręce proboszcza 
kwotę sięgającą tysiąca zł. zebraną wśród 
parafjan na grutowne uporządkowanie cmen 
tarza i tem samem dać sposobneść probosz- 
czowi zgodnego z jego powołaniem zazna- 
czenia pobytu w parafji oszmiańskiej, 

Tablica w bramie cmentarnej z odpowie- 
dnim napisem byłaby miłym dowodem jego 
owocnej działalności w parafji. Stało się 
jednak inaczej. Trudno. 

Proboszcz nasz pilną sprawę cmentarza 
odkłada „ad meliora tempora', „ad calendas 
Graecas*! Gdy natomiast po dokonaniu za- 
siewów wiosennych, energicznie atakował 
parafjan, zwozić drzewo dobudowywać ple- 
banję, mając dla siebie jednego pięć pokoi 
i tuż obok „Biały Domek*, dla ks. wikar- 
Jusza... 

Zygmunt Goławski. 

Choroby zakaźne w woje- 
wództwie. 

_ W ciągu ubiegłego tygodnia na terenie wo- 
jewództwa Wileńskiego zanotowano nastę- pujące choroby zakaźne: 

, tyfus brzuszny — 9 wypadków, tyfus pla- misty — 8, czerwonka — 1, płonica — 17, 
błonica — 5, zapalenie opony mózgowej 2 ( w tem 1 zgon), odra — 9, ksztusiec 4, gružli- 
ca — 19, ( w tem 9 zgonów), jaglica 223, os- 
pa wietrzna — 7, grypa — 2, świnka — 1, cho 
roba Heine Medina — 1. Ogółem w ub tyg. 
na terenie województwa wileńskiego zanoto- 
wano 300 wypadków chorób zakaźnych, w 
tem 10 zgonów. 

Podkreślić należy srożącą się jaglicę, która 
mimo wytężonej działalności kolumn przeciw 
jaglicznych, objeżdżających poszczególne po- 
wiaty, nie zmniejsza się, a w pow. święciań- 
skim pochłonęła aż 115 ofiar. Akcję sanitarną 
utrudnia sama ludność, która nie stosuje się 
do przepisów i zaleceń lekarzy; a w poszcze- 
gólnych wypadkach spogląda na nich nieuf- 
nem okiem. 

Godnym uwagi jest fakt, że w pow. wil. 
trockim zanotowano tak rzadko zdarzający się 
u nas wypadek choroby Heine-Medina. (m). 

| POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S. 
a 

P. wojewoda zwiedza za- 
kłady opiekuńcze. 

Onegdaj przed wyjazdem swym do 
Warszawy p. wojewoda Beczkowicz 
rozpoczynając inspekcję zakładów 0- 
piekuńczych, zwiedził prowadzony 
przez s „szarytki żł. p. n. „Dom Dz. Je- 
zus* położony przy ulicy Subocz 16 i 
28. Instytucja ta utrzymywana jest 
przez zarząd i z subwencyj rządowych 
W inspekcji tej towarzyszyli p. woje- 
wodzie szef sekcji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Magistratu dr. Maleszews- 
ki, zastępca neczelnika Wydziału Pra 
cy i Opiekki Społecznej urzędu Wo- 
jewódzkiego, radca Trocki i p. staro- 
sta lszora. Pan wojewoda szczegóło- 
wo zaznajamiał się z prowadzeniem 
żłobka i wychowywaniem dzieci. Dzia 
twa wiłała p. wojewodę śpiewem i de- 
klamacją i ofiarowała wiązankę kwia 
tów. W zakładzie tym wychowuje się 
przeszło 300 dzieci, rekrutujących się 
głównie z dzieci podrzuconych. 

Z Domu Dzieciątka Jezus udał się 
p. wojewoda do pobliskiego klaszto- 
ru misjonarzy, gdzie na powitanie p. 
wojewody wystąpili starsi uczniowie 
klerycy z własną orkiestrą i śpiewem 
chóralnym. Pan wojewoda zwiedził ko- 
ściół i klasztor, oprowadzany przez su- 
periora Ks. Ks. Misjonarzy, ks. Rzy- 

mełkę. : 

  

   

  

   
   

   

      

Rzekomi „bezrobotni“. 
Pociągnięcie do odpowiedzialności za nieprawnie 

pobierane zasiłki. 
Oddawna już odnośne władze posiadały 

wiadomości, że szereg osób mających pracę, 

podaje się za bezrobotnych i pobiera z tego 
tytułu zasiłki. Wiadomości te pobudzily 
Fundusz Bezrobocia do przeprowadzenia 
odpowiedniej kontroli. 

Onegdaj specjalna komisja zwiedziła po- 
szczególne zakłady i mieszkania prywatne i 
stwierdziła, że wielu rzemieślników, jak to 
szewców, krawców, stolarzy, a nawet niewy- 
kwalifikowanych robotników pracuje pełne 
6 dni w tygodniu, zarabia — i niezależnie 

od tego figuruje na ewidencji pracy, jako 
bezrobotni i pobiera zasiłki. 

Ujawniono nawet takich „bezrobotnych*, 
którzy mieli własne sklepy i zasiłki trak- 
towali, jako dochód poboczny. 

We wszystkich wypadkach podobnego 
nadużycia komisja sporządziła protokuły i 
pociągnęła do odpowiedzialności 48 osób za 
nieprawne pobieranie zasiłków dła bezrobot 
mych i wprowadzenie w błąd czynników rzą- 
dowych. (m). 

Wilja wyrzuciła zwłoki nieznanego mężczyzny. 
Wezoraj z rana wpobliżu domu Nr. 4 

przy ulicy Pijarskiej Wilja wyrzuciła na 
brzeg zwłoki topielca. Wobec nieodnalezie- 
nia przy zwłokach żadnych dokumentów, 
nazwiska jego narazie nie ustałono. Jest to 
mężezyzna w wiku 55—60 lat, wzrostu śred- 

niego, szezupły, łysawy. Zwłoki  topielea 
przewieziono do kostnicy szpitala św. Ja- 
kóba, celem ustalenia ich tożsamości przez 
zwiedzające kostnicę osoby. 

Przyczyny śmierci ustali sekcja zwłok. 

(e). 
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w Wilnie z dnia 21/VII1—1931 reka. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

Temperatura średnia  -- 165 C. 

e najwyższa: -|- 189 C. 

$ najniższa: -|- 150 C. 

Opad w milimetrach: 7,1 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: deszcz, pochmurno. 

MIEJSKA. 
— Drugie przetargi na asfaltowanie ulie. 

Wobec unieważnienia pierwszych  przetar- 
gów na asfaltowanie ulic Wilna z powodu 
słabego zgłoszenia kwalifikowanych firm, 
magistrat ogłosił drugie przetargi. Ostatecz- 
ny termin składania ofert celem wzięcia u- 
działu w drugich przetargach upływa z 
dniem 2 września. 

Jak wiadomo, poprzednio 11 firm złoży- 
ło oferty, a tylko 2 firmy magistrat uznał 
za kwalifikowane. Obecnie istnieje przypusz- 
czenie, że oferty złoży nie większa ilość 
firm, jednakże kwalifikowanych firm ma 
być więcej. Spodziewane są oferty kilku firm 

zagranicznych, a w tej liczbie i oferta zna- 
nej już firmy „Emulgja*. (m). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Uwadze pragnących studjować zagra- 
nicą. Warszawskie Akademickie Biuro Infor 
macyjne Stud. Stud. Zagr. w Warszawie, ul. 

