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LANDWIRÓW — KOSZEDARY. 
W połowie września (termin nie 

został jeszcze Ściśle oznaczony) ma 

być w Międzynarodowym Trybunale 

w Haadze rozpatrywana sprawa ko- 

munikacji tranzytowej pomiędzy Pol- 

ską a Litwą na linji Landwarów—Ko- 

szedary. Początek tej sprawy tkwi w 

obradach konferencyj polsko-litew- 

skich w Królewcu z r. 1928. Ż wielu 

omawianych tam kwestyj wszystkie 

niemal prędzej czy później utknęły na 

martwym punkcie. Drobne resztki 

znalazły jeszcze oddźwięk w rozmo- 

wach prowadzonych przez dyr. Szu- 

mlakowskiego z p. Sidzikauskasem 

w Genewie podczas dwóch przedo- 

statnich sesyj Rady Ligi. Propozycje 

polskie, dotyczące uregulowania spraw 

granicznych nie znalazły uznania po 

stronie litewskiej i straciły swą aktu- 

zyną tej jałowości roko- 

  

wań była zasadnicza niechęć Litwy 

uregulowania najdrobniejszych nawet 

spraw na podstawie istniejącego tery- 

torjalnego status quo. 

Kwestja tranzytowa wzbudziła ży- 

wsze zainteresowanie w sferach mię- 

dzynarodowych jedynie dlatego, że 

chodzi w niej o możliwość otwarcia 

kolei Libawa—Romny dla ruchu han- 

dlowego państw trzecich. Dzisiejszy 

stan rzeczy hamuje swobodną działal- 

ność gospodarczą kupców europej- 

skich, którzyby pragnęli korzystać z 

dogodnej linji kolejowej, łączącej port 

libawski z przemysłowym okręgiem 

naddnieprzańskim Rosji i obszarami 

leśnemi Połski i Białorusi Sowieckiej. 

Sprawa więc powyższa traktuje się ra- 

czej pod kątem interesów państw trze- 

cich, a nie Polski i Litwy, otwarcie 

bowiem kolei na odcinku Landwarów 

—Koszedary nie przesądza jeszcze mo- 

žliwošci korzystania z niej przez oby- 

wateli Polski i Litwy, co uzależnione 

będzie zawsze od dobrej woli obu bez- 

pośrednio zainteresowanych stron. 

Nie ulega wątpliwości, że ze stro- 

ny polskiej istnieje gotowość otwarcia 

la tej linji swobodnego ruchu mię- 

dy Polską a Litwą nietylko dla oby- 

wteli państw trzecich, ale przede- 

wsystkiem @а obywateli -polskich i 

liteyskich. Natomiast zupełnie inne 

stapwisko zajmuje strona litewska, 

którj zasadniczem dążeniem jest u- 

trzykanie nieuznawanej przez nią gra 

nicy y stanie zupełnej, demonstracyj- 

nej mrtwoty. 

Biqząc się nad rozwikłaniem tej 

beznacjejnej politycznej kontrower- 

sji, Raą Ligi Mrodów wpadła na po- 

mysł presunięch jej na grunt prawny 

i zwrócił się doTrybunału Haskiego 

z prośbą o wydarie opinji, czy przy- 

jęte przez, Litwę przepisy międzyna- 

rodowe obówiązuj ją do otwarcia na 

linji Koszedary —andwarėw ruchu 

dla potrzeb międzyarodowych. Orze- 

czenie Trybunału m stać się podsta- 

wą prawną dla Rady_igi dla wydania 

nowego „zalecenia“,ktėremu jednak 

będzie równie brakowło mocy egze- 

kucyjnej jak wszystką dotychczaso- 

wym zaleceniom Ligi : zakresie sto- 

sunków polsko-litewskih, Mimo to, 

orzeczenie Trybunału, którdyy pot- 

wierdzało tezę polską (+ obóyiązku 

Litwy uruchomienia kolei, nie xgdzie 

pozbawione dużego znaczenia niekiko 

teoretycznego, ale i politycznego. 

Spór poddany Trybunałowi В. 

skiemu toczył się dotąd w formie pl 

semnej, obie strony na wezwanie 

Trybunału; złożyły swoje tezy z argu- 

mentacją na piśmie, przytem Litwa 

rozwinęła w swoich memorjałach ca- 

łokształt sprawy Wileńskiej poczyna- 

jąc od umowy Suwalskiej. Zmusiło 

to i stronę polską do szerszego ujęcia 

sprawy, wskutek czego materjał zło- 

żony Trybunałowi, obejmuje istotnie 

całą historję konfliktu polsko-litew- 

skiego. Wątpić jednak można aby 

Trybunał zechciał tak głęboko wejść 

*dy, byl to „ 

w wypadki polityczne, poprzedzające 

pojawienie się kwestji, poddanej jego 

orzeczeniu, które zresztą będzie miało 

charakter tylko „opinji doradczej”. 

W przewodzie ustnym przed Try- 

bunałem stronę polską reprezentować 

będzie p. Mrozowski, mając u swego 

boku p. Perkowskiego z Min. Spr. Za- 

granicznych, stronę litewską zaś — p. 

Sidzikauskas, korzystając z usług rze- 

czoznawcy prawnego, emigranta ro- 

syjskiego w Paryżu, prof. Mandel- 

stamm'a. Jeżeli przewodniczący Try- 

bunału, Japończyk Adatci dopuści do 

rozszerzenia dyskusji, spodziewać się 

można wytoczenia przez przedstawi- 

cieli Litwy całego arsenału argumen- 

tów, mających uzasadnić oporność 

Litwy, wobec postulatu normalizacji 

stosunków z Polską. Jest rzeczą bar- 

dzo ciekawą, czy w tych wywodach 

usłyszymy coś nowego coby świad- 

czyło o postępie poczucia rzeczywi- 

stości w sferach rządowych  litew- 

skich. 

Z artykułów, poświęconych spra- 

wie tranzytowej w „Lietuvos Aidas'* 

i pisanych na historycznem tle sprawy 

Wileńskiej, nie można czerpać opty- 

mizmu, a tezy p. Sidzikauskasa, zło- 

żone Trybunałowi nie różnią się właś- 

ciwie w niczem od tez bronionych 

przez p. Wołdemarasa i innych przed- 

stawicieli Litwy przed Ligą Narodów. 

Stąd też, mimo szerokiego tła, na ja- 

kiem toczyć się będzie rozprawa przed 

Trybunałem Haskim, orzeczenie jego 

nie otworzy zapewne nowego etapu w 

stosunkach polsko-litewskich. 

Testis. 
—————2—— 
Z ZZ 

We wczorajszym artykule wstępnym 

„Słowa* (autor Z. Harski) znajdujemy wy- 

wód następujący: 

„Po odzysi    niu niepodległości Polska 

„rozpoczęła życie od popełniania błędów. 

„Jak dziecko stawiała kroki niepewnie. Lin- 

„ja jej ruchów była zygzakowata. Zapadała 

. „na różne choroby, cholerę rejormy rolnej, 

„dezynterję świadczeń socjalnych i inne. 

„Z objęć tych chorób organizm zaczyna wy- 

Jednocześnie. wiek dzie- 

mlodzienczemu“ 

chodzić zwycięsko. 

„cinny ustępuje 

(podkreślenia nasze. Red.). 

O, panie Harski! Jakże to Pan pisał o 

tej „cholerze*, o tej „d nterji“ przed 10-ciu 

laty, kiedy to był Pan £ 

„Przełomu* wileńskiego? 

iek dziecinny*. 

miejsce wiekowi „młodzieńczemu*. Znać to, 

sobie dopiero wyobrazić, co to 

dy ten ustąpi z kolei miejsce wie- 

Czy aby jest Pan pewien, 

tej wo- 

miejsce 

    

   eim pepeesowskiego 

Wprawdzie wte- 

Dziś ustąpił on 

    

znać! M 

będzie, kie 

kowi „meskiemu“! 

že nigdy nie wypadnie Panu napič 

dy, w którą Pan dziś z takiem obrzydzeniem 

pluje? Kto to wie... W naszych kiepskich cza- 

sach refleksja nie za z 

Więc wydaje się Panu, że rządy pomajo- 

„cholerę reformy rolnej”, 

ią w Polsce „dezyn- 

: to takie 

z rządem*? 

  

   

   

  

we zdła 

  

ową 

że bezlitośnie wy! i 

socjalny: 
   

       terję świadcze ? 

są sperandy Pańskiej „współpr 

O, panie Har: p į 
—н 

    

Minister Zaleski odjechał 
do Paryża. 

WARSZAWA, 27. VIII. (Pat). W 
dniu 27 b. m. o godzinie 11 min. 55 
p. minister Zaleski odjechał do Paryża 
w towarzystwie szefa swego gabinetu 
p. Szumlakowskiego, naczelnika Ra- 
czyńskiego oraz sekretarza osobistego 
p. Kraczkiewicza. Na dworcu żegnali 
p. ministra ambasador Laroche, wice- 
minister Beck, poseł Rzeczypospolitej 
Polskiej w Moskwie p. Patek, poseł 
Rzeczypospolitej w Bernie p. Modze- 
lewski, wojewoda Jaroszewicz, mini- 
ster Schaetzel, radca Mościcki oraz 
gronc wyższych urzędników M. S. Z. 

i przełstawiciele prasy. 

Zasiki dla bezrobotnych 
we wrześniu. 

( Fel. od u. kor. z Warszawy). 

Komisja busętowa funduszu bez- 
robocia ustaliła, + vy miesiącu wrze- 
śniu na UstAWOWc-gsjłki dla bezro- 
botnych przeznacza ;ę kwotę 4.536 
tys. złotych. Za podste,ę glą oblicze- 
nia tej kwoty przyjęto, Ż wę wrześniu 
uprawnionych do zasiłki, będzie o- 
koło 60 tys. bezrobotnych. 

  

  

GIMNAZJUM koedukacyjno- 
humanistyczne 

im. Ks. PIOTRA SKARGI «. 
WILNO, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). į 

| 

DLA DOROSŁYCH 

Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z! oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język 

niemiecki lub francuski. Egzaminy wstępne do wszystkich klas rozpoczną 
się dnia 31 sierpnia. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 de 21-ej. 

Kancelarja Gimnazjum czynna codziennie w godz. 17 —19. 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU. 
  

      

łty i ja 

6484— 1   wybierzemy się na niedzielną przejażdżkę w sweterkach i pończochach sportowych 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI 
Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

  

Horoskopy propozycji polskiej. 
Sufler berliński działa w Moskwie na zwłokę. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W kołach politycznych w Warszawie przypuszczają, że polityka 
rządu sowieckiego w sprawie propozycji polskiej polegać będzie na 
grze na zwłokę.. Wskazuje na to z jednej strony ogłoszony przed- 

wczoraj komunikat P.A.T., a z drugiej strony posiedzenie rady ko- 

misarzy ludowych, upoważniające komisarza Litwinowa do dalszych 
pertraktacyj z Polską. Na takie stanowisko Sowietów wpływa, jak 
można wnosić z depesz nadchodzących z Beriina, stanowisko dyplo- 

macji niemieckiej, która stara się przeszkodzić w pacyfikacji stó- 

sunków we wschodniej Europie de czego zmierza jak wiadomo pro- 

pozycja polska. 

Zawarcie paktu © nieagresji między Polską a Sowietami było- 
by zdaniem prasy niemieckiej bankructwem traktatu w Rapalio 

l ostatniego traktatu berlińskiego. 

Komunikat biura „Tass”* © rokowaniach polsko - sowieckich. 

  

MOSKWA. 27.VIII. (Pat.) „Tass“ 
upoważniony jest do powiadomienia, 
że 23 sierpnia poseł polski Patek wrę- 

      

  

nych dokument, zawierający projekt 
sowiecki paktu o nieagresji, który był 
przedstawiony rządowi polskiemu w 
roku 1926 przez zmarłego ministra 
sowieckiego Wojkowa. 

Nowy dokument, obecnie złożony 
przez posła Patka, powtarza te same 
warunki, dodając jeszcze jeden, który 
nie figurował w dotychczasowych ro- 

komisarjatowi spraw zagranicz- . sowieckich, 

kowąniach. Wynika stąd, że wzmian- 
kowany dokument nie stanowi żadne- 
gp postępu w rokowaniach  polsko- 

będąc raczej krokiem 
wstecz. Zresztą poseł Patek, wręczając 
omawiany dokument, nie proponował 
wcałe wznowienia rokowań i scharak- 
teryzował sam ten dokument jako re- 
sume wyników rokowań w latach 
1926 i 1927. Poseł Patek wręczył ten 
dokument w chwili swego wyjazdu 
na dłuższy urlop. 

Dircksen w Berlinie. 
BERLIN 27.8, Pat. — Wdniu'27 b. m. 

rano przybył tu ambasador niemiecki w 
Moskwie Direksen, celem złożenia sprawoz- 

dania o sytuacji, wytworzonej rekowania- 
mi' francusko-sowieckiemi w sprawie paktu 
o nieagresji. 

„Le Temps" o zaniepokojeniu niemieckiem. 
PARYŻ 27.8. Pat. — „Le Temps* 

wiając sprawę projektowanych pz nie- 
agresji z Rosją Sowiecką, pis: У Ко- 
łach niemieckich panuje conajmniej dziwne 
zaniepokojenie, które winno zwrócić 
Francji, 

kłopotaniu rządu i narodu, któr 
żadnej okazji dla stwierdzenia swych dążeń 
pokojowych, lecz który nie moż ię zdec 
dować na udzielesie gwarancyj, stwierd 
jących szczerość tych dążeń. Gdyby chodzi- 

oma-     
   

  

    

     

    

   nie pomij. 

   

  

ło tylko o układ francusko-sowiecki, Niem- 
cy by się nie niepokoili, lecz sytuacja ule- 

gła ianie, kiedy okazało się, że w rzeczy- 
ości chodzi tu o układ polityczny fran. 

susko-sowiecki i sowiecko - polski oraz że 
pakt nieagresji francusko-sowiecki stanowił- 
by do pewnego stopnia przegiwwagę poli- 
tyczną traktatów niemiecko-sowieckich, za- 
wartych w Rapallo i Berlinie. Dlatego też 
co do tego drażliwego punktu ujawnia się 
reakcja opinji niemieckiej. 

     
   

  

Wybuch rewolucji w Portugalii. 
Zamach na Carmonę. 

MADRYT 27.8. Pat. — Hiszpań- 
skie ministerstwo spraw  wewnetrz- 
nych potwierdza wiadomość o wy 
buchu ruchu rewolucyjnego w Portu- 

galji. Według obiegających pogłosek 
przygotowany był zamach na Carmo- 
nę. 

Starcie wojsk rządowych z powstańcami. 

LIZBONA 27.8: Pat. — W związ- 
ku z wiadomościami o zamachu re- 
wolucyjnym wyjaśniają, że grupa 
powstańeów cywilnych zaatakowała 

szary artylerji, które też obsadziła. 
Wojska rządowe zaatakowały pow- 

    
    

  

stańeów, którzy się zabarykadowali 
w koszarach. Ruch rewolucyjny zo- 
stał zlokalizowany w koszarach. 

Rząd jest całkowicie panem sytua- 
eji. 

  

Rewolucja została zlikwidowana. 
LIZBONA 27.8. Pat. — Wczoraj o go- 

dzinie 6-ej rano grupa osobników cywilnych 
wtargnęła do koszar 5 pułku artylerji oraz 
pułku ciężkich karabinów maszynowych 
zatrzymała pełniących służbę oficerów i о- 
panowały koszary, Inne pułki garnizonu 
oraz oddziały policji zmusiły powstańców 
do peddania się. Rewolucja została zlikwido 
wana. Przywódców jej aresztowano. 

MADRYT 27.8. Pat. — Według uzupeł- 
niających wiadomości o powstaniu w Liz- 
bonie, oddziały wojskowe wraz z grupą ©- 
sób cywilnych zajęły trzy budynki koszar, 
których załogi przyłączyły się do powstań- 

ców. Oddziały oszańeowały się w pzrku Ed- 
warda VII i stąd poczęły ostrzeliwać gma- 
chy publiczne. "Kilku lotników przyłączyło 

się do ruchu powstańczego, przelatując nad 
miastem i rzucając granaty i proklamacje. 

Wojska rządowe opanowały powstańców, 
którzy © godzinie piątej i pół po południu 
z powodu braku amunicji poddali się. 
Trzech lotników uciekło, pozostałych are- 
sztowano, 

Dotychczas nie wiadomo w jakim stop- 
niu ruch przeniósł się na prowineję. Komu. 

oficjalny rządu portugalskiego poda- 

  

nikat 
je, iż w całym kraju panuje spokój. 

Krwawy bilans dnia wczorajszego. 
LIZBONA 27.8. Pat. — Podczas wczoraj- 

szych walk w parku Edwarda VII i w о- 
grodzie zoologicznym straty rewoluejonis- 
tów wyniosły 12 jeńców i 5 zabitych. Jeden 
z aeropłanów, opanowanych przez rewo- 

lucjonistów, rzucił szereg bomb, zabijająe 
ć osoby i wiele raniącz pośród ludności 
miasta, nie biorącej udziału w walkach. 

Według informacyj, napływających z ca- 

łego kraju, wszędzie przywrócono porządek. 
Aresztowano 500 uczestników powstania. Kil- 
ku przywódców ruchu, a mianowicie pik. 
Ribeiro, por. Carmona i Sebastjan Costa zdo- 
lali zbiec na dwóch samolotach. W Aldan- 
cer władze zatrzymały samolot wraz z pow- 
stańcami, którzy zmuszeni byli do lądowania 
z powoda defektu motoru. 

0 stosunkach Litwy 
z „Danatbankiem*, 

Dr. Puryckis, b. litewski minister 
skarbu, omawia na łamach „Lietuvos 
Aidas“ rolę „Danatbanku* w życiu 
państwa litewskiego. Bank ten zorga- 
nizował na początku wojny t. zw. 
„Darlohenskasse Ost“, ktėra emitowa- 
ła banknoty dla obszarów okupowa- 
nych na północnym wschodzie. 

Pieniądz ten obiegał na Litwie w 
ciągu 7-iu lat równolegle z markami 
niemieckiemi. Jego dewaluacja przy- 
niosła Litwie olbrzymie straty. W ro- 
ku 1918, gdy zaczęły się organizować 
władze litewskie, Litwa otrzymała 
głównie za pośrednictwem Erzberge- 
ra kredyt w wysokości przeszło 100 
milj. mk. Wartość tej pożyczki 
chwili jej wypłacenia wynosiła okoła 
50—60 milj. mk. w złocie. Potem 
wartość jej uległa dalszemu zmniejsze- 
niu. Część pożyczki została wypłaco- 
na na Litwie, a znaczną część uloko- 
wano w „Danatbanku* na rachunku 
rządu litewskiego, pokrywając z niej 
rozmaite zamówienia, przedewszyst- 
kiem dla wojska. Litewskie minister- 
stwo skarbu wysyłało wówczas swych 
pełnomocników, którzy podejmowali 

za czekiem 2—3 milj. 
Ponieważ  wypłacąano wówczas 

drobnemi banknotami, przeto suma 
taka zajmowała kiłka wielkich waliz. 
Walizy te pieczętowano i wysyłano 
do Kowna. Przesyłki takie były wów- 

czas rzeczą dość ryzykowną, bowiem 
stosunki były niespokojne, a litewscy 
kurjerzy dyplomatyczni narażeni byli 
na szereg trudności. Pomimo to nigdy 
nie ginęły znaczniejsze sumy, jakkol- 
wiek poselstwo berlińskie wysłało tą 
drogą na Litwę przeszło 100 milj. mk 
nietylko z Niemiec, lecz także z Ame- 
ryki i Anglji. 

Zdarzyło się raz, że bank odmówił 
wypłacenia pieniędzy rządowi litew- 
skiemu, a to naskutek instrukcji nie- 
mieckiego ministerstwa spraw zagra- 
nicznych, wydanej z powodu konflik- 

  

"tu w Kownie między rządem litew- 
skim a niemiecką władzą okupacy 
P. Purickis opowiada, że interwenj 
wał wówezas w banku, a potem u ów- 

czesnego niemieckiego wiceministra 
spraw zagranicznych, socjalisty, Da- 
vida. Nakoniec udało się uzys 
nięcie instrukcji. 

Ostatni incydent, który pociągnął 
za sobą zerwanie z „Danatbankiem*, 
przedstawiał się, jak następuje: Do 
posła litewskiego w Berlinie przybył 
wysoki urzędnik nemieckiego mini- 
sterstwa skarbu z notarjuszem i przed- 
stawił 5 weksli, wystawionych w Wil- 

    

   

  

nie, a podpisanych przez obecnego 
prezydenta Smetonę i ówczesnego 
pierwszego litewskiego ministra skar- 
bu M. Iczasa. Była to pierwsza pożycz- 
ka litewska. P. Puryckis, który wów- 
czas był posłem litewskim w Berlinie, 
odmówił pokrycia weksli, twierdząc, 
że nie ma zarządzenia wypłaty i że z 
drugiej strony Litwa ma wiele preten- 
syj do Niemiec. Oświadczył on zatem, 
że sprawa weksli rozstrzygnięta bę- 
dzie przy ostatecznym rozrachunku z 
Niemcami. Niemcy zagrozili zaprote- 
stowaniem weksli. Ponieważ obawia- 
no się, że niemiecka kasa państwowa 
nałoży areszt na fundusze rządu li- 
tewskiego, w „Danatbanku”, przeto za 
zgodą Kowna Puryckis wycofał te pie- 
niądze z z „Danatbanku' i złożył je 
w innym banku na własne nazwisko. 

Odtąd Litwa nie pozostawała w 
żadnych stosunkach z „Danatban- 
kiem*. (W. I. P.) 

Wniosek o zwołanie sejmu 
pruskiego 

uzyskał wymaganą iiość głosów. 

BERLIN 27.8. Pat. — Frakcja 
Landvolku w sejmie pruskim poparła 
wniosek niemiecko-narodowych i hit- 
leroweów o zwołanie natychmiastowe 
sejmu pruskiego. Frakcja ta liczy 16 
osób. W ten sposób wniosek uzyskał 
wymaganą ilość 90 głosów. Wobee te- 
go konwent senjorów sejmu pruskie- 
go zwołany został na wtorek 1 wrze- 
Śnia. 

  

    

Reprezentant Analli 
w Genewie. 

LONDYN, 27. VIII. (Pat). Wobec 
tego, że kryzys obecny nie pozwala ior 
dowi Readingowi na opuszczenie Lon- 
dynu, na zbliżającej się Radzie Ligi 
i Zgromadzeniu Ligi Narodów, Anglję 
reprezentować będzie lord Cecil. 

Najwyższa Rada Lotnicza. 

PORYŻ 27.8. Pat. — Prezydent 
Doumer podpisał dekret o utworze- 
niu Najwyższej Rady Lotniczej. 

WIADOMOSCI z KOWNA 
W NIEMIECKIEJ KIESZENI. 

„Lietuvos Żinios* wskazuje na to, że 
Litwa w ostatnich czasach coraz więcej po- 
pada w zależność od zagranicznych kapi- 
talistów, którzy udzielili jej kredytu, naby- 
li monopol i t. d. Lecz najbardziej zależną 

dzielnicą litewską jest kraj kłajpedzki, gdzie 
życie gospodarcze i finansowe spoczywa w 
ręku zachodnich sąsiadów. Zarówno rzemio- 
sła, jak i rolnictwo, dzięki umiejętnej poli 
tyce Banku Rzeszy, uzależnione są od Nie 
miec. Bank Rzeszy, zdob 
wpływ na życie rolnictwa, przem ry- 
bactwa w kraju Kłajpedzkim. Mała Litwa 
dzień po dniu coraz więcej „wchodząca do 
kieszeni Niemiec pod względem gospodar. 
czo-finansowym, nie może zachować całko- 
witej politycznej niezałeżności od zachod- 
nich sąsiadów. Litwa bowiem bynajmniej 
nie wyczerpała wszystkich środków prze- 
cięcia drogi rozwoju tego niebezpiecznego 
procesu. Przeciwnie, niektóre ograniczenia 
Banku Litewskiego na terenie Małej Litwy, 
jak np. redyskonto, wprost pchają tamtejszą 
ludność w objęcia banków Tylży, Królew- 
ca i t. d. Niebezpieczeństwo z każdym dniem 
staje się groźniejsze”. 

SEKWESTR MAJĄTKU PETRULISA. 
Jak podaje „Łiet. Žinios“, Trybunai Naj- 

wyższy obłożył aresztem majątek Petrulisa 
w sumie 230 tys. lit. Areszt został nałożo- 
ny w związku z powództwem cywilnem, ja- 
kie wytoczyło b. premjerowi Ministerstwo 
Skarbu. Petrulis pozostaje na wolności za 
kaucją 200 tys. lit, 

HM ZJAZD POLSKIEJ MŁODZIEŻY AKADE- 
MICKIEJ LITWY. 

28 i 29 b. m. odbywa się w Kownie II 
ja:4 polskiej młodzieży akademickiej Li- 

JAPOŃSKI 
PROSZEK K AT o L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

  

  

        

   

     

  

    

      

    

  

   

  

    

  

    

Zniesienie wolnych 
przejazdów do Brazylji. 

RIO DE JANEIRO 27.8. Pat. — 
Wobec akcji oszczędnościowej rządu 
prowizorycznego Brazylji, departa- 
ment zaludnienia w Rio de Janeiro, 
któremu podlegają wszystkie sprawy 
z dziedziny imigracji i kolonizacji, 
zniósł ostatnio wolne przejazdy na о- 
krętach i kolejach brazylijskich dla 
emigrantów, urających się do stanów 
Brazylji. Zarządzenie to dotyczy wszy 
stkich emigrantów bez wyjątku i od- 
bije się również na emigrantach pol- 
skich i ich rodzinach, którzy dotych- 
czas właśnie korzystali po przyjeź- 
dzie do Brazylji z przejazdów  dar- 
mowych do miejsca przeznaczenia. 