Mirowska Nr. 3-17 w związku z zamieszczo- 
ną wzmianką o mającym nastąpić przyjeż- 
dzie delegata naszego w dniu 26 b. m. celem 
przyjmowania zapisów na wyższe uczelnie 
zagraniczne, do Międzynarodowej Konferen- 
cji Studentów (C. I. E.) i udzielania wyczer- 
pujących informacyj z powyższem związa- 
nych donosi, że miejscem urzędowania jego 
będzie hotel „Pałace* w Wilnie, ul. Wielka 
Nr. 47, gdzie przyjmować będzie zaintereso- 
wanych w dniu 26 i 27 b. m. od godz. 10 do 
14 i od 16 do 19. $ 

Jednocześnie uprasza się kol. kol. o las- 
kawe zgłaszanie się w wymienionym termi- 
nie u deltgata naszego ze względu na to, że 
następny przyjazd nie jest przewidziany. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Lokale szkolne przygotowane na przy- 

jęcie uczniów. Wobec zbliżenia się początku 
roku szkolnego, władze szkolne odremonto- 
wały i odświerzyły lokale szkół powszech- 
nych, a gdzie została potrzeba, wyposażyły 
dodatkowo w inwentarz. Pozatem, ponieważ 
w r. b. przybywa ponad 2000 dzieci w wieku 
szkolnym, zostały wynajęte przez magistrat 
nowe lokale, tak iż wyrażane w swoim cza- 
sie obawy, że dla wszystkich dzieci nie wy- 
starczy miejsca w szkołach, okazały się 
płonne. 

W przyszłym tygodniu specjalna komisja 
złustruje wszystkie te lokale. (m). 

HARCERSKA. 
— Rozwój harcerstwa na Wileńszczyźnie. 

Kulturalno-oświatowa-społeczna praca har- 
cerstwa na Wileńszczyźnie olbrzymiemi kro- 
kami postępuje naprzód. Przedewszystkiem 
zwiększa się ilość kół harcerskich. Obecnie 
we Wszystkich powiatach jewództwa Wileń- 
skiego istnieje 200 kół, liczących razem 5000 
harcerzy i harcerek. ° 

Rozlokowane one są w miasteczkach i 
wsiach, gdzie usilnie pracują nad podniesie- 
niem kulturalnego poziomu ludności i jej 
narodowego i patrjotycznego uświadomienia. 
W tym celu organizują odczyty z przezro- 
czami i bez przezroczy, pogadanki, pokazy 
i inn. imprezy oświatowe. 

Ludność chętnie garnie się ku oświacie 
z rąk harcerzy, którzy stają się przez to co- 
raz bardziej popularnymi. (m). 

"SĄDOWA. 
— Zwinięcie instytucji okręgowych sę- 

dziów Śledczych.  Naskutek rozporządzenia 
Ministerstwa Sprawiedliwości z dniem 1-go 
września zostaną zniesione w Wilnie sta- 
nowiska sędziów okręgowych / pełniących 
funkcje sędziów śledczych. W ten sposób 
ilość sędziów śledczych, która poprzednio 
dochodziła w Wilnie do 40, obecnie zostanie 
zmniejszona do 21 osoby. (m). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Kontrola zakładów przemysłowych. 

Specjalna komisja funduszu bezrobocia przy- 
stąpiła do lustracji przedsiębiorstw przemy- 
słowych i handlowych oraz zakładów pracy, 
sprawdzając, jaki jest stosunek pracodawey 
do robotników, czy niema wyzysku, czy pra- 
cownicy są ubezpieczeni, czy przestrzega się 
ustawą określonego czasu pracy i t. p. 

W. wypadkach wykrycia niewłaściwego 
ustosunkowania pracodawców do pracowni- 
ków komisja sporządza protokuły, z których 
odnośne władze wyciągną konsekwencje. 

— Bezrobocie trochę się zmniejszyło. W 
ub. tygodniu na terenie województwa wileń- 
skiego łącznie z Wilnem zarejestrowano 3128 
bezrobotnych, w tem 1035 kobiet. 

W porównaniu z tygodniem poprzednim 
bezrobocie zmniejszyło się o 22 osoby. 

Stosunkowo znacznie zmniejszył się od- 
setek bezrobotnych mężczyzn, podczas gdy 
odsetek bezrobotnych kobiet w ciągu ostat- 
nich miesięcy urósł o 35 proc. (m). 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Zakaz używania niektórych podręez- 

ników litewskich. Pow. inspektor szkolny 
zakomunikował  litewskiemu towarzystwu 
ošwiatowemu „Rytas“ w Wilnie, že nie zat- 
wierdza do użytku w szkołach powiato wil.- 

trockiego następujących podręczników w ję- 
zyku litewskim, sprowadzonych z Litwy: 

1) „Sakalelis*, drugie czytanki Esmaj- 
tisa. 

2) II i III część zadań arytmetycznych 
Damijonajtisa. 

3) Ii II część zadań i przykładów ary- 
tmetycznych P. Bendoriusa i P. Dangirdasa. 

4) Historja Litwy Pranasa. 

5) Mała historja Litwy, podręcznik dla 
szkół początkowych i średnich  Esmajtisa. 

6) Początki geografji Krubena. 
Wszystkie te padręczniki, wydane w 

Litwie, nie mogą być używane w Polsce, 
gdyż ułożone są w duchu, sprzecznym z 
państwowością polską i urabiają charakter 
młodzieży litewskiej w kierunku nieprzychyl 
nym narodowi polskiemu. Pozatem, wypo- 
czają pewne fakty historyczne na  nieko- 
rzyść Polski. 

Inspektorat w swem piśmie zaznaczył, że! 
„Rytas może zaskarżyć to zarządzenie w 
kuratorjum w ciągu 14 dni. (m). 

RÓŻNE. 
— Lustracja kolonij letnich. Zgodnie z 

„zaleceniem Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego dr. Rudziński i zastępca na- 
czelnika Wydziału Pracy i Opieki Społecz- 
nej radca Trocki przeprowadzili inspekcję 
żolonij letnich, między innemi zlustrowali 
najpierw kolonję T-wa T. O. Z. W lustracji 
uczestniczyli ponadto p. starosta grodzki 
Iszora i lekarz powiatowy Bonasewicz. Ko- 
misja wydała na miejscu w kolonji T. O. Z. 
zarządzenia, mające na celu wprowadzenie 
ulepszeń pod względem zdrowotnym. Na ko- 
lonji T. O. Z. jest 24 Odzieci. — Następnie 
zlustrowano kolonję letnią w Kukawce koło 
Niemenczyna dla 58 dziewcząt, utrzymywa- 
ną przez Centralę Opieki Rodzicielskiej Szkół 
Średnich przy pomocy subwencyj rządo- 
wych. Wi kołonji letniej Kukawce stwierdzo- 
no wzorowy porządek. 