Orzeczenie Trybunału Haskie- 
go w sprawie unji celnej 
gotowe będzie dopiero w połowie 

września. 

WIEDEŃ. 27.VIII. (Pat.) Omawia- 
jąc sesję wrześniową Ligi Narodów, 
organ chrześcijańsko-społeczny „„Re- 
ichspost'* zaznacza, że Trybunał Ha- 
ski przygotowuje swoje orzeczenie w 
sprawie  unji celnej  niemiecko- 
austrjackiej dopiero z początkiem 
września. Wobec tego nie będzie mo- 
gła kwestja ta wejść na porządek ob- 
rad sesji Rady Ligi Narodów, rozpo- 
czynającej się w dniu 1 września, lecz 
dopiero na sesję nowowybranej Rady 
Ligi Narodów, która zbierze się w po- 
łowie września. 

Delegacja sowiecka wyjechała 
do Genewy. 

MOSKWA. 27.VIII. (Pat.) Delega- 
cja sowiecka pod przewodnictwem Li- 
twinowa odjechała do Genewy, celem 
wzięcia udziału w pracach podkomi- 
sji koordynacyjnej i plenum komisji 
paneuropejskiej. 

  

Hugenberg u Brueninga. 

BERLIN, 27. VIII. (Pat). Kanclerz 
Bruening przyjął w dniu 27,b. m. po 
południu na dłuższej audjencji prze- 
wodniczącego partji niemiecko-naro- 
dowej Hugenberga. 

Bunt więźniów. 
NOWY YORK 27.8. Pat. — W miejsco- 

wości Marquette w stanie Michigan w miej- 
seowem więzieniu wybuchł bunt więźniów, 
którzy zastrzelili lekarza i ranili jednego z 
dozorców. Bunt został stłumiony, zanim przy - 
brał groźniejszy charakter. Trzech głównych 
winowajców buntu popełniło samobójstwo. 

Zuchwały napad rabunkowy. 
BORYSŁAW 26.8. Pat. — Nocy dzisiej- 

szej dokonano napadu rabunkowego na kar- 
ezmę Jakóba Mambacha w Podmonasterk 
Trzech bandytów uzbrojonych w rewolwe 
po wyłamaniu okna wtargnęło do karczm, 
i steroryzowawszy obeenych zrabowało wię- 
kszą ilość spirytusu, tytoniu i kilkadziesiąt 
złotych w gotówce. Po dokonaniu rabunku 
bandyci zbiegli. 

Policja prowadzi pościg. 
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W OBRONIE TEATRU AMATORSKIEGO 
KOLEJARZY WILEŃSKICH. 

(Artykuł polemiczny). 

W numerze 187 „Kurjera Wileń- 
skiego, w artykule „Sprawa teatrów 
w Wilnie* p. Hel. Romer pisze m. in. 
tak: „Widzieliśmy jakie powodzenie 
miała tego roku trupa kolejowa, ama- 
łorska, objeżdżająca ze swą „Często- 
chową* prowincję. Osobiście nie znaj- 
duję by było racjonalnem ponosić tyle 
kosztu na kostjumy i tyle trudu na in- 
scenizację, by pozostać bądź co bądź 
gronem amatorów, więc pozycją nie- 
stałą. Widzieliśmy już takie zespoły 
przygodne; koszty, kostjumy, zapał i 
kilka efektownych przedstawień, a po- 
tem milczenie, zniknięcie z horyzontu 
zespołu i często rozproszenie dużego 
materjału kostjamowego. Teatry ama- 
torskie powiny służyć jako miła roz- 
rywka, ale nie wchodzić w drogę te- 
atrom zawodowym '. 

Nasuwa się tu parę kwestyj, któ- 
rym niepodobna nie zaoponować. 
1) Dłaczego teatr amatorski przedsię- 
biorący objazd prowincji ma szkodzić, 
czy tam wchodzić w drogę teatrom 
zawodowym? Byłoby może tak, gdy- 
by teatry zawodowe zaspokoiły całko- 
wicie zapotrzebowania widowiskowe 
prowincji. A tymczasem mieliśmy jed- 
ną jedyną grupę objazdową Reduty, 
która miała bardzo rozległy teren dzia 
łalności i wielu miastach i miaste- 
'czkach wogóle być nie zdążyła, a do 
innych zajrzała co najwyżej jeden raz 
w ciągu roku. Nie lepiej przedstawiają 
się widoki i na rok przyszły. W takich 
warunkach objazdowe teatry amator- 
skie, szczególniej jeżeli są tak posta- 
wione jak wspomniany kolejowy. nie 
tylko nie są zawadą, lecz owszem speł. 
niają czyn obywatelski godny  po- 
chwały i jak najdalej idącego popar- 
cia. Teatr amatorów-kolejarzy, o ile 

mi wiadomo, jest całkowicie samowy- 
starczalny, ale w razie potrzeby nale- 
żałoby go nawet poprzeć odpowied- 
niemi subsydjami. Ponadto wartoby 
było przenieść jego działalność poza 
teren ognisk kolejowych, na których 
on dotychczas się opierał, bo daleko 
mam jeszcze do nasycenia naszej pro- 
wineji widowiskami. 

2) Dlaczego teatr zawodowy miał- 
by rokować większą trwałość, niż a- 

matorzy kolejowi? Przedewszystkiem 
teatr zawadawy również co roku prze- 
żywa kryzysy, jak to unaoczniło się 
w tym roku z teatrami miejskiemi. 
Placówka objazdowa nie ma obowią- 
zku istnieć tak, jak teatr miejski i 
pierwszy lepszy kaprys losu, albo ja- 
kiegoś potentata w tej branży zdmu- 
chnie ją tak samo łatwo jak niesnas- 
ki wewnętrzne—teatr amatorski. Z in- 
nej znów strony teatr amatorski ko- 
łejowy nie jest już znowu osadzony na 
tak ruchomych piaskach, jak przed- 
stawia p. Hel. Romer. Oparciem jest 
mu akcja kulturalno-oświatowa Dy- 
rekcji Kolei Państwowych prowadzo- 
na planowo i systematycznie od wielu 
już lat. Istnieje tam w Wydziale Oso- 
bowym referent, który się troszczy 0 
ruch oświatowo-kulturalny wśród ko- 
lejarzy, szkoda tylko, że obarczony on 
jest i innemi obowiązkami, na czem 
niewątpliwie akcja oświatowa cierpi. 
Ponadto przydałoby się mu do boku 
jeszcze parę osób specjalistów, z któ- 
rych jedna podjęłaby się pokierowa- 
nia akcją odczytową, inna teatralną, 
jeszcze inna sportową i t. d. wprowa- 
dziłoby to pracę na tory bardziej sy- 
stematyczne, czego nie może uczynić 
jeden człowiek sam, mając w dodatku 
nawał najróżnorodniejszej pracy. W 
teatrze kolejowym jest właśnie taki 
spec. — był nim dotychczas p. Mali- 
nowski. Ale to są detale. Naogół bia- 
rąc referent jest i dyrekcja dba, aby 
„praca kulturalno-oświatowa nie była 
„przerwana. Oczywiście dba się prze- 
dewszystkiem o placówki już urucho- 
mione, a więc i o objazdowy teatr a- 
matorski. Pozatem przeszło diesięcio- 
letnia praca oświatowa na terenie ko- 
lejnictwa przygotowała już pewien 
grunt pod dalsze prace. Istnieje na 
prowincji szereg porządnych lokali 
Ognisk Kolejowych, zbudowanych 
właśnie dla ułatwienia akcji kultural- 
no-oświatowej, zaopatrzonych w sce- 

    
  

ny, kurtyny, ekrany widzownie, po- 
siądających gdzieniegdzie (np. Biały- 
stok, Łapy, Nowo-Święciany i t. d.) 
własne Kina Kolejowe, place sporto- 
we i t. d. W ten sposób Dyr. Kol. 
Państw. daje możność objazdowiczom 
rowinąć działalność i zapewnia im 
trwałość stanowczo większą, niż ta 
jaką zapewnić może fachowcom Ma- 
gistrat Wileński. Nawet gdyby w tym 
lub następnym roku osłabiła się dzia- 
łalność amatorów, to to jeszcze nie 0- 
znacza fiaska i kostjaumy jeszcze nie 
przejdą do prywatnych zbiorów, bo 
pozostanie Dyrekcja Kolei, i regular- 
na organizacja Ognisk, i specjalny u- 
rzędnik, który będzie zabiegać i z za- 
miłowania, i ex oficio o wskrzeszenie 
i nowy rozpęd objazdowych imprez 
teatralnych, ze względu na powierzo- 
ną mu opiekę nad sprawą duchową 
kolejarzy, rozrzuconych po różnych 
zakamarkach naszego kraju. A przy- 
tem skorzysta i ludność, mieszkająca 

w pobliżu tych ośrodków kolejowo- 
oświatowych. 

W takich warunkach nie należy, 
mojem zdaniem, rzucać słów, mogą- 
cych tamować rozpęd i ochotę ama- 
torów i tem samem przeszkadzać w 
pracy, pełnym jak najlepszych inten- 
cyj inicjatorom. | 

Władysław Arcimowicz. 

Zgadzając się zupełnie z wszyst- 
kiemi pochwałami jakie p. Arcimo- 
wicz pisze o teatrze Kolejowym, odda- 
jąc najszczerszy hołd świetnej pracy 
Kulturalnej Sekcji Oświatowej, nie 
mogę cofnąć pogłądu że teatr amator- 
ski jest pozycją bardziej niestałą niż 
Teatr zawodowy. Inna rzecz, że przy 
doskonałej organizacji Kolejowców 

ten teatr może oddać pewne zasługi na 
prowincji. 

Hel. Romer. 
BEZ ARARAT ZYKA AOR AOACKAWEZACZO : 

Przesunięcia wyższych szarż 
policji. 

Komendant Główny Policji Państ- 
wowej, płk. Jagrym-Maleszewski, za- 
rządził następujące przesunięcia na 
stanowiskach komendantów powiato- 
wych Policji Państwowej. 

Kom. Jan Hormung, dotychczaso- 
wy komendant powiatowy w Wołko- 
wysku, przeniesiony został na takież 
stanowisko do Ostrołęki; dotychcza- 
sowy komendant powiatowy w Ostro- 
łęce kom. Eugenjusz Motoczyński, ob- 
jął stanowisko komendanta powiatowe 
go w Ciechanowie; podkom. Józef 
Formusiewicz, zajstępca komendanta 
powiatowego w Grodnie, mianowany 
został p. o. komendanta powiatowego 
w Wołkowysku; asp. Gozdocki, do- 
tychczasowy komendant powiatowy 
w Ciechanowie przeniesiony został do 
Gostynina. 

Obrady nad reorganizacją 
Kas Chorych. 

W dniu 29 i 30 b. m. odbędą się 
w ogółnopaństwowym związku Kas 
Chorych konferencje, na których omó- 
wione zostaną ostatecznie formy orga- 
nizacyjne i administracyjne stworzo- 
nych obecnie okręgowych Kas Cho- 
rych. 

Obradom przewodniczyć będzie 
komisarz rządowy ogólnopaństwowe- 
go związku Kas Chorych, prof. Czar- 
nocki, w konferencjach wezmą udział 
komisarze Kas, oraz przedstawiciele 
okręgawych związków Kas Chorych. 

Z Instytutu 
Spraw Społecznych. 

WARSZAWA, 27. VIII (Pat). W 
dniu 27 b. m. odbyło się konstytujące 
zebranie rady zarządzającej Instytutu 
Spraw Społecznych, powołanego do 
życia z inicjatywy p. ministra pracy 
i opieki społecznej Hubickiego. Na 
prezesa Rady został powołany p. Ja- 
strzębski Wincenty, szef biura eko- 
nomicznego Prezydjum Rady Mini- 
strów, na wiceprezesa dr. Henryk Wil- 
czyński, prezes rady lekarskiej w 
Ogólno-Państwowym Związku Kas 
Chorych. 

KU R JE R WDT CENNOS RECT 

Teatry z dn. 1 września zostaną 
zamknięte. 

Do porozumienia dyrektorów z ZASP'em nie doszło. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W nocy ze Środy na czwartek 
po codziennych obradach zjazdu zw. 
dyrektorów teatrów polskich wydany 
został komunikat dla prasy, w któ- 
rym zjazd oświadeza, iż uznał za nie- 
możliwe poczynienie jakichkolwiek 
kroków dla uruchomienia sezonu 
1931-32 na podstawach porozumie- 
nia ze Związkiem Artystów Seen Pol- 

Narady BBWR. nad 

skich. Wobec tego wszelkie rokowa- 
nia zostały zerwane i większość tea- 
trów w Polsce z dniem 1 września 70- 
stają zamknięte. Szereg dyrektorów 
nosi się z zamiarem kompletowania 
zespołów teatralnych z sił amator- 
skich lub aktorów stojących poza 
związkiem. 

reformą podatkową. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dn. 27 b. m. odbyło się w kole 

parlamentarnem BBWR posiedzenie 

podkomisji podatkowej, w której wzię 

li udział również prezes Sławek i wi- 

ceminister skarbu Zawadzki. Na nara- 

dzie omawiano bieg prac nad refor- 

mą obowiązującego systemu podatko- 

wego. 

  

Dokoła sprawy Woldemarasa. 
RYGA, 27-VIII (tel. wł.). Opinja rzeczoznawców w sprawie Wolde- 

marasa była dla niego bardzo nieprzychylna. 
Mowy.10 obrońców potrwają prawdopodobnie 2 dni. Sam Wolde- 

maras zamierza mówić 4 godziny, to też wyrok spodziewany jest w pią- 
tek lub sobotę. 

Mowa prokuratora trwała 8 godzin. 
łalności „Żelaznego Wilka* i o przygotowaniu do powstania. 

Prokurator mówił tylko o dzia- 
Prokura- 

tor dokładnie scharakteryzował każdego oskarżonego i jego rolę w spisku 
i przyszedł do wniosku, że wszyscy oskarżeni należeli do organizacji 
„Żelaznego Wilka* i że 18 z nich brało udział w spisku. Między tymi 
18 znajdował się również Woldemaras. O przygotowanie zamachu prokura- 
tor oskarża: Maczujkasa, Ginejtisa, inż. Stepunasa, Swietłaukasa, Pupałaj- 
tisa i Wojtkiewicza. 

Zaczęły się mowy obrońców. Pierwszy mówił obrońca Pupałajtisa 
i Wojtkiewicza prof. Tumenas. 
Chorązycki. 

Następnie wystąpił obrońca Woldemarasa 
Dalej nastąpiły mowy reszty obrońców. 

  

Pierwsze kroki nowego rządu 
angielskiego. 

Powołanie komisyj oszczędności i procedury parlamentarnej. 
LONDYN 27.8. Pat. — Rada mi- 

nistrów mianowała dwie komisje, z 

których pierwsza zajmie się sprawą 
oszczędności, druga zaś sprawami 
procedury parlamentarnej. W skład 
obu komisyj wchodzą przedstawiciele 

wszystkich stronnictw. 

Na swem poniedziałkowem posie- 
dzeniu rada ministrów rozpatrzy ra- 
porty obu komisyj i włączy je do o- 
gólnego planu. 

Minister wojny w nowym gabinecie. 

LONDYN 27.8. Pat, — Ministrem 
wojny w nowym rządzie został mia- 

nowany były minister Wielkiej Bry 
tanji w Paryżu lord Crewe (liberał). 

Zapowiedź bezwzględnej walki. 
LONDYN. 27.VIHI. (Pat). Na posie- 

dzeniu rady naczelnej Trade Unionów 
i egzekutywy Labour Party uchwalo- 
no następującą rezolucję: Rada na- 
czelna Trade Unionów i komitet wy- 
konawczy Labour Party na wspól- 
nem posiedzeniu, rozważywszy sytu- 
ację, powstałą przez uformowanie no- 
wego rządu, wyrażają jednomyślnie 

pogląd, iż rządowi temu należy się 
usilnie przeciwstawić w parlamencie 
i w całym kraju. Rezolucja aprobuje 
stanowisko ministrów byłego rządu, 
którzy odmówili mu poparcia i zaleca 
parlamentarnej grupie Labour Party, 
by ukonstytuowała się jako oficjalna 
parlamentarna opozycja. 

IA a 

Manifest Labour Party. 
LONDYN, 27. VIII. (Pat). Labour 

Party. wraz z radą związków zawo- 
dowych, obradowały omawiając pro- 
gram, jaki przeciwstawią rządowi. Po- 
stanowiono ogłosić manifest, streszcza 
jący przyszłą politykę Labour Party 
w parlamencie. 

Manifest ma podkreślić, że kryzys 
był wyolbrzymiony przez Mac Donal- 
da, Snowdena i Thomasa, nie pozba- 
wionych dobrej woli, ale zastraszo- 
nych przez bankierów, działających 
w interesach kapitału światowego. Ma- 
nifest odmówi rządowi charakteru 0- 
gólno-narodowego z tego powodu, że 
rząd nie reprezentuje Labour Party, 
która będzie zwalczać rząd drogą opo- 
zycji twórczej. Manifest odrzuci ob- 
cięcie zasiłków dla bezrobotnych oraz 
poborów niższych funkejonarjuszów i 
nauczycieli. Manifest wskaże inne 
drogi zrównoważenia budżetu,” idąc 
po linji raportu komisji Mae Millana, 
t. zn. po linji ukrytej inflancji. 

W piątek, na posiedzeniu pełnej 
frakcji parlamentarnej Labour Party, 

będzie dokonany wybór leadera w Iz- 
bie Gmin. Najwięcej szans ma Hen- 
derson, aczkolwiek wysuwany jest tak 
że Glynes. W kołach zarówno liberal- 
nych, jak konserwatywnych, ujawnia- 
ją się pewne obawy co do skutków ob- 
cięcia zasiłków dla bezrobotnych oraz 
obniżki poborów. Zaznaczają, że mo- 
że to się odbić ujemnie na konsumcji 
piwa i tytoniu, które dają znaczne do- 
chody podatkowe. Wysuwają także 
fakt. że bezrobotni z rodzinami oraz 
niżsi funkcjonarjusze z rodzinami 
tworzą 8 miljonów głosujących, co, 
wraz ze wzmocnieniem wpływów La- 
bour Party w kołach robotniczych, w 
razie słabych skutków działalności o- 
becnego rządu, może w wyborach przy 
nieść zwycięstwo Labour Party. 
W związku z tem w niektórych ko- 

łach, nieprzyjaznych dla Labour Party 
jest rozważana ewentualność przedłu- 
żenia egzystencji obecnego rządu aż 
do chwili, gdy dodatnie skutki działal 
ności obecnego rządu będą szeroko 
odczute. 

Górnicy popierają kongres Trade-Unionów. 
LONDYN 27.8. Pat. — Fakt, iż 

górnicy postanowili popierać kongres 
Trade Unionów, posiada większe 
znaczenie, niżby się na pierwszy rzut 

oka zdawać mogło. Górnicy tworzą 
nietylko jeden z najpotężniejszych 
syndykatów kraju, lecz posiadają ró- 
wnież 40 przedstawic. w parlamencie. 

Jeszcze 146.000 zł. dla powodzian 
wój. wileńskiego. 

Dnia 25 sierpnia odbyło się w War- 
szawie posiedzenie prezydjum Głów- 
nego Komitetu Społecznego Pomocy: 
Ofiarom Powodzi na Wileńszczyźnie, 
pod przewodnictwem p. marszałka 
Senatu Wł. Raczkiewicza i przy u- 
dziale p. marszałkowej Aleksandry 
Piłsudskiej, na którem dokonano dal- 
szego przydziału kwot dla poszkodo- 
wanych województw, na jesienną ak- 
cję siewną i budowlaną w sumach: 
145.000 zł. dla województwa wileń- 
skiego, 40.000 zł. dla województwa 
nowogródzkiego i 8.000 zł. @а wo- 
jewództwa białostockiego. 

Z przedstawionego na posiedzeniu 
sprawozdania z dotychczasowej dzia- 
łalności Komitetu wynika, że ogółem 
od początku akcji Komitetu w ciągu 
trzech miesięcy zebrano 624.610 zł. 
25 gr. gotówką. 

Na rachunek Głównego Komitetu 
największe kwoty wpłynęły z woje- 
wódzkiego Komitetu krakowskiego i 
poznańskiego. 

Pozatem 
Komitetu i Komitetów Wojewódzkich 
wiele ofiar w naturze w postaci: zbo- 
ża, produktów spożywczych (ziemnia- 
ków. cukru, kasz, mąki), ubrań, towa 
rów aptecznych, mydła i in. przed- 
miotów oraz materjałów  budowla- 
nych (drzewo, cement) rozdanych za 
pośrednictwem lokalnych komitetów 
Społecznych ludności najbardziej po- 
szkodowanej. 

Pomyślne naogół wyniki akcji po- 
mocy powodzianom skłoniły prezyd- 
jum Głównego Komitetu do powzię- 
cia uchwały o zakończeniu zbiórki w 
poszcezgólnych województ. z końcem 
miesiąca sierpnia i do zalecenia ko- 
mitetom wojewódzkim rozpoczęcia 
likwidacji lokalnych komitetów z dn. 
1 września b. r. oraz przekazywania 
wszelkich pozostałych na rachunkach 
tych komitetów ofiar — Głównemu 
Komitetowi. 

Znowu zamordowano 
policjanta. 

KRAKÓW 27.8. Pat. — Dziś w nocy, 
między godziną 1 a 2-gą, w czasie obchodu 
służbowego w okolicach Brzeska w woj. 
krakowskiem, został zamordowany trzema 
strzałami rewolwerowemi posterunkowy po- 
lieji państwowej Jan Rusek, z posterunku 
P. P. w Zakliczynie. 

Zwłoki jego znaleziono w odległości 300 
m. od mostu na Dunajeu. Śmierć zasko- 
czyła posterunkowego niespodzianie tak, że 
nawet nie miał czasu zdjąć karabin z ra- 
mienia. 

Na miejsce wypadku zjechał starosta po- 
wiatowy Delinger wraz z komendantem po- 
wiatowym P. P. Policja prowadzi energi- 
czne dochodzenie celem ujęcia sprawców 
mordu. 

Podpalenie. 
BRZEŚĆ n. Bugiem. 27.8. Pat. — Na tle 

sporu majątkowego pomiędzy braćmi Łu- 
szezycami jeden z nich Łukjan podłożył 0- 
gień pod dom swego brata Maksyma w Dro- 
hieczynie. Ogień przerzucił się na pobliskie 
budynki, wskutek czego spłonęło 20 domów 
mieszkalnych, 14 stodół i 22 drobne zabu- 
dowania gospodarcze. Podpalacza osadzono 
w więzieniu. 

Wyniki pływackich mistrzostw 
Europy. 

PARYŻ 27.8. Pat. — W pływackich mi- 
trzostwach Europy, rozegranych w Paryżu, 

wpłynęło do Głównego . 
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Z DNIA NA DZIEN. 

List do pana „Karola“. 

Panie „Karolu“! 

  

W odpowiedzi na feljeton Pana w „Sło- 

wie* z dnia 25 sierpnia pod tytułem „O pen- 

sję aktora*, muszę sprostować, że w moim 

liście nie było tonu „ekonoma do parobka”, 

ani klarowania Panu, że jest Pan „gamo- 

niem*, Tego wyrażenia nigdy nie używam, 

więc wyjątkowo — tego — o Panu nie my- 

ślałam, 

Jeśli Szanowny Pan nadal będzie twier- 

dził przeciwnie, to proszę opublikować mój, 

przez Pana wzmiankowany list. Że Pana pe- 

uczałam, tego nie cofam i z radością stwier- 

dzam że „nauka nie poszła w las“, lepiej się 

Szanowny Pan orjentuje obecnie w temacie 

o którym Pan pisze. Pozatem nie zarzucałam 

Panu pisanie za pieniądze, o nie! to byłby 

śmieszny zarzut. Ale żałowałam, że pośpiech 

do zarobienia grosza, powoduje niedostatecz- 

ne zapoznanie się ze sprawą, w której Pan 

zabiera głos. 

Dziwię się, że niestać Pana na akt kur- 

tuazji, bo rzekomo dla „kurtuazji—,„mego* 
nazwiska Pan nie wymienia, natomiast mego 
„brata“. Co za dowcipny i złośliwy trick?! 

Dziękuję w imieniu brata, za życzenia 

dobrej podróży, tem napewno są one szczer- 

sze, że to jest właśnie kolega Pana po fachu. 

Stypendja literacko-dziennikarskie dopomo- 

gły mu do zrealizowania podróży zagranicę. 

Broń Boże nie teatrl... 

Na zakończenie 

Pańskiego 
współczuję  szarzyźnie 

gdyż pisząc te słowa: 

„Strejk generalny*? Teatr to nie elektrow- 

nia, jego nieczynność zmartwi conajmniej 

literatów i szatnych*, zdradził nam Pan roz- 

miar swoich potrzeb. „Światło i pieczywe*, 

to zamyka koło pańskich pragnień. Smutna 

rzeczywistość!... 

życia, 

Ale ja naprzykład dużo, dużo więcej wy- 

magam od życia, bo nawet... — strajk felje- 

tonistów — zmartwiłby mnie... 