Komisja lekarska, złożona z naczelnika 
dr. Rudzińskiego i dr. Bonasewicza przepro- 
wadziła inspekcję miasteczka Niemenczyn, 
badając stan sanitarny instytucyj użyteczno- 
ści publicznej, sklepów, fryzjerni, domów, 
podwórzy i t. d. Wydano władzom miejsco- 
wym szereg poleceń. 

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

przedstawienia „Roxy*, Dziś o godz. 8,15 
w. ukaże się czarująca komedja  Connersa 
„Roxy“, ktora w najbliższych dniach zejdzie 
z afisza, ustępując miejsca następnej nowo- 
ści. „Roxy'* będzie jednocześnie ostatnim 
występem na scenie wileńskiej utalentowa- 
nej artystki Zofji Niwińskiej, odtwarzającej 
w komedji rolę tytułową. Pozostałą obsadę 
stanowią: Detkowska, Sawicka, Szurszewska, 
Detkowski, Milecki, Pichelski, oraz dyr. Zel- 
werowicz, który tę doskonałą sztukę wpro- 
wadził na scenę wileńską. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
rewji „To eo najlepsze*, Dziś o godz. 8 m. 
45 w. odbędzie się przedstawienie rewji 
„To co: najlepsze* po cenach zniżonych. Pro 
gram składa się z najulubieńszych przebo- 
jów i z wybranych numerów z poprzednich 
rewij, które cieszyły się największem powo- 
dzeniem. W| rewji bierze udział cały zespół 
z Janiną Kozłowską, Janiną  Sokołowską, 
Eweliną Wierzyńską, Ludwikiem Sempoliń- 
skim, Jerzym Sulimą, Henrykiem Wierzyń- 
skim, oraz Aleksanrdem Zelwerowiczem na 
czele. Tańce układu Lidji Winogradzkiej 
oraz Henryka Wierzyńskiego urozmaicają 
ten niezmiernie barwny program. 

Są to ostatnie przedstawienia rewji war- 
szawskiej w Wilnie. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we w Teatrze Letnim. W nadchodzącą nie- 
dzielę dnia 23 b. m. odbędzie się-w Teatrze 
Letnim o godz. 4 m. 30 pp. przedstawienie 
popołudniowe po cenach zniżonych. Program 
wypełni doskonała rewja p. L. „Ja pana tež“ 
w wykonaniu całego zespołu. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lut- 
nia“. W początku nadchodzącego tygodnia 
odbędzie się w Teatrze „Lutnia“ premjera 
oczekiwanej z wielkiem zainteresowaniem 
sztuki Maughama „Mam prawo odejść", któ- 
ra odniosła kolosalny sukces w teatrze Naro- 
dowym w Warszawie. Reżyserja tej niez 
kle ciekawej sztuki spoczywa w rękach dyr. 
Zelwerowicza, który jednocześnie objął rolę 
głównego bohatera. Obsadę stanowią najulu- 
bieńsi artyści zespołu Teatrów Miejskich. 
Premjera ta wzbudziła żywe zainteresowanie 
w sferach kulluralnej publiczności wileń- 
skiej. 

— Wielki Koncert Symfoniczny. W so- 
botę 22 sierpnia r. b. o godz. 8.30 wieczorem 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się wielki 
koncert symfoniczny pod dyrekcją słynnego 
kapelmistrza, dyrygenta Warszawskiej Or- 
kiestry Symfonicznej Stanisława Szulca. 

В 
RABJO 
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- 
palki“ 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. 

NIEDZIELA dnia 23 sierpnia. 

5: Transmisja bicia dzwonów i wotywy 
yliki Wileńskiej. 11.00: Otwarcie Mię- 

dzynarodowych Zawodów Strzeleckich o Mi- 
strzostwo Świata. 11.38: Czas. 12.00: Bicie ze- 
gara i hejnał z dzwonnicy katedr. w Wilnie. 
12.05: Koncert popularny. 12.10: Kom. meteor. 
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Pierwszy Camping rodzinny na 
Ziemiach Wschodnich. 

W „Życiu Nowogródzkiem* znajdujemy 
następujący barwny opis pierwszego cam- 
pingu na terenie Ziem Wschodnich. 

„W Stanach Zjednoczonych Ame- 

ryki Północnej przyjął się i roszerza 
żywiołowo t. zw. .„Camping* t. 
zn. zwyczaj spędzania lata pod na- 
miotami przez całe rodziny. 

W  Nowogródczyźnie utworzyła 
tego rodzaju: „„camping* w Litówce, 
harcerska rodzina państwa K. 

Oto na pięknej polanie leśnej, po- 
łożonej na wyniosłem wzgórzu, sta- 
nęło kilka namiotów  miieszczących: 
„Sypialnię* mamusi, oddzielną  „.sy- 
pialnię* dziecinną, spiżarnię, namiot 
dla tatusia, namiot „bawialnię* i na- 
miot dla gości „oraz namioty dla bra- 
ctwa harcerskiego, które raz poraz 
do obozu zagląda. 

— A gdzie kuchnia? — zapytanie. 
Zwykła kuchnia harcerska. T. zn. 

dołeczek, dwa kije z widełkami i... 
skończona parada. Kociołek nadzie- 
wa się na kij, ten na widełki i pod 
kociołkiem rozpala się ognisko. 

— (o się dzieje w czasie deszczu? 
To samo co i w czasie pogody, 

tylko, że ubiera się na siebie kostjum 
kąpielowy. 

W jednym z namiotów zainstalo- 
wano czterolampowy  radjoodbior- - 
nik tak, że ten osobliwy obóz rodzin- 
ny rozbrzmiewa muzyką, posiada naj- 
świeższe wiadomości z całego świata, 
ma do dyspozycji odczyty i t. p: 

Obóz ma swój sztandar, który tak 
jak to w obozach harcerskich bywa, 
jest uroczyście podnoszony i opusz- 
czany. Komendant obozu w*osobie — 
mamusi — daje znak gwizdkiem i 
wszystkie dzieci biegną na linję zbiór- 
ki 

Staje w szeregi także roczne ma- 
leństwo, które nauczyło się tej sztuki 
w ciągu tygodnia. Szereg jest dość 
liczny, bo w skład jego wchodzą: 
dziewięcioletni Zbyś, dwunastoletni 

„Stary kon“ Zyš, ošmioletni Wituš, 
roczny Mirek, Stryjek Wladek, mama 
— Marysia, (także tatuś, gdy wpad 
nie na dzień z miasta), oraz najmniej 
dwóch, trzech zawsze gości. 

Mamusia daje rozkaz: 
— Baczność! Cześć sztandarowi! 
Podnoszą się w górę ręce (Miruś 

też, ale lewą łapkę z reguły podnosi), 
sztandar wznosi się do góry, poczem 
gromadka cała Śpiewa: „Kiedy ranne 
wstają zorze... 

Zajęcia dzienne? 
Swojego rodzaju gimnastyka, ką- 

piel, zbieranie grzybów, wylegiwanie 
się na słońcu, słuchanie radjokoncer- 
tów, zbieranie suchych gałęzi na ogni- 
sko, gotowanie strawy. Czy to mało? 

Jest także tradycyjne „ognisko“. 
Zbiera się przy niem cała gromadka 
i albo słucha radjokoncertów, albo 
coś śpiewa, albo też, gdy tatuś jest w 
obozie, słucha jego gawęd... 