Zofja Niwińska. 

w sztafecie panów 4 na 200 m. pierwsze 
miejsce zdobyły Węgry 9 min. 34 sek. W, 
finale biegu pań na 200 m. stylem klasycz- 
nym zwyciężyła Wolstenholme (Anglja) — 
czas 3 min. 16,4 sek. W finale biegu pa- 
nów na 400 m. w stylu dowolnym pierwsze 
miejsce zajął znakomity zawodnik węgier- 
ski Baranyi — 5 min. 04 sek., drugie — 
Francuz Taris 5 min. 4,2 sek, trzecie — 
Włoch Costoli 5 min. 16,8 sek. W turnieju 
piłki wodnej Austrja pokonała Belgję val- 
kowerem, Węgry zwyciężyły Czechosłowa. 
cję 4:1, Niemey Francję 4:1. 

Runięcie... góry. 
MEXICO-CITY 27.8. Pat. — W pobliżu 

miasteczka San Juan Coscomatepee, w sta- 
nie Vera Cruz, gdzie w ostatnich czasach 
zauważono pewne wstrząsy teluryczne, zwa- 
liła się nagle góra na przestrzeni półtora 
kilometra, przyczem z powstałych szczelin 
poczęły wypływać masy ciekłego błota, za. 
lewając duży obszar. Wszystko zostało zni- 
szezone. 15 osób i duże ilości bydła zginęły. 

Zabił żonę i siebie. 
WŁOCŁAWEK 27.8. Pat. — Miejscowy 

lekarz kolejowy dr. Władysław Jastrzębski 
wystrzałem z rewolweru zabił swą żonę Se- 
rafinę, poczem sam pozbawił się życia, ze- 
stawiając kartkę z wyjaśnieniem okolicz- 
ności dramatu. Policja wdrożyła śledztwo. 
Jak słychać tłem żonobójstwa i samobój_ 
stwa były ostre zatargi o nieporozumienia 
małżeńskie. 

A TIT TESTAI PKN TEST IO 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
LR SS A a i 

Expose premjera wegierskiego. 
BUDAPESZT, 27. VIII. (Pat). Hr. 

Karolyi przedstawił w dniu 27 b. m. 
Izbie Deputowanych utworzony przez 
siebie gabinet i wygłosił expose, któ- 
re w ogólnych zarysach, pokrywa się 
z oświadczeniem, złożonem stronni- 
ctwu. 

Hr. Karolyi w swem expose łączy 
oszczędności i porządek wewnętrzny 
z dobremi stosunkami z sąsiedniemi 
państwami, przyczem podkreśla przy- 
jaźń, łączącą Węgry z Włochami, 
której wyraźny pokojowy charakter 

Zapowiedź zmian 
WIEDEŃ 27.VIIIL. (Pat.) Prasa 

wiedeńska stwierdza, że w najbliż- 
szych tygodniach nastąpią decyzje w 
kwestjach polityki wewnętrznej i za- 
granicznej Austrji. W polityce wewnę- 
trznej dominuje sprawa wyboru pre- 

pozwala na rozwój przyjaznych to- 
sunków z Francją i innemi pańswa- 
mi. 

Oświadczenie hr. Karolyi '*eg' z0- 
stały przychylnie przyjęte przez 7szy- 
stkie stronnictwa oprócz socjal-emo- 
kratów, który, przerywając, do1aga- 
li się reformy ordynacji wybrczej. 
Jednakże należy stwierdzić, żestano- 
wisko zajęte przez socjal - denokra- 
tów jest bardziej ugodowe, nż zwy- 
kle. 

w polityce Austrfi. 
zydenta zwiazkowep i kwrstja skon- 
solidowania większŚci rządowej, zaś 
w polityce zagraicznej odegrywa 
główną rolę kwestj unji celnej i kwe- 
stja kredytów  agranicznych — &а 
Austrji. 

Woldemaras a plotka. 
W ogromnej sali posiedzeń sądu 

wojskowego w Kownie, wśród rosłych 
postaci sędziów, oskarżycieli, świad- 
ków i oskarżonych przewija się mała, 
niepoczesna, krępa figurka o brzydkiej 
ordynarnej twarzy, małych, głęboko 
osadzonych oczkach, zaciśniętych us- 
tach, kaczym, zadartym nosie i szezot- 
kowatej czuprynie. To Augustyn Vol- 
demaras, oskarżony o inspirowanie 
terroru, zamachów, rozlewu krwi lu- 
dzkiej. 

Voldemaras! Ileż refleksyj budzi 
to nazwisko! Litewski Marjusz, sprag- 
niony władzy per fas et nefas czy czło- 
wiek złamany, który chce jedynie wy- 
karaskać się ze swych obecnych kło- 
połów i osiąść gdzieś zagranicą, zdala 
od burz krajowych? Litewski Katy- 
lina, dążący do władzy drogą spisków, 
układający listę przeznaczonych na 
rzeź kompatrjotów i składający ofer- 
tę państwu ościennemu przeciwko 
własnemu rządowi, czy psychopata- 
megaloman, lubujący się w tem, by 
gadano o nim jak najwięcej? Odsu- 

  

nięty od władzy przez zawistnych 
mąż opatrznościowy, czy też lichy ka- 
botyn, karzeł, usiłujący wspiąć się na 
palce, by osiągnąć miarę Fidjaszo- 

- wą? ' 
Odpowiedž na te pytania zostaw- 

my narazie przyszłości. Przebiegiem 
rozprawy sądowej niech się w dal- 
szym ciągu zajmuje P. A. T.-iczna. 
My zaś posłuchajmy, co skrzeczy o 
Voldemarasie plotka. Rzućmy okiem 
na Voldemarasa w pantoflach. Spójrz- 
my nań przez dziurkę od klucza. 

Voldemaras jest gadułą. W czasie 
swego przymusowego pobytu w Pło- 
telach, wciąż łaził po miasteczku i za- 
czepiał przechodniów, by wszczynać 
z nimi długie gawędy. Niestety, treść 
tych gawęd przepadła bodaj dla hi- 
storji bezpowrotnie, gdyż po każdej 
takiej rozmowie z Voldemarasem Bo- 
gu ducha winien obywatel był indago- 
wany przez policję. W rezultacie mie- 
szkańcom Płotel szybko odpadła o0- 
chota do gawęd z b. dyktatorem. Od- 
tąd, gdy się ukazała zdaleka mała, 

krępa figurka, przechodnie zmykali 
pośpiesznie, jak przed  zapowietrzo- 
nym, ku niemałemu zdumieniu Vol- 
demarasa. Po przyjeździe do Kowna 
zaczął Vołd. sypać naprawo i nalewo 

wywiadami, by sobie powetować czas 
stracony w Płotelach. Niestety, policja 
i cenzura mocno ten wylew gadulstwa 
hamowały. 

Voldemaras jest abnegatem. Przy- 
był do Kowna „w stroju niedbałym”, 
ze „wzrokiem dzikim i brodą pluga- 
wą“. Słowem coś A la Gandhi, z tą 
drobną różnicą, że wódz Indusów jest 
łysy jak kolano i nosi opończę, a Vol- 
demarasowi owłosienie sięgało ra- 
mion, zaś opończę zastępowało — ze 
względów klimatycznych — wysza- 
rzane paletko. W małych Płotelach 
wygląd taki mógł jeszcze ujść od bie- 
dy, ale w stolicy było to stanowczo 
„shocking* i odrazu wywołało niesły- 
chaną sensację. Może o to właśnie na- 
szemu abnegatowi chodziło? 

Voldemaras jest skąpy. Już pozo- 
stawanie prawem kaduka w luksuso- 
wem mieszkaniu rządowem po utra- 
cie władzy stanowi dostateczne w tej 
materji świadectwo. Voldemaras wy- 
raźnie żałował pieniędzy na wynaję- 

cie sobie mieszkania prywatnego. Wo- 
lał wykłócać się z czynnikami rządzą- 
cemi i czekać aż go wraz z gratami 
siłą usunięto. W Płotelach b. dyktator 
nie krępował się osobiście chodzić po 
sklepach w poszukiwniu kawałka kieł 
basy czy ćwierci kila cukru. „Biedny 
jestem, nie mam na służącą —mawiał 
Zimą marzł w lichej jesionce, bo. po- 
bierając za czasów urzędowania około 
10 tys. dolarów rocznie (poza djetami 
i funduszami dyspozycyjnemi), „nie 

miał na futro". Duchy moljerowskie- 
go Harpagona i gogolewskiego Plusz- 
kina musiały się w piekle nieraz u- 
śmiechnąć. 

Skąpstwo nie przeszkadza Volde- 
marasowi być kobieciarzem. W parę 
godzin po przyjeździe do Kowna, Vol- 
demaras ostrzyżony, ogolony i wyele- 
gantowany trącał się kieliszkiem z u- 
roczą artystką teatrów kowieńskich p. 
Kurmyte. A działo się to w zacisznym 
gabinecie pewnej restauracji. Z jaką 
miną regulował potem Voldemaras ra- 
chuneczek za kolecję — o tem plotka 
milezy. Nazajutrz, względnie parę dni 
potem ten i ów widział b. dyktatora 
na Alei Wolności, emablującego damy 
z ogniem i werwą zawodowego po- 

gromcey serc niewieścich. Ciekawe, jak 
też na to wszystko zapatruje się żona 
Voldemarasa. 

B. dyktator jest smakoszem. Lubi 
dobrze jeść. Po przyjeździe, poinfor- 
mował się przedewszystkiem, gdzie są 
dobre obiady. Wskazano mu hotel i 
restaurację „Metropol*. Tam też moż- 
na odtąd codzień widywać Voldema- 
rasa, spożywającego w skupieniu du- 
cha smakowite dary boże. Opowiada- 
no mi też, że będąc jeszcze wszech- 
władnym, zjawił się Voldemaras па 
obiedzie proszonym w pewnem „hia- 
steczku powiatowem. Podano r. ip: 
pierożki z serem i śmietaną. Vedema- 
ras zjadł nieprawdopodobną j”śŚĆ tycł 
pierožkėw, poczem, klepiąc*!< Po Że 
łądku, oznajmił obecnyny „No pad- 
jadłem sobie co się zow? * MIN czło- 
wiek, nieprawdaż? 

Można się śmiąć 7 Małego — о- 
wieczka, można 8ę, otępidiczy сНа 
lie. Trzba jednaj! "2yZnać. a JES to 
indywidualnośg, 5314, najbogatszą może dziś w „tj Litwie. Stąd też tyle 

2 „a budzi. W tej rogatej zainteresowę. ] 
duszy mieś. |% WSZYstko: żelazna wo- 
T A „szeroka myśl i 

skąpstw głęboka wiedza i pyszał- 

"   

kowatość, niesłehana pracowitość i 
próżność, śmiesae przywary przecięt- 
nego śmiertelnia i zalety męża stanu 
na miarę euroejską. Do Voldemara- 
sa możnaby zdużą słusznością zasto- 
sować renesą;$S0wą maksymę: lucidita 
di merte e frmezza di volonta. Vol- 
demaras mg w sobie dużo z polityka 
włosiego > epoki Borgiów. Przede- 
wsystkiem przez tę swoją bogatą ska- 
ię właściwości duchowych oraz brak 
srupułów w dążeniu do obranych ce- 
ów. No i przez pewną amoralność, pewien hedonizm, pewne folgowanie 
instynktom naturalnym. 

Osobistość więc — jak już zazna- 
czyłem — jndywidualna i ciekawa. 
Stokroć ciekawsza od dość bezbarw- 
nych dzisiejszych czołowych osobisto- 
ści litewskich. Postać Voldemarasa aż 
SIę prosi o monografję. Być może 
zresztą, iż doczekamy kiedyś jego 
autobiografji. Rozeszłaby się ona z pe- 
wnością w kilku językach. 

J—=ski. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Opłakany los zbiegów z Polski. 

G.P.U. aresztowuje chłopów. 
Z pogranicza soweckiego w dniu wezo- 

rajszym wieczorem nadeszła sensacyjna wia- 
dom o aresztowaniu przez władze sowie- 
ke 20 uciekinierów chłopów z terenu Pol- 
sk. Na polecenie G. P. U. zbiegów z terenu 
polskiego, którzy przekroczyli granicę na 
odcinku sowieckim Zasław aresztowano i 

  

internowano w specjalnym obozie znajdują- 
cym się wpobližu Kolonicy. 

Powód aresztowania narazie nie jest zna- 
ny. Również nadeszła wiadomość z odcinka 
Wilejką, że funkcjonarjusze G.P.U. areszto- 
wali kilku chłopów, których internowano w 

Krajsku. (e) 

Tajemnicze zastrzelenie 15-letniego chłopca. 
Wczoraj w lesie wpobliżu wsi Jackow- 

szczyzna, gminy jodzkiej w czasie zbierania 
orzechów przez chłopeów wiejskich gruch- 
nęły strzały. Od kuli padł na ziemię i po 

<hwili zmarł nie odzyskawszy przytomności 

15-ni Juljan Miszkiełło mieszkaniec wsi Pa. 
wlinowo, gminy jodzkiej. 