Tak to jest w tym pierwszym 
„campingu* rodzinnym, który rozło- 
żył swe namioty w pobliskiej Litów- 
cel 

Oby za przykładem tej rodziny 
(wypadkowo harcerskiej), poszły i 
inne rodziny. Da to niemało też korzy 
Ści, bo to i mieszkanie i światło nic 
nie kosztuje i drzewo zadarmo”. 
* Е R. K. 

О 
18.30: Muzyka. 13.40: Odczyty popularne i mu 
zyka. 15.05: „Przeróbka Inu* — odczyt. 15.20: 
Odczyt i muzyka. 16.40: Audycja dla dzieci i 
młodzieży. 17.10: Komunikat. 17.20: Transmi- 
sja z meczu Polska —Rumu 17.45: Kon- 
cert, 18.55: Wyniki meczu Polska — Rumunja 
19.00: ,. kułka wileńska*. 19.20: Program i 
rozmaitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: 
Komunikaty. 20.15: Koncert popularny. 22.00: 
Feljeton i komunikaty. 22.30: „Miłość szła- 
gierów.* 23.00: Muzyka lekka i taneczna. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
PRZYWŁASZCZYŁ PIENIĄDZE. 

— W. dniu 20 b. m. Łokuciejewski Bro- 
nisław (Wileńska 25) doniósł, że Łapko Sta- 
nisław (Stolarska 5) przywłaszczył 700 zł. 
gotówką, dane mu na wykończenie kreden- 
su, oraz materjał stolarski łącznej wartości 
1200 złotych. 

   

PODRZUTEK. * 

— 20 b. m. w domu Nr. 7 przy ulicy 
Koszykowej znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej w wieku około 2 miesięcy i umieszczo- 
on go w przytułku Dzieciątka Jezus. Przy 
podrzutku była kartka z napisem: „Ochrz- 
czony Jarosław-Marjan*. 

PRZEJECHANIE. 

— 20 b. m. o godzinie 22 min. 15 na uli- 
cy Miekiewicza, koło domu Nr. 55, znalezio- 
ny został Kastronim Maks (Dąbrowskiego 3), 
który oświadczył, że został przejechany przez 
wóz ciężarowy, skutkiem czego doznał zgnie 
cenia kłatki piersiowej. Lekarz pogotowia 
odwiózł Kastronima w stanie ciężkim do 
szpitala św. Jakóba. W sprawie ustalenia 
sprawcy przejechania toczy si ędochodzenie. 

KRADZIEŻ RUR. 

— W nocy z dnia 19 na 20 b. m. z dzie- 
dzińca domu Nr. 12 przy ul. Holendernia 
skradziono na szkodę Dyrekcji Robót Publi- 
cznych rury kanalizacyjne wartości 280 zł. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną !! 

SPORT 
Nowy rekord Świata. 

LWÓW, 21, 8. (Pat). — Ppłk. Ign. Bobrow- 
ski, trenując w specjalnym obozie we Lwo- 
wie gdzie reprezentacja strzelecka Polski, 
przygotowuje się do strzeleckich mistrzostw 
Świata, ustawił nowy rekord świata z kara- 
binu małokalibrowego w pozycji leżącej, 
osiągając wynik 393 punkty. Wynik ten 
jest o jeden punkt lepszy od rekordu świa- 
towego w tej konkurencji, zdobytego w ro- 
ru ubiegłym w Arwerpji przez Finlandczyka 
Lindgerena, który wybił 392 punkty. 

  | 

  
——— 
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Eksport grzybów polskich 

do Włoch. 
Z pośród polskich grzybów jadal- 

ńych przedmiot łatwego zbytu na ryn 
ku italskim stanowić może boro- 
wik (boletus edulis), znany również w 
Italji pod nazwą „„porcino“, — suszo- 
ny i marynowany. 

Suszony wińićn być krajany w du- 
że płatki, wzdłuż, a nie wpoprzek, 
(bez korzonka lub z korzonkiem) pła- 
tki powinny być białe, otrzymywane 
z grzybów młodych, ale niezbyt dro- 
bnych. Kontrółę nad handlem grzyba- 
mi przeprowadza Urząd Higjeny, któ- 
ry dopuszcza na rynki itałskie tylko 
towar pierwszej jakości i tylko „bóle- 
tus edulis“ konfiskując grzyby zepsu- 

e: 

Grzyby suszone winny być pakowa 
ńe w worki, lepiej jednak w skrzynki 
wagi brutto 55 kilogramów, netto 45 
kilogr. Cło przewozowe do Italji wy- 
nosi 91,70 lirów, przy zniżce konwen- 

cyjnej, zaś lir. 55 za kwint. 

Towar kupuje się zwykle na zasa- 
dzie próbek 200 — 300 gramowych, 
cenę ustala się cif. Genua, franco gra- 
nica, wzgl. franco wagon stacja odbior 
cza, regulacja należności zaś następu- 
je po nadejściu względnie — sprzeda- 
niu towaru. 

Przeciętne ceny na rynku italskim 
kształtują się obecnie w zależności od 
gatunku, od 20—35 lirów za kilogram 
w hurcie, 35—60 lirów w detalu. 

Z pośród firm prowadzących han- 
del grzybami suszonemi jedno z pier- 
wszyst miejsc zajmuje f. - ma Carlo 
Ghislanzoni, Morbegno prov. Sondrio. 

Ponadto zaliczają się do ważniej- 
szych: 

a) W Medjolanie: 
Gaetano Tanara, via Ruggero, Bos- 

cevich 4; 

  

| Dźwiękowe Kino 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 

w Wilnie! 

W roli 
głównej 

Kino Kolejowe 

06NIS KO 
ebek dwores kolejow.) 

Dziś! Po raz 
pierwszy w Wilnie! 

Wersja dźwiękowal 

BŹWIĘKOWR KINO 

„MOLDJWOÓO” 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

2 
   
  

  

XI. TaRci W 
WE LWO 

  

WYSTAWA UZDROWISK 

TARGI HODOWLANE BYDŁA ROGAT 

Przydział kwater w biurze mieszka 

aa 

TOON 
      

HEL. ROMER. 

Dziš premjera! Po raz |-szy 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Walc miłości. 

W szponach handlarzy kobiet (Szlakiem hańny) 
Dziś i dni następnychi 

Wielki Polski Film! 

W zolsek s. Conrad Veidt i Mary Philbin. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

1 I 
Walna prėba przetamania zastoju gospodarczego! 

Od 5. do 15. wrzešnia 1931 roku > 

WIE i 
Propaganda spożycia artykułów masowej potrzeby i codzien. użytku. 5 

Centralny rynek zaopatrywania się w przybory, urządzenia techniczne, 

narzędzia i sprzęty domowe dla wszystkich warszt. pracy i gospodarstw. 

OGÓLNO-KRAJOWA GRUPA MLECZARSKA. 

KONI REMONTOWYCH I DROBIU. 

Dla przyjezdnych 50% zniżki kolejowej w drodze powrotnej ze Lwowa. 

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Targów Wschodnich we Lwowie, 
plac wystawowy i wszystkie odda: Polskiego Biura Podróży „ORBIS*. 

E. Polli et Co., via Perugino 39. 
A. Bevilacqua et. Co., Corse XII. 

Marza. 
b) w Genui: 
B. Genserico et. Figli, via Sottori- 

pa 79. 
F. Ili Raffo di E. via. S. Lorenzo, 

13 — 4. 
F. Ili Costa et. C. Piazza via Fossa- 

tello 1. 
Na ten artykulik zwracamy uwagę 

eksporterów z Ziem Wschodnich. 

Skutki kryzysu światowego. 

Ostatni zeszyt „Polski Gospo- 
darczej" zawiera kilka ciekawych 
liczb charakteryzujących w dosadny 
sposób wpływ kryzysu na kształto- 
wanie się konsumcji. 

Rozwój spożycia wewnętrznego 
niektórych ważniejszych dla rynku 
towarów według tych danych przed- 
stawia się następująco (w tonach): 

5 mies. 5 mies. 
1930 1931 

Cement 263.121 163.376 
Nafta 47.263 43.607 
Cukier 131.946 125.346 
Drożdże 3 957 3.811 
Tytoń — tys. zł. 294.149 262.198 
Spirytus — tys. 1. 1000 17.972 10.174 
Sól jadalna — tonn 114.967 109.618 
Zapałki > skrzyń 

po 5000 paezek 59.208 38.779 

Jak widzimy z liczb w ciągu 
pierwszych 5 miesięcy w roku bie- 
żącym w porównaniu z zeszłym na- 
stąpiło poważne skurczenie się kon- 
sumcji, spowodowane przedewszyst- 
kiem spadkiem siły nabywczej lud- 
ności rolnej, jak również szerokich 
rzesz konsumentów. w mieście. 

Tego rodzaju stan jest niebez- 
pieczny dla nas z tego względu, że 
przeciętny poziom konsumicji-u nas 
utrzymuje się na niezwykle niskim 
poziomie. Oto kilka liczb umożliwia- 
jących porównanie: 

100%, dźwiękowiec 

RUDA LIE R 

Roczne spożycie na jednego 

mieszkańca w kg. w r. 1929 

Baweł. Żelaza 
sur. 

Pszenicy Cukru 

Francja 200 28 8 230 
Anglja 162 47 14 139 
St. Zjedn. 134 48 12 322 
Włochy 171 Э.9 6 17 
Belgja 200 29,9 10 866 
Polska 46 12 ^ 22 

Jak wynika z powyższych liczb, 
Polska jest na ostatniem miejscu, u 
stępbując tylko w dwóch wypadkach 
Włochom. 

Sztuczny jedwab sowiecki. 
ŁÓDŹ, 21. 8. (Pat). — Niedawno nad- 

szedł tu pierwszy transport sztucznego jed 
wabiu z Rosji Sowieckiej. Jednakże rynek 
wewnętrzny jest dostatecznie chroniony ta- 
ryfami celnemi, tak że towar ten nie może 
narazie znaleźć nabywców. 

ARTIST PA TENISO DIKSTSS RT 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Zarząd Związku Pracowników Miejskich 
m. Wilna uprzejmie prosi o umieszczenie w 
poczytnem piśmie swojem, niniejszego wy- 
jaśnienia: 

Artykuł w Nr. 216 „Ostatnich Wiadomo- 
ści Wileńskich* zawiera szereg tendencyj- 
nych przekręceń i fałszów, widocznych dla 
tych, kto zbliska mógł obserwować ludzi i 

stosunki w Kinie Miejskim. 
Nie naszą rzeczą jest prostować błędne 

informacje prasy. Powołany jest do tego Za- 
rząd Miasta, który posiada aż nadto mater- 
jałów dla dokumentalnego stwierdzenia tego, 
co było i czego nie było w Kinie Miejskim. 

Skoro jednak do tej sprawy zupełnie bez- 
podstawnie wciągnięte są nazwiska znanych 
nam oddawna i zasługujących na szacunek 
pracowników samorządowych m. Wilna — 
zmuszeni jesteśmy kategorycznie zaprotesto- 
wać przeciw bezceremonjalnym metodom ше 
liczenia się z opinją ludzi, którzy wytężoną 
i sumienną pracą zasłużyli sobie na dobre 
imię. 

Stwierdzamy że p. Romazewiczowa Alber- 
ta, referentka Wydziału Szkolnego, której 
nazwisko złośliwie wplątane zostało do 
wspomnianego artykułu, stoi wyżej ponad 

wszelkie zarzuty. 

Zarząd Związku Pracowników Miejskich. 

{ Miasta „Wilna. 

  

ZAGINIONY STEROWIEC! гг 
Ricardo Cortez. NAD.PRocRaM: Przegl. dźwiek. Foxa. 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.15. w dnie świąt. © gódz. 2-ej. 
WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. 

Wielki dramat obyczajowy w-$ powieści A. Marczyńskiego. 

  

SCHODNIE 
927/V1 

  

W rolach głównych: Marja Malicka, Zofja Batycka, W. Walter. — Kino czynne codziennie. 

Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 

CZŁOWIEK ŚMIECHU 
NASTĘPNY PROGRAM: Głos z oddali. 

w-g słynnej 
powieści 

wikt. Hugo 

Tygodnik dźwięk, Paramodatu. 

Obwieszczenie. 
== Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 
E| |Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 

leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 2 września 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ulicy Stefań- 
skiej Nr. 2, odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
eego do Offmana Saula majątku ruchomego, składa- 
jaccać ię 2 basa needs 
mę -750 zł. na 
Konstantego w sumie 700 zł. z %% i kosztami. 

oszacowanego na su- 
zaspokojenie pretensji Kowalczyka 

Komornik Sądowy 1. Mościcki. 
  

I ZDROJOWISK. 

EGO, TRZODY CHLEWNEJ. 

niowem na dworcu głównym. 

  

= 
© 
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Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Julian Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art 1030 Ust. Post. Cyw. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dn. 27 sierpnia 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Rudnic- 
kiej Nr. 27, odbędzie się sprzedaż z licytacji, nale- 
żącego do Urji Słuckiego majątku ruchomego, składa- 
jącego się z manufaktury, oszacowaneko na sumę zł. 
4010 na zaspokojenie pretensji firmy Grams i Świąt- 

    

MI DE NS K ł 

Tajemne przekazywanie 
rysunków. 