   Świadkowie strzelaniny wskazali jako na 
sprawcę zabójstwa gajowego lasu Witolda 
Lisowskiego, który wówczas patrolował las. 
Badany Lisowski twierdzi, iż faktycznie 
strzelał, lecz nie w chłopca, tylko w górę na 
postrach. Sprawą tą zajęły się władze śled- 
cze. (e) 

Burza w Dziśnieńskiem. 
Onegdaj nad powiatem dziśnieńskim prze 

«iągnęła niezwykle silna burza połączona z 
ulewą i piorunami. 

Od uderzeń piorunów spłonęły w 9-cu 
wsiach zabudowania gospodarcze i tegoro- 

Samolot sowiecki 
Wezoraj na pograniczu polsko-sowiec- 

kiem ukazał się samolot ze znakami lotniet- 

wa sowieckiego. Samolot jakiś czas trzymał 

się linji granicznej, następnie przeleciał na 

terytorjum polskie i zaczął krążyć nad Ra- 

czne zbiory. W: 4-ch wsiach piorun na pa- 
stwisku w chlewach zabił kilkanaście sztuk 
bydła. Straty są znaczne, lecz na razie nie 
obliczone. (e) 

nad pograniczem. 
kowem i Iwieńcem. 

Po zatoczeniu kilku kręgów samolot od- 
leciał z powrotem na terytorjum sowieckie 

(m) 

Trup wisielca w lesie. 
W lesie na jednem z drzew wpobliżu wsi 

Orgieje, gm. wiszniewskiej, wieśniacy zau- 

ważyli wisielca. O odkryciu powiadomiono, 

władze policyjne, które stwierdziły, iż wi- 

Dzierżawca — 
W: dnu wczorajszym do posterunku po- 

dicjj w Duniłowiczach zgłosiła się niejaka 

Tzabela Porysiecka, która oświadczyła, iż jej 

dzierż. Wi. Lenczyk, ze wsi Nowopole.gm. 

dduniłowickiej podpalił wszystkie budynki go- 

  

sielce jest mieszkaniec wsi Ulany tejże gm. 

Szulgo Michał. W, jaki sposób znalazł się on 

na drzewie powieszonym, zajęły się tą za- 

gadką władze Śledcze. 

podpalaczem. 
spodarcze, poczem zbiegł w niewiadomym 
kierunku. Na podstawie tych zeznań poli- 
cja zarządziła pościg za sprawcą podpalenia. 

(e) 

LLA 

BARANOWICZE 
+ ZEODZIEJ ROWEROWY W POTRZA. 

SKU. W związku z kilkoma wypadkami kra- 

dzieży rowerów na terenie m. Baranowicz, 

władze Śledcze zatrzymały niejakiego Ko- 

janka Józefa mieszkańca chutoru Železnica, 

gminy horodyjskiej, przy którym znalezio- 

mo rower skradziony w dniu 14 sierpnia na 

szkodę Mełeera Eijasza. Kajanka wraz z 

dochodzeniem przekazano do Sadu Grodz- 

kiego w Baranowiczach. 

-- USIŁOWANIE ZABÓJSTWA. Onegdaj 

Kałosza Andrzej mieszkaniec wsi Hołynka, 

gminy wolniańskiej, udał się w pole na po- 

szukiwanie zaginionej klaczy. W odległości 
1 kilometra od wsi Hołynki został zatrzy- 
many przez gajowego majątku Czernichów- 
Dolny Aleksandra Chinczyka, który bez żad- 

nej przyczyny oddał do Kałoszy strzał z du- 

beltówki, raniąc go ciężko w głowę, oraz 

uszkadzając prawe oko. Rannego Kałoszę 

przewieziono do szpitala powiatowego w Ba- 

ranowiczach. 
+ OSZUST NA TERENIE GMINY DA- 

REWSKIEJ. Do Marczyka Michała mieszkań 

«a wsi Litwa, gminy darewskiej, zgłosił się 

nieznajomy osobnik, proponując mu kup- 

no 4 złotych obrączek, ponieważ ma zamiar 

wyjechać do Rosji, a z obawy, że obrączki 

mogą mu być odebrane na granicy, pragnie 

się ich pozbyć. Marczyk nie namyślając się 
go krótkich targach nabył obrączki za 
120 złotych, uzyskanych ze sprzedaży krowy. 

Jak się później okozało Marczyk miał do 

czynienia ze zwyczajnym oszustem, albo- 

«wiem obrączki były umiejętnie wykonane 

ze zwyczajnego tombaku. Za oszustem 

wszczęto poszukiwania, 

4 Interes wekslowy. Da Komisarjatu 

P. P. w Baranowiczach zgłosił się mieszka- 

niec m-ka Dobromyśl Lejzer Juchowicki i 
zameldował, że powierzył dwa weksle pod- 
pisane przez Benusa Žuchowickiego na su- 

mę 200 złotych, mieszkańcowi Baranowicz 

Lejzerowi Rajgrodzkemu, celem zdyskonto- 

wania ich w jednym z miejscowych ban- 

ków. Rajgradzki weksli nie zdyskontował, 

lecz przywłaszczył je sobie, oświadczając 
Żuchowickiemu, że ma osobiste porachunki 
z jego ojcem i dlatego weksle zatrzymuje 
na swoją korzyść. W sprawę tą wejrzeały 

bliżej organy polieyjne. 
+ ŚMIERĆ W NURTACH  SZCZARY. 

Mieszkanka wsi Minicze gminy niedźwiedz- 
kiej Wieliczko Marja powracają z 
zabawy we wsi Minicze do majątku Ma- 

zurki, gdzie pracowała jako służąca, wsiadła 

do łódki i chcąc przepłynąć Szezarę, zato- 

nęła wraz z łódką. Zachodzi przypuszczenie, 

<że łódka była dziurawą, wskutek ezego na- 

pełniła się wodą, zaś Wieliczko nie umiejąc 
pływać, poniosła śmierć w nurtach Szczary. 
Zwłoki w tym że dniu wydobyto z rzeki. 

-+ Likwidacja Oehronki dla sierot w Ba- 
ranowieząch. Wzorowo prowadzona ochron- 
ka dla sierot w Baranowiczach pod nazwą 

„Nasz Dom* z dniem 1-580 września b. r. z0- 

staje przez Wojewódzki Związek Opiekuń- 
< zlikwidowana, zaš 70 sierot przebywa- 

jących w ochronce ma być przeniesionych 
do ciasnego i niewygodnego pomieszczenia 
w Nieświeżu. 

Posunięcie to Związek Opiekuńezy yni 

prawdopodobnie w  CelaCh oszczędnościę, 

wych. Jednakowoż gdy się pliżej tej. sprawe 

przyjrzymy, to nie spostrzeżemy Au žad* 

nych oszczędności, lecz owszem wiele wy- 

datków związanych z przeprowadzką i Prze: 

wozem dzieci, urządzenia dość licznego, ID- 
wentarza żywego, zaś ogrodowizna pielęgno- 
wana przez sierotki pozostanie na miejscu, 
bez żadnych korzyści dla nich. 

Wiadomość o likwidacji ochronki w Ba- 

ranowiczach odbiła się nieprzyjemnem e- 

«hem wśród społeczeństwa miejscowego tem- 

bardziej, że była to jedyna ochronka na te- 

renie całego Województwa Nowogródzkiego, 

która całkowicie odpowiadała swemu zada- 

niu. Pogodny nastrój jaki tutaj panował, 

mile oddziaływał na częstych gości, którzy 

z ochotą przybywali dla przyjrzenia się 

amrówczej pracy sierotek. Ochronka robiła 

wrażenie jednej wielkiej rodziny, której 

«złonkowie poza wzajemną miłością i stałą 

pracą o niczem nie wiedzieli. Wychowanie 

jakie tutaj sieroty otrzymywały, odpowiada- 

ło całkowicie powołaniu ochronki, a dzieci 

wychodziły stąd 'w świat przygotowane do 

«walki z przeciwnościami, jakie je w życiu 
. I dzisiaj jednym zamachem prze- 

kreśla się ogrom pracy włożonej dla posta- 

wienia placówki humanitarnej na takich wy- 

żynach na jakich obecnie znajduje się, al- 

bowiem ktoś śmie twierdzić, że przez takie 

posunięcie uzyska się oszezędności. 

Chciałbym tutaj zapytać gdzie te oszcęd- 

ności Związek Opiekuńczy moze widzie 

Czy w tem, że będzie musiał wypłacić 

1500 złotych odszkodowania Sejmikowi za 

to, że mieszkanie nie wypowiedziało się z 

3 miesięcznym terminem przewdzianym w 

umowie? Czy może Związek Opiekuńczy bę- 

sdzie mniej płacił na utrzymanie sierot w 

Nieświeżu jak dotychczas w Baranowiczach? 

Zdaje mi się, że Związek obowiązany jest 

        

  

   

      

   

  

  

do płacenia jednakowych stawek we wszyst. 
kich zakładach opiekuńczych na terenie ca- 
łego Województwa. Gdy jeszcze weźmiemy 
pod uwagę, że dzieci świeżo po przeprowa- 
dzeniu kuracji jaglicznej przewiezione zo- 

staną do budynków mieszczących się przy 
szosie, przepełnionych kurzem, to dojdzie- 
my do przekonania, że rychło kosztowną 
kurację trzeba będzie z powrotem powtó- 
rzyć. A remont starych budynków w > 
šv u, które świecą stemi dziurami rów- 
nież połączony zostanie z niemałym kosz- 
tem. 

Na szczęście — nowy włodarz Ziemi No- 
wogródzkiej w osobie p. wojewody Kostka- 
Biernackiego, który otacza pieczołowitą о- 
pieką dziatwę maluczką, zwłaszcza dziatwę, 
która nie zaznała słodyczy miłości macie- 
rzyńskiej, wglądnął w pow. spr. i wstrzymał 
zarządzenie Związku Opiekuńczego, do cza. 
su zbadania faktycznego stanu rzeczy. 

A-wiez. 

+ Burmistrz m. Baranowicz prezesem 
Straży Pożarnej w St. Baranowiczach. Człon- 
kowie Straży Pożarnej w St. Baranowiczach 
jednogłośnie podporządkowali się ostatnim 
zarządzeniom Okręgowego Związku Straży 

żarnych w Baranowiczach, wobec czego 
wysłali delegację do p. burmistrza Senko- 
wskiego z prośbą o przyjęcie stanowiska 
prezesa w Zarządzie Straży Pożarnej w St. 
Baranowiczach, na co p. burmistrz Senkow- 
ski wyraził swoją zgodę. W związku z tem 
spodziewamy się że praca w placówce ce. 
nionej przez wszystkich obywateli m. Ba- 
ranowicz wkroczy na normalne tory i w 
dalszym ciągu będzie postępowała w kie- 
runku zdrowego rozwoju. ` 

          

    

SOLECZNIKI —- 
+ Zlikwidowanie strajku w  Stekach. 

Strajk robotników rolnych w majątku Sto- 
ka, gminy solecznickiej, należącym do p. 
Zofji Umiastowskiej, został już zlikwidowa- 
ny. Robotnicy stanęli do. pracy, mając za- 

pewnienie, že do 1-go października r. b. zo- 
staną im uregulowane wszystkie zaległości 
za rok bieżący. (m) 

ŻODZISZKI 
+-TRAGICZNE POLOWANIE. Podczas 

onegdajszego polowania Kółka Myśliwskiego 
w Żodziszkach, sekretarz tejże gminy Sta- 
nisław Kipiński strzelacjąe do ptactwa pod- 
strzelił przez nieostrożność z dubeltówki 
swego kolegę Mieczysława Kurcewicza ze wsi 
Rudnia Nowa. Ciężko rannego Kurcewicza 
przewieziono do szptala w Smorgoniach. (e) 

POSTAWY 
-- WŁAMANIE I ROZBICIE KUFRA Z 

GOTÓWKĄ. Do Paszkowskiego Władysława 
mieszkańca m. Łuck-Mosarski, gminy Koz- 
łowszezyzna, pow. postawskiego włamali się 
przez dach do domu nieznani sprawcy, któ- 

rzy splondrowali całe mieszkanie, poczem 
rozbili kufer skąd zrabowali 2.000 zł. w go- 
tówce. Włamywacze niezatrzymani przez ni- 
kogo zbegli. 

Powiadomiona policja z psem policyj- 
nym rozpoczęła poszukiwania za włamywa- 
czami. (e) 

OSZMIANA 
sz MASOWE kradzieże koni w powiecie о- 
czączjskim i święciańskim. W _ ostatnich 

SN na terenie poszczególnycn gmin, po- 

częły madpiańskiego i święciańskiego po- 

jen. *o ginąć konie z pastwisk i sta- 

W ciągu ь s 

cpu IVeqnia zginęło przeszło 10 ko. 
ni. Policja zaję:. |. ži : 

ców tych kradzież: * wyśledzeniem aa 

Ž e 

Z POGRANICZA 
-<-Obława na pogranicz 

kiem. Onegdaj na pogranicz * 

kiem odbuła że generalna obi!sko-sowiec- 

wadzona przez patrole K. O. P. 1 PIZEPro- 

odcinkach zatrzymano 46 osób. różnych 

część ich stanowią włościanie, któjększa 

przekradali do Sowietów, zneceni wielkS!“ 

zarobkami. Pozatem, w ręce patrolu trafil 

kilku przemytników z nieznaczną ilością 

kontrabandy. Wreszcie koło Rakowa zatrzy- 

mano 5 osobników co do których zachodzi 

podejrzenie, że są oni wysłannikami Komin- 

ternu. 