Na posiedzeniu Francuskiej Akademii 
Nauk omawiano ubiegłego miesiąca wyna- 
leziony przez gen. Ferrie system tajemnego 
przekazywania zapomocą radjotelegrafu ry- 
sunków i szkiców. System ten zastosowa- 
ny w lotnictwie, może znacznie uprościć pod 
czas wojny zadanie służby wywiadowczej. 
Jakże dalecy jesteśmy od starych metod tej 
służby, pełnionej przez kawalerję. Dziś wy 
„wiadowca-lotnik szybuje jak orzeł nad lin- 
ją frontu, szkicuje nieprzyjacielskie pozyc- 
je, zanim zdołają pochwycić jego aparat na 
cel, przekazuje ten szkic sztabowi i szybko 
znika w obłokach. 5 

Krucjata przeciw... pocałunkom 
W tych dniach wyjechał z New Yorku 

na krucjatę przeciw pocałunkom do Anglji 
i do Francji słynny lekarz amerykański dr. 
Karol Vaughan-Craster, autor znanego po- 
wiedzenia, które wydrukowane w miljonach 
egzemplarzy, zdobi dzisiaj ściany wszyst= 
kich zakładów położniczych w Stanach Zjed- 
noczonych, oraz dziecięce kołyski w wielu 
domach prywatnych: „Proszę cię, nie całuj 
mnie. Przedewszystkiem pragnę być zdrów* 

Dr. Craster bynajmniej nie przeczy, że 
pocałunek może być rzeczą przyjemną. Każ 
dy występek ma swe ponętne cechy, a po- 
całunek jest właśnie występkiem przeciwko 
higjenie i zdrowiu. Są jednak wypadki 'w 
których dr. Craster zezwala na pocałunek, 
a mianowicie po uprzedniem obmyciu warg 
i jamy ustnej odpowiednim środkiem dezyn 
fekującym. Cóż kiedy w takich wypadkach 
połowa przyjemności, jaką daje pocałunek 
odpada. — pocałunek bowiem jest funkcją 
odruchową i w żaden sposób nie pozwala 
czekać na uprzednie dezynfekowanie ust. 

Dr. Craster nie uznaje również ołówka 
do warg. Umalowane usta są, jego zdaniem, 
tem samem, co kleisty papier na muchy., 
karmin bowiem zatrzymuje na sobie mikro- 
by chorobotwórcze w ten sam sposób, w ja- 
ki lepki papier na muchy przyciąga i przey- 
kleja. 

Wszystkie te dowodzenia nie mogły jed- 
nak powstrzymać żony i córki doktora od 
ucałowania go w policzki i w usta ukarmi- 
nowanemi wargami, w chwili gdy siadał na 
okręt udając się do Anglji i do Francji na 
wojenną wyprawę przeciw pocałunkom. Jest 
rzeczą wiadomą, iż ten człowiek, który po- 
dobno tysiące ludzi odzwyczaił całować się 
nie może odzwyczaić, ani żony, ani córki, 
które, o zgrozo! są członkiniami nowojor- 

skiego. klubu — całujących się.     

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka % ogranicz. odpowiedz. 

[WAR i NTROLIGATORITA 
>ZNICZ- 

WILNO, Š-TO JANSKA 1, TEL. 3-40 

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

    

Bir. 192 (2134) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Sukces polskich jeźdźców 
na międzynarodowych zawodach w Rydze. 

RYGA, 21. 8. (Pat). — W: dniu 21 b. m. 
rozpoczęiy się tu międzynarodowe zawody 

hippiczne. W; zawodach wzięłi udział jeź- 
dźey z Łotwy, Polski i Estonji. Wędrowny 
puhar miasta Rygi zdobył por. Rojcewicz 
(25 p. uł.) na koniu The Hoop. Drugą nagro 
dą w tej konkurencji podzielili się mjr. 

Trenkwald ze szkoły jazdy z Grudziądza, 
por. Rojeewiez i podpor. Trezinsz (Łotysa). 
Nagrodę b. prezydenta Zemgalsą zdobył 

napor. Karklinsz (Łotwa). W. biegu 2206 m. 
bez przeszkód pierwsze miejsce zajął por. 
Lusis (Łotwa). 

Oberwanie się chmur nad Lublinem. 
LUBLIN, 21. 8. (Pat). — W dniu 21 b. 

m. o godz. 17 min. 45 rozszalała się nad Lu- 
blinem i najbliższą okolicą burza połączona 
z ulewnym deszczem spowodowanym ober- 
waniem się chmury. Około 100 mieszkań naj 
niżej położonych w dzielnicy Czechówka zo- 
stało zalanych wodą, w Śródmieściu zaś li- 
ezne piwnice i sutereny. Wypadków z lu- 
dźmi nie było. Straż ogniowa prowadziła 
energiczną akcję celem szybkiego wypom- 

powania wody. 
Tor kolejowy Lublin— Dęblin między sta- 

ejami Lublin—Motycz został podmyty przez 
wodę, wskutek czego kurjer z Warszawy de 
Lwowa przez dwie godziny stał pod Moty- 
ezem. Pociągi z innych kierunków przyszły 
również z pewnem opóźnieniem. O godz. 
20 linja kolejowa Lublin—Dęblin została 
otwarta dla normalnego ruchu. 

Fatalne skutki burzy gradowej. 
RÓWNE 21.8. Pat. — Jak ebliczono, osta- 

tnia burza gradowa w powiecie rówieńskim 
zniszczyła płony na przestrzeni 3400 ha. Wła- 

dze miejscowe w najbliższym czasie przystą- 
pią do zorganizowania pomocy dla poszkode- 
wanych. 

Dalsze szczegóły zbrodni „Wampira z Leodjum“ 
BRUKSELA, 21. 8. (Pat). — Šledztwo, 

toczące się w sprawie „wampira z Leodjum* 
Broeki stwierdziło, iż mord dokonany przez 
niego na osobie 9-letniego Walkenberga na- 
stąpił z premedytacją. Walkenberg bowiem, 
zrozumiawszy zamiary Brocki, zaczął ucie- 

kać. Dzika gonitwa trwała przez czas dłuż- 
szy. W końcu Brocka, pochwyciwszy chła- 
реа za mogi, roztrzaskał mu głowę w celu 
jak zeznał morderca, zapewnienia sobie spo- 
koju i uległości ze strony ofiary. 

  

Fałszywe pogłoski 
powodem smutnych wypadków na pograniczu. 

Od pewnego czasu w gminach pogranicz- 
nych powiatu dzieśnieńskiego kolportowano 
pogłoski o rekrutowaniu przez władze so- 
wieekie większej liczby wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych robotników ną wy- 
jazd do Rosji, rzekomo do robót przy budo- 
wie domów, zakładów elektrycznych na 
Dnieprze i do nowych kopalń złota na Ura- 
lu. Wskutek tego rodzaju agitacji zaczęły 
w ostatnich dniach powtarzać się wypadki 
przekrącząnia. granicy z Polski do Rosji 

  

  

   

przez tych, którzy na podstawie tych fał- 
szywych pogłosek spodziewali się uzyskać 
pracę w Rosji. 

W. ostatnich dniach doszło na odcinku 
granieznym między Dokszycami a Gnieździe 
łowem do starcia między patrołami K. O. P. 
a gromadą, złożoną z kilkudziesięciu osób.. 
usiłujących nielegalnie przedostać się przez 
granieę.W ezasie starcia doszło do użycia 
broni, wskutek czego trzy osoby zostały za- 

bite i 4 ranne. 22 osoby: aresztowano. (Pat). 
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A 
Akuszerka 

Marja Laknejova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

Na Z4. Eo Nrs 69. 

„Akuszerka 

Maja BrZedida |, 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

wenóryczne 

  

od godz. 9—12 1 

Ucniowie 1 

staranną 

dzinie. 
lające. 

z Ё L Kenigsbarą 
Choroby skórne, 

i moezopłciowe, 

ulica Micklewicza 4, 
telefon 16-90, 

4—8. 

—2 
  

znajdą pokój 
opiekę przy 

spokojnej katolickiej ro- 
Warunki zadawa- 
UI. Subocz 65—2 kowski w sumie zł. 4125 z %% i kosztami. 

W. Zdr. Nr.3093. u Bożyczkowej.   

GOTÓWKĘ 
na "/o"/o 

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

mieszkania. 

Dom H.-K. „„Zachęta'* 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6368 

     

      

     

„Udzielam 

leKcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm, „Kurjera Wil." 

pod Nr. 6334. 

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 

PaulinaPietrowic 

poszukuje 
brata Franciszka Pie- 
trowic, który wyje- 
chał do Wilna w 1918 
r. i Stanisławy Pie- 
trowic, po mężu Cir- 
niawska, zamieszkał. 
w Wilnie. Ktoby wie- 
dział o ich miejscu 
przebywania, proszę 
zawiadomić Paulinę 
Pietrowic — Wołyń, 
m. Horochow, ulica 
Dolna Nr. 20. — 6408 

Zakład krawiecki 
damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta- 

zyjne i angielskie. 6410 

  

  

Nowóotworzona (Częstochowska 

Parowa Farbiarnia 
i Chemiczne Czyszczenie 
Wilno, Jagiellońska Nr.6. 

Wykonanie sumienne. 
Ceny przystępne. 6406 
  

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ui. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeża 
mileko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczńe i zdrowe 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 
pod Nr. 6872. 
  

Okazyjnie 

do sprzedania 
damska maszyna 
nożna za 250 zł. Dowie- 
dzieć się: Portowa 14—8 

6409 

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

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

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje PE tylko 
na kursac inżyniera FFOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

Лчр elektrytz0e 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 

  

  

  „Po   genach najtańszych J       928/V1 

Wyspy szmaragdowe na morzu 
szafirowem. 

I. 

„„A wtedy krėlewicz Junak przyje- 
ehał na brzeg morza i zobaczył zdale- 
ka wyspę, gdzie leżał zakopany pier- 
ścień. ,,Królewiczu Junaku', rzecze 

koń wierny, „chwyć się mojej grzywy, 
z pomocą bożą przepłyniemy na wy- 
spę*. Królewicz chwycił się Siwka-Zło 
togrzywka za szyję, koń się rozpędził 
i skoczył w morze:.. pruje srebrną 
piersią fale. 

W mgłach wspomnień, dziecinna 
bajka z Bajarza, gadana u płonącego 
pieca, w mrocznym pokoju dziecin- 
nym, przez starą nianię w czepeu, ma- 
luje się na tle zimowego wieczoru stę- 
żałej w mrozie Litwy, głęboko w bo- 
rach zatulonego dworu... Rozwarte 0- 
czy dziecka, błękitne jak mróz za szy- 
bami, tężeją w wizji wyczarowanej 
cichem, sennem słowem... Faluje i ko 
łysze się jakaś przestrzeń szafirowa i 

ciepła, a wdali leżą jak dalekie zaba- 
wki zielone tratwy wysp, na których 
niejednen czar zaklęty... Być tam... 
Dotknąć stopą złocistości nadbrzeż- 
nych piasków! Rzucić się z morza błę- 

kitu w morze zieleni, pruć wodę, a po 
tem zieleń, rozbijać rękami falę, a po 
tem gałęzie, zawsze naprzód, zawsze 
dalej, ciągle tam gdzie mnie niema, a- 
le gdzie jest coś, co na mnie czeka od 
bardzo dawna... Do czegoś tam muszę 
dojść, coś wziąć w posiadanie, w 
czemś się roztopić do nicości, a potem 
odbudować się na nowo z tą zdobyczą 

- 

w sobie, trochę juž inna niž przedtem, 
niewidzialnie inna, posiadaczka pewne 
go rodzaju skarbu, z ktėrego czerpač 
będę w dni samotnego zniechęcenia. 

Daleka jest droga na wyspy cichej 
radości. Dużo trzeba przepłynąć krę- 
tych cieśnin i bezkreśnych kanałów 
nudnego smutku, nim się potrafi na 
nie dostać wpleciona w koło hałaśli- 
wej współczesności istota ludzka 'stwo 
rzona do zupełnie innych celów, niż te 
za któremi goni. Wydziera się z ko- 
ła udręczeń i wraca doń z nałogu, о- 
*suwa się nadół i pazurami wspina 
znów na jakieś: „wyżej, które za 
mgnienie oka jest znów niziną i gnio- 
tącym spodem koła... Jest taki obraz 
malowany przez kogoś... 

A tam, tak są ciche, kojące wys- 
py... Przecież czekają na mnie od tak 
dawna, jak Bóg czekający cierpliwie 
na grzesznika. Ja jestem zmienna, cią 
gle inna, w ciągłej przemianie myśli i 
uczuć, wyczerpująco-pochłaniających 
a one są wieczne, nic piękna ich i spo- 
koju nie narusza, one trwają w śnie 
najcudniejszej pogody, tam, tam jedy- 
dynie można odetchnąć bez pośpiechu 
tam tylko być sobą, na króciuteńką 
chwilę... Takie miejsce, gdzie można 
spojrzeć na swoje życie i jego sens, 
może się znajdować tylko na małej, 
dalekiej wyspie, kołysanej falą ocea- 
nu. To jasne... Trzebaż raz wreszcie 
tam się znaleźć. 

u  iMydawnieiwo „Kurjex Wileński" S-ka z ogx. odp. 

! 
  

Komornik 'Sądowy. J. -Mošcicki. 

Wszystko co powyżej nurtowało 
we mnie oddawna, kiedy z pośród mę- 
czących ponęt Paryża, z upajania się 
codzień i co sekunda: ruchem, poś- 
piechem, zmiennością form życia, wy- 

czerpanie i przesyt wrażeń sprawiły, 
że pragnienie ciszy i samotności za- 
panowały nad wszystkiem innem i po- 
pędziły mnie na stację kolei linji d'Or- 
leans, przez czarne od sadzy zadymio- 
ne schody i sale, do wagonu, który 
miał mnie odwieźć nad morze. 

Po dwunastu godzinach, wieczo- 
rem, wylądowałam w cichej mieści- 

nie, zamarłej o tej porze roku, (30-ty 

maj) gdyż jeszcze się sezon nie zaczął i 
niema ani właściciel will, nazwanych 
—Ker, po bretońsku ani, na szczęście, 
tłumów kąpiących się. Z pociągu, któ 
ry się tu dowlókł, jakby zniechęcony 
małą ilością pasażerów, wysiadam sa- 
ma jedna i idę w nieznane miejsee z 
rozkosznem poczuciem  zatracenia 
swej osobowości.  Groisie, rozciąga 
przedemną dwie—trzy ulice, zabudo- 
wane parterowemi, najwyżej dwupię- 
trowemi domami z białawego muru. 
Wprost stacji Hotel du Pare, obieram 
tam mieszkanie, i idę wnet daleko, po 

przez uśnięte uliczki, szemrzące wie- 
czornym szeptem nielicznych miesz- 
kańców, siedzących na progach do- 
mów, lub nad zatoką, gdzie mckną 
barki. Wchodzę na wysokie wzgórze 
w małym, ale cienisym parku i stam- 
tąd patrzę długo na zachodzące w sza 
fir i szarość słońce, rzucające povlask 
w dalekie, ruchome wody morza. Do 
jutra... jak najwcześniej... 