Masowe ucieczki włościan do Sowietów 

zniewalają władze graniczne do częstszego 

przeprowadzania takich obław, które usta- 

ną z chwilą spadku fali nielegalnych emi 

grantów do Rosji Sowieckiej. (m) 

-+Zatrzymaniedwóch obywateli polskich 

na graniey. Onegdaj dwóch powracających 

z pracy na roli rolników polskich zatrzyma- 

li strażnicy litewscy i mimo, iż przepustki 

były w porządku, odprowadzili obu do swej 

strażnicy, nie tłumacząc nawet powodów a- 

resztowania. 
W strażnicy rolników zamknięto na klu- 

czu, jednak jednemu z nich Kozłowiczowi 

„polsko-sowiee- 

KPR IE R 

List otwarty. 
Do 

Wielebnego Ks. Proboszcza par. Boruńskiej 
Wacława Nurkowskiego. 

Po przeprowadzonej ostatnia inspekcji 

Oddziałów Związku Strzeleckiego we wsiach 

Giejstuny i Stare Boruny gminy holszańskiej, 

pow. oszmiańskiego, dowiedzieliśmy się, że 

w dniu 29 lipca b. r. był Ks. Proboszcz łas- 

kaw odwiedzić wspomniane miejscowości w 

towarzystwie p. Stanisława Pileczewskiego z 

Wilna, odzianego w mundur majora Wi Р., 

oraz jeszcze jakiegoś osobnika, podającego 

się za sekretarza Stowarzyszenia Młodzieży 

Polskiej, również z Wilna. W obydwóch 

wsiach zwołał Ks. Proboszcz, o niezwykłej, 

porze, bo 0 godzinie 21, zebranie 

członków Związku Strzeleckiego, członków 

tylko & zących, młodych, poczem pozwo- 

lił sobie Ks. Proboszcz na namawianie ze- 

branych do porzucenia Oddziału Związku 

Strzeleckiego, a przejścia do Stowarzyszenia 

Młodzieży Polskiej, twierdząc, że Strzelcy 

służą tylko za kiełbasę i wódkę, że A> 

strzelców niema ani jednego pożądnego czło 

wieka, że jak wybuchnie wojna, to strzelcy 

pójdą do wojska jedynie po to, by rabować 

ludność, zabierać krowy, kraść kury LE p. 

zaznaczając wreszcie, Że w. „Strzelcu nie- 

ma ludzi religijnych. Poinformowano nas 

również, że obecnego wówczas w AOR 

nach p. Gana, sekretarza gminy; Ks. pa: 

boszcz nie dopuścił na zebranie mimo, że 

wyraził on chęć dyskusji i odparcia zarzu- 

tów Ks. Proboszcza; dopiero po zebraniu 

był Ks. Proboszcz łaskaw, już na ulicy, TOZ- 

i p, zarzucając mu, że Zw. 
mawiać z p. Ganem, za 

Strzelecki rozbił istniejący przedtem Oddz. 

. w. Giejstunach. й 

| r toi > tego zarzutu miał podo- 

bno Ks. Proboszcz wyrazić Się, że „8 

dżę na wszystko” i że „zginie, a SA 

Strzelecki w Giejstunach rozbije
 i założy 5» 

M. P.“ i t. p. Pozatem miał Ks. ARA 

oświadczyć, że wieś Giejstuny była polska, 

icka i najlepsza w jego parafji, ale te- 

Ar da: ania skoro istnie- 
jema już do niej zau e 

a Związek Strzelecki. W rezultacie 

sekretarz gminy holszańskiej, p. Gan, zape- 

wnił Ks. Proboszcza, że jak przyjdą bolsze- 

wicy to wszyscy strzelcy pójdą bić ich, jak 

jeden inąż pod wodzą Marszałka Piłsuds
kie- 

go, na cześć którego wznieśli strzelcy trzy- 

krotny okrzyk, poczem, ze śpiewem „Pierų 

szej Brygady” odmaszerowali do swej ŚWwie- 

tlicy. ZG: 

Poza wymien! 

co prawda, 

  

   

      

onemi wypadkami nawoły- 

wał Ks. Proboszcz Z ambony, aby rodzice 

nie zezwałali dzieciom swym należeć do Źw. 

Strzeleckiego, bo organizacja ta „utrzymuje 

się tylko z podatków, które właśnie dla tego 

są takie wysokie, podczas, gdy S. M. P. Ę 

trzymuje się z funduszów własnych, ponad- 

to zapowiadał Ks. Proboszcz rodzicom, 2 

na drzwiach Kościoła wywiest listę tyc! 

starzelców, którzy śpiewali „Pierwszą Bry- 

* 

L od tych, naprawdę „przekony- 

wujących“ argumentów Ks. Proboszcza, za- 

bierali głos w jego obecności na zebraniu W 

Giejstunach pp. „Major“ (2) i „Sekretarz, 

którzy ze swej strony stawiali szereg iden- 

tycznych z podniesionemi przez Ks. Pro- 

boszcza zarzutów Związkowi Strzeleckiemu. 

Księże Proboszczu! Gdybyśmy nie posia 

dali protokółów, stwierdzających powyższ
e 

dane, nie dalibyśmy nigdy wiary, że Ks. Pro 

poszcz, sługa Chrystusowy, 1 Polak, w tem 

sposób, dla nieznanych celów, zwalczał OT- 

ganizację, którą stworzył Ten, któremu Po- 

lacy zawdzięczają wskrzeszenie Wolnej i 

Niepodległej Ojczyzny, a Ks. Proboszczu 

możność odprawiania w kościele nabożeństw 

i gospodarowania na swem probostwie. a 

Strzelcy ongiś ruszyli do boju z myślą 

tylko o Połsce Wolnej i Niepodległej, ai 

obecnie za najwyższe prawo swoje postawili 

Dobro Rzeczypospolitej. Jeśli Ks. „Proboszcz 

nie wiedział o tych rzeczach, sądzimy że się 

obecnie przynajmniej: (lepiej późno, niż nig- 

dy) zainteresuje się ideologją, praca i czy- 

nami naszej organizacji. Jeżeli się zatem Ks. 

Proboszcz zapozna się ze statutem Związku 

Strzeleckiego, lub będzie łaskaw przyjrzeć 

się życiu Oddziału Zz Ba chociażby w tych 

samych  Giejstunach, wątpimy, czy zechce 

nadał z czystym sumieniem twierdzić, że 

strzelcy służą za kiełbasę i wódkę, boć strzel 

cy nie służą, a należą tylko do organizacji 

z woli własnej i nie przemuszonej, otrzymu- 

jąc od niej to tylko, co może służyć do speł: 

nienia przyjętych na siebie obowiązków 1 

zadań. 
Czyż to jest zbrodnią, Ks. Proboszczu? 

Ą może nie jest w zgodzie z etyką, jeśli 

strzelcy, miast wieczory spędzać w szynkach, 

czy na bijatykach, zchodzą się wspólnie do 

swej Świetlicy, by się rozerwać przy „grach 

towarzyskich, lub pismach, przy śpiewie cho 

ciażby tej samej „Pierwszej Brygady „ która 

zawsze była na ustach Legjonistów, pierw-
 

szych żołnierzy Odrodzonej Ojczyzny? 

Czyż naprawdę śpiew ten jest, dostatecz” 

nym powodem, aby „przestępców odsądzać 

od czci i wiary, umieszczając ich na nowo- 

czesnej liście proskrypcyjnej? аоы : 

Czyžby strzelcy byli niereligijni? Gzy Ks. 

Proboszcz może stwierdzić, że poszczególny 

strzelec od czasu należenia do Z. S., przestał 

uczęszczać do kościoła? Czy strzelcy krad- 

na i rozbijają? Jeśil tak jest, zostanie taki 

członek Związku natychmiast wydalony, bo 

chcemy mieć w swoich szeregaąch ludzi Cczy- 

stych i prawych. Jeśli tak jednak nie jest, 

to pocóż Ks. Proboszczu, siać podejrzenia i 

niezgodę między ludźmi, wszelkich starań 

dokładających, aby stać się silnymi i do- 

statecznie wyszkolonymi dła obrony Ojczy- 

zny przed możliwą napaścią. 

A przypomnij sobie, Ks. Proboszczu, u- 

dział członków Związku Strzeleckiego w ak- 

cji przeciwpowodziowej,
 . ich poświęcenie 

przy pożarach wiejskich, — czyż to są czy- 

ny złe, karygodne? A gromadny udział strzel 

ców w Kongresach Eucharystycznych, jak to. 

miało miejsce chociażby niedawno w Osz- 

mianie? A zdania dowódców pułków, że 

strzelcy, przybywający do wojska, stanowią 

najlepszy element rekrucki i instruktorski, 

czy to także jest niczem? 

Warto więc, Ks. Proboszczu, skontrolo- 

wać swój stosunek do nas, zastanowić się 

nad tem, a jeśli będziemy mogli być poży: 

tecznymi w dostarczeniu Ks. Proboszczowi 

danych, które może zdołają zmienić, lub u- 

zupełnić pogląd Ks. Proboszcza na sprawy 

organizacyjne Związku Strzeleckiego, zaw- 

sze będziemy chętni do usług. 

Z należnym szacunkiem 

Zarząd i Kom. Podokręgu Wil. Z. 5. 

N. Trzaska-Pokrzewiūski Stan. Dobosz 

W. Ptaszyński Dr. Maleszewski 

udało się zbiędz. Drugi rolnik pozostał u 

Litwinów. (m) 
+ Zatrzymanie przemytu. Onegdaj na 

Traniczu  polsko-litewskiem w rejonie 

cznyrkoło wsi Sidabry, na odcinku grani- 

Zofję jawejki patrole K. O. P. zatrzymały 
go, k ziewiczową i Leona Wróblewskie- 

„Zefir. "ieźli przemycony z Litwy tytoń 

Sprawę sk 

    

owano do Urzędu Celnego. 

(m) 
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Turniej szachowy w Wilnie. 
W dniu 27 b. m., zakończony 20- 

stał I-szy turniej szachowy rozegra- 
ny przez sekcję szachistów klubu 
myśliwskiego w Wilnie z następują- 
cemi wynikami: pp. Stankiewicz 
Adam 10 i pół p., Brożyński Lucjan 
9ipółp., Strzelecki Dymitr8 i pół p., 
Piasecki Jarosław 8 p., Zawodow 
Włodzimierz 8 p., Borkowski Józef 
4 p., Rozental Czesław 3 i półi 
Piaciukonis Jan 2 p. 

W wyniku turnieju mistrzostwo 
Klubu objął p. Stankiewicz Adam, 
wice-mistrzostwo Brożyński Lucjan, 
Ill-cie miejsce zajął StrzeleckiDymitr. 

Następny turniej o mistrzostwo 
m. Wilna rozpocznie się w pierwszych 
dniach m-ca października b. r. 

Głos nauczyciela. 
Jak należało oczekiwać, apel p. 

Soroko do nauczycielstwa w sprawie 
redukcji etatów w szkolnictkie pow- 
szechnem nie pozostał bez echa. Z li- 
cznych artykułów dotychczas w „Ku- 
rjerze* umieszczanych znać najwy- 
raźniej, z jakiem ubolewaniem nau- 
czycielstwo godzi się z tą konieczno- 
ścią państwową; niedość na tem: pra- 
gnęłoby w więcej oczywisty sposób 

we dobre, względem zredukowanych 
chęci ujawnić, ale... ma pustki w kie- 
szeniach. 

Obecnie pozwalam sobie postawić 
następujące zapytanie: Ponieważ już 
istnieje nadmiar sił nauczycielskich w 
szkolnetwie powszechnem, czy nie jest 
obowązkiem państwa zająć się regu- 
lacją tego rodzaju, że się tak wyrażę, 
produkcji na przyszłość, a obowiąz- 
kiem społeczeństwa zaopiekowanie się 
losem  niezatrudnionego nauczyciel- 
stwa? W. Kotowicz. 

  

     
ierwszym warunkiem piękności 

— jest staranne pielęgnowanie 

cery zapomocą mydła specjalnie 

w tym celu wytwarzanego. 

Znakomite mydło, które zada- 

nie swoje spełnia w zupełności, stoi 

do Pani dyspozycji: — PALMOLIVE 

— mydło z najczyściejszych olejów 

roślinnych. Wytwarzane z oleju 

owoców oliwnych, palm i orze- 

chów kokosowych. 

Należy tyłko stosować regular- 

nie słynny dwu-minutowy zabieg 

MYDŁO PALMOLIVE 

PALMOLIVE, — a spostrzeże Pani 

do jakiego stopnia używanie mydła 

PALMOLIVE przyczyni się do zacho- 

wania, młodej, delikatnej i pięk- 

nej. cery. 

Colgate-Palmolive, Sp. 70 0. 

ul. Rymarska 6, Warszawa 

6486 
    

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Napad rabunkowy koło Pośpieszki. 
Opryszki zakneblowali usta ofierze i 

W dniu wczorajszym w godzinach wie- 
ezornych na drodze między przedmieściami 
letniskowemi Wołokumpie —  Pośpieszka 
miał miejsce żadko dziś notowany w Wil- 
nie wypadek napadu rabunkowego, ofiarą 
którego padła Mera Frydman, zamieszkała 
przy uł. Antokolskiej Nr. -134, 

Według meldunku, złożonego przez M. 
Frydman w posterunku policyjnym, wypa- 
dek miał następujący przebieg: 

O godzinie 7 m. 30 wieczorem M. Fryd- 
man wracała z Wołokumpi do Pośpieszki. 
W połowie drogi, w lasku zastąpiło jej na- 

  

zrabowali pieniądze. 
gle drogę dwóch nieznanych osobników, któ 
rzy zażądali od przestraszonej niewiasty 
pieniędzy. Gdy Frydmanowa odmówiła, 0so 
bnicy rzucili się na nią, obalili na ziemię, 
zakneblowali usta podczas, kiedy jeden trzy- 
mał za ręce, drugi szybko zrewidował kie- 

szenie i torehkę i zabrał 65 złotych, poczem 
napastnicy szybko znikli. 

Wtrakcie szamotania się z napastnikami 
jak oświadczyła poszkodowana doznała ona 
okaleczenia lewej ręki. 

Powiadomiona o wypadku policja wszczę 
ła pościg za opryszkami. (e) 

KRONIKA 
  Dziś: Augustyna. 

| Piątek 
28 Jutro: Scięcie św. Jana Chrze. 

| Sierpień WE słońca —g. 4 m. 39 

zai Zachód » —g. 18m.36 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegji U. 8. B 

w Wilnie z dnia 27/VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

  

Temperatura średnia  -- 14° С. 

= najwyższa: +- 15° С. 
c najniższa: +- 11? C. 

Opad w milimetrach: 14 
Wiatr przeważający: północno-zachodni. 

Tendencja baromu stan stały. 

Uwagi: ciągły, słaby deszcz. 

MIEJSKA 

— Przerwanie prac konserwatorskich. 

Brak kredytów odbił się ujemnie na pracy 

w najróżnorodniejszych dziedzinach, a w tej 

liczbie i w dziedznie prac konserwatorskich. 

Obecnie wstrzymane zostały niemal wszyst- 
kie prace konserwatorskie w woj .wileń- 
skiem i nowogródzkiem. Góra i wieża Zam- 
kowa, które w bież. roku miały być odresta- 

urowane, zostały zabezpieczone przed roz- 

padaniem się i ruiną i zostawione do nastę- 

pnego sezonu, który może się okaże nieco 
łaskawszy pod względem finansowym. To 
samo zrobiono i na prowincji. 

Kredytów na prace konserwatorskie w 
roku bież. nie należy się spodziewać. Gdy- 
by jednak nawet się znalazły, to prace ze 

względu na zbliżającą się zimę nie mogły- 
by być prowadzone. (m) 

— Przesunięcie terminu przetargu. Wo- 
bec tego, iż wyznaczony poprzednio termin 
składania ofert na asfaliowanie ulic oka- 
zał się za krótki i firmy nie zdążą w od- 
powiednim czasie złożyć swych ofert, Ma- 
gistrat przesunął ten termin z 2 na 5 wrze- 
śnia. Jest to termin ostateczny i więcej 
zmieniany nie będzie. (m) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Uwadze pragnących studjować za gra- 

mieą. Warszawskie Akademickie Biuro In- 
formacyjne Stud. Stud. Zagran. w Whrsza- 
wie, Mirowska Nr. 3 — 17, wydelegowało 
do Wilna swego przedstawiciela na dzień 
28 i 29 b.m. celem przyjmowania zapisów 
na wyższe uczelnie zagraniczne, Międzyna- 
rodowej Konfederacji Studentów (C. I. E.) 
i udzielania wszelkich informacyj związa- 
nych z wyjazdem stud. zagranicę. Miejscem 
urzędowania jego jest hotel „Palace* przy 
ul. Wielkiej 47 w Wilnie, gdzie przyjmuje 
zainteresowanych od godz. 10 do 14 i od 
16 do 19. 

GOSPODARCZA 
— Nowy młyn. Przy ulicy Werkowej 6 

został otwarty nowy młyn parowy Bada- 

оООО RAA SEAGATE WC FIA 1 

dłuższe już wieczory jesienne. 

mesa. Młyn zatrudnił narazie kilku robot. 
ników. (m) 

— Uruchomienie tartaku. Tartak Stefań- 

ski Epsztejna przy ulicy Słowackiego 28, 

nieczynny od dłuższego czasu, został już u- 

ruchomion yi zatrudnił 28 robotników. 

Ze względu na brak zamówień tartak 

będzie pracował tylko 5 dni w tygodniu, co 

jednakże na stosunki wiłeńskie nie jest 

krótkim okresem trwania pracy tygodniowej, 

gdyż większość tartaków pracuje 4, a nawet 

3 dni w tygodniu. (m) 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Piekarze chcą pomóc bezrobotnym ko 

legom. Rzemieślnicy zacynają już troszczyć 

się o swych bezrobotnych kolegów i prze- 

myśliwać nad tem, jakby tu im dać moż- 

ność chociaż coś zarobić i przetrwać cięż- 

kie czasy. 

Pierwszy krok w tym kierunku zrobili 

piekarze wileńscy. Związki Zawodowe Pie- 

karzy postanowiły wszcząć akcję wobec wła- 

ścicieli piekarń i władz o ścisłe przestrzega- 

nie 8-godzinnego dnia roboczego. Cel tej ak- 

cji zmierza do tego, żeby każdy, mający о- 

becnie pracę w piekarni, piekarz pracował 

tylko 8 godzin na dobę. Na resztę godzin 

(jak wiadomo 'w piekarniach praca trwa nie- 

mal całą dobę) muszą być zatrudnieni bez- 

robotni piekarze, którzy w ten sposób będą 
mieli chociaż niewielki, ale w każdym razie 
zarobek. 

Zapowiedziana akcja — piekarzy wkrót- 
ce się rozpocznie, a może się już rozpoczęła. 

Jakżeby dobrze było, żeby i inni rzemie- 
ślnicy i pracownicy naśladować ten piękny 
przykład chcieli. 

Wi Wilnie tylu jest bezrobotnych facho- 
wców, a z drugiej strony przeciążonych pra- 
cą, dokonywaną w pewnych wypadkach pod 
presją gospodarzy. 

Wystąpienie indywidualne wobec właści- 
cieli zakładu może pociągnąć za sobą utratę 
pracy, natomiast wystąpienie organizowane, 
zbiórowe, w swych skutkach dałoby zatrud- 
nienie dla rzesz bezrobotnych. Odciążyłoby 

to Skarb Państwa, który obecnie w miarę 
sił łoży na wyżywienie tej głodnej armji, 

a z drugiej strony, zmniejszyłoby klęskę 

bezrobocia, która coraz większe przybiera 
rozmiary. (m) 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Z szkolnictwa litewskiego. Jak po- 

daje ostatni numer miejscowego pisma lite- 
wskiego „Vilniaus Rytojus*, inspektoraty 
szkolne wil..trocki, lidzki i grodzieński nie 
udzieliły pozwolenia na funkcjonowanie na- 
stępujących szkół litewskich Towarzystwa 
Ošwiatowego „Rytas“: 

w Marjampolu, Girach i Klepaczach — 
pow. wil.-trock. 

w Starych Druskienikach — pow. lidz- 
kiego; 

w Nierowach, Szendubrze, Ogrodnikach, 
Kaszelach — pow. grodzieńskiego. 

W tymże numerze pismo podaje, iż t-wo 
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Nasza nowa powieść. 
Wkrótce rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

z najwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macdonalda 

poł CZIERT. DRR. 
W/ powieści tej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rozrywkę na coraz 

Wstrząsająca opowieść o losach skazanego 

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

treść 4-ch, jależe tragicznych, dni. 

"APEL й (AR KA AAS 

  

  

„Rytas* nie otrzymało koncesyj na nastę- 
pujące szkoły, o które ubiegało się u władz: 

w Święcianach, Ligumach i Dryszkunach 

pow. święciańskiego; 

Kargowdach, Podzitwie, Pilunach, Wi- 
gunach, Dubinach, Nowodworze, Koleśni= 
kach, Plikach, Balcinkańcach, Sciłgunach 
Romaszkańcach, Strzelcach i Łaszekach — 
pow. lidzkiego. (m). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Delegacja żydowska u wojewody. 
Wczoraj p. wojewoda Beczkowicz przyjął 
delegację gminy wyznaniowej żydowskiej w 
składzie senatora Rubinsztejna, ławnika Kru- 
ka, A. Zajdsznura i B. Parnesa. Delegacja 
zakomunikowała p. wojewodzie, że kaden- 
cja zarządu synagogi Głównej już upłynęła, 
a zresztą z zarządu tego został tylko jeden 
Gordon, tak iż obecnie słuszną jest rzeczą, 
aby cały majątek zarządu synagogi Głów- 
nej przeszedł do gminy wyznaniowej żydo- 
wskiej i prosiła o interwencję wojewody w 
tej sprawie. 

Po wysłuchaniu delegacji p. wojewoda 
oświadczył, że dokładnie zaznajomi się z ca- 
łą sprawą i poweźmie odpowiednią decy- 
zję, o czem zawiadomi o niej delegatów lub 

gminę. (m) 

RÓŻNE. 
— Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 

wyjaśnia, że obowiązek ubezpieczenia robot- 
ników w Funduszu. Bezrobocia powstaje je- 
dynie w tych przedsiębiorstwach, które za- 
trudniają najmniej 5-ciu robotników, do któ 
rej to liczby nie wlicza się pracowników u- 
mysłowych . 

fTEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*. Ostatnie pięć 

przedstawień „Mam prawo odejść*. Dziś o 
godz. 8 m. 15 wiecz. ujrzymy doskonałą 
sztukę Maughama „Mam prawo odejść*, je- 
dną z czołowych pozycji współczesnego re- 
pertuaru angielskiego. Komedja ta, napisa- 
na przenikliwem humorem i posiadająca 
świetny djalog, przypominający sztuki Ber. 
narda Schawa, znalazła doskonały odtwór- 
ców w całej obsadzie z Zelwerowiczem na 
czele. Jego Charlie Battle stanowi pierwszo- 
rzędną kreację aktorską. Sekundują mu dziel 
nie: Małyniczówna, Sawicka, Severynówna, 
Szurszewska, Milecki, Łaciński oraz Łubia- 
kowski. „Mam prawo odejść* grane będzie 
do 31 b. m. włącznie. 

Będzie to ostatnia sztuka. sezonu. 

  

  

— Odwołanie premjery w Teatrze Let- 
nim. Dyrekcja Teatrów Miejskich Z. A S. P. 
w Wilnie postanowiła, ze względu na nie- 
przyjazne warunki atmosferyczne, zrezyg- 
nować ze wznowienia „Narzeczonej na da 
chu“, komedji Olivier'a i Middletona, która 
ukazać się miała w tych dniach w Teatrze 
Letnim. 

PIĄTEK, DNIA 28 SIERPNIA. 

Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
„05: Muzyka lekka. 13.10: Kom. meteor. 

16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. dla žegl. 
: Pogad, w języku franc. 17.10: Kon- 
yczeń. 17.30: „Polowanie błotne w lecie. 
Kom. L. O. P. P. 18.15: „Ponurość 

współczesnej powieści francuskiej“ feljeton. 
18.30: Program na sobotę i rozmaitości. 18.40: 
Muzyka lekka. 19.00: Rozmaito: 19.20} 
Giełda rolnicza i komunikaty. 20.15: Koncert. 
22.00: Feljetoń i komunikaty. 22.30: Muzyka 
lekka i taneczna. 

SOBOTA, DNIA 29 SIERPNIA. 

11.58: Czas i hejnał krakowski. 12.05: 
Muzyka popularna (płyty). 13.10: Komuni- 
kat meteorologiczny. 15.40: Program dzien- 
ny. 15.45: Komunikat sportowy. 16.00: „Le- 
śna parada* — słuchowisko. 16.30: Koncert 
dla młodzieży. . 16.50: „Żarty logiczne. 
17.10: Muzyka skrzypcowa (płyty). 17.35: 
„Poezja kobieca renesansu* 18.00: Koncert. 
19.00. Komunikat Wileńskiego Towarzystwa 
i Organizacyj Kółek Rolniczych. 19.15: Pro- 
gram na tydzień następny. 19.40: Wiadomo- 
ści rolnicze i komunikaty. 20.15: Pożegnal- 
ny koncert kompozytorski Tadeusza