Wąski pokoik, z wąziutkiem oknem, 
by łatwiej zamknąwszy okiennice och- 
ronić się od upału i moskitów, ale te- 
mię na dwór... O jakże się biegnie do 
kuczyć: Wschodzące słońce wyprasza 

  

     

  

mię na dwór... O jak że się biegnie do 
morza, jeśli się przyjedzie w jego po- 
bliże i jeśli się ma w sobie tę dziwną 
miłość, będącą może świadectwem pra- 
początku człowieka do swego żywiołu. 

Krótka uliczka zabudowana willa- 
mi z ciosanego szarego kamienia prze: 
ważnie, o nazwach miejscowych: Mas 
(z prowansalska) lub Ker po bretoń- 
sku, to znaczy dom, więc Ker Yann, 
Ker Gwennole, Ker Ivon i t. p. prowa- 
dzi do brzegu. Kamienne te wille, o 
grubych murach, jak forteczki z wąs- 
kiemi oknami i zielonemi okiennica- 
mi, z przydatkiem ogródka, składające 
go się z kilku świerków, tui lub innych 
żywieznych drzew, dających żałobny 
nieprzenikniony cień, stanowią każda 
jakąś zagadkę istnień ludzkich, które 
się tam chronią szukając w upalne ty 
godnie letniego sezonu, cienia i chło- 
du. Teraz niema w żadnej nikogo, sto- 
ją milczące, bez głosu, zamknięte, każ 
da inna, nieprzeniknione i drażniące 
jak dusze ludzkie, o których wiemy 
tak mało z zewnętrznych odruchów. 
Ale oto kołysze się i wspina falą na 
falę morze... Najpiękniejsza i najpotę- 
żniejsza rzecz na ziemi. Jakże ciągnie, 
jakże śpiewa swą wieczną pieśń w któ 
rej rytm, ten sam identycznie od po- 
czątku istnienia tego wszystkiego co 
naokoło, dawniejszy o wiele niż się u- 
kazały te mnożące się bez liku i bez 
myśli istoty zwane ludźmi już kołysał 
te wielkie wody tym samym. zawsze 
takim sańiym ruchem i głosem szu- 
miącym, grzmiącym i szeptanym, po- 
ciągającym i kojącym wszelkie troski, 
rany, usypiającym myśl i biorącym w 
posiadanie każdą kroplę krwi czło- 
wieka, tak że się zdaje słuchając ten** 
tna własnej krwi i rozbijania się fal 
na złotym piasku, że to ten olbrzymi 

się od.g. 10: do. 12.pa.poł. 
       

ruch oceanowy kieruje rytmem nasze- 
go pulsu, obiegiem krwi w żyłach i bi 
ciem serca. Zespolenie jakiego się doz- 
naje po paru godzinach leżenia na brze 
gu piasku, zidentyfikowanie się z wo- 
dą, słońcem i tym ciągłum atakiem na 
brzeg upartej, gniewnej wody, napeł- 
nia mnie kołysaniem się wszystkiego, 
jakby cały świat, wszystko co się wie 
o nim, było tylko to: ten ruch, będący 
ruchem twórczym wszechrzeczy. 

Niema większej rozkoszy na świe- 
cie, jak po nieznanym, spiętrzonym 
skałami brzegu iść przed siebie nie 
dbając o godzinę, o czas, nie myśląc 
o niczem, pozwalając jedynie oczom 
chłonąć bez miary, pić i brać te zmien- 
ne barwy, te śnieżne piany na szafiro- 
wo-zielon., spiętrzonych wodach, ma- 
jących swoje jakieś pomyślenia, swą 
wolę upartą. Idzie, bo chce iść na brzeg 
wdziera się z trzaskiem, ze stęknięciem 

lwa, na czerwonawo-żółte skały, ciep- 
łe od słońca. Idzie ku tobie wał ogro- 
mny, błękitny mur, coraz wyższy, wy 
pryskujący srebrne, ciężkie krople kry 
ształu płynnego w górę, z niezmiernym 
wysiłkiem, żeby coraz wyżej i wyżej... 
Jakiż trud niezmierny i ciągły jest w 
tem dźwiganiu się, jakież zmęczenie w 
tem rozbiciu rozpływaniu się w struż- 
ki po szarych głazach... Fala szepce jak 
konający człowiek, ale tuż biegnie na- 

stępna, podobna, nie ta sama tylko ta 
ka sama... Czy tej samej dosięga wyso 
/kości? Czy tyleż kropli wyrzuca wgó- 
rę? Czy głos jej, gdy z ryknięciem roz 

bijanej o kamienie wody znicestwi się 

na brzegu do którego dążyła na swą 

zgubę z głębin Oceanu, czy okrzyk jej 

zawsze równie głośny? Ciągle się ko- 

łysze i ciągle bez chwili spoczynku 

ten olbrzymi rozmiar wód, rzuca się 

jak skaczący tygrys na brzegi... Cofa 
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się, odchodzi, jakby z obrzydzenia od 
ziemi tak bardzo plugawej, przyczaja 
się daleko, Išni tylko wstęgą srebra i 
czeka tajemniczej godziny, kiedy nie- 
znane siły każą jej wrócić do stóp skał 
wściekłej, rozszumiałej, i zalać nano- 
wo odkryte odpływem złomy. 

Dziwnie ohydny jest widok skał 
po odpływie: jakieś glony, brudno zie- 
lone, obśluzłe, piszczą pod nogami, 
tryskają wodą; w kałużach pod alga- 
mi kryją się, jak mogą, przeźroczyste 
krewetki, jakieś fioletowe jagody wy- 
rastają w szczelinach i plują ci w 
twarz, jeśli je dotknąć, a na ławicach 
piasku jak na złotym półmisku leży 
czasami obrzydliwość nieopisana, na- 
zywa się pulpe, coś w rodzaju medu- 
zy. Galaretowata, płowo-różowa, fry- 

zowana jak jarmuż, niby kwiat czaro- 
wnicy z głębin, duża jak klomb, jasna, 
przeźroczysta i mająca jędynie w sa- 

mem jądrze swej osoby jakiś ciemny 
punkt, to jej żołądek i tam dalej... bo» 

to przecież jest żyjące, je, trawi i roz 
mnaża się... Siedzę na piasku obok te- 

go stworu i zapadam w kontemplację, 

jakbym zapadała w głębiny oceano- 
we... Ty i ja... Żyjemy?L.. Ty i ja zja- 
wiłyśmy się na ten świat wodno-lą- 
dowy, ty larwo, ja człowiek wszystko 
czujący... a obie nic, ale to nie nie zna- 
czymy w tym całym niepojętym świe- 
cie.. Obie leżymy na piasku, ona zdy- 

cha powoli z gorąca, jej morelowa ga- 
lareta zsycha się i więdnie, przecho 
dząc w opalowe barwy, ja przypiekam 
SĘ W promieniach słonecznych i po- 
woli, tylko cokolwiek wolniej, umie- 
ram, równie jak ty, stworze pierwot- 
ny, nie wiedząca o co tu chodzi w tem. 

wszystkiem, co mnie otacza... 

  

(D. c. n.) 

N 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


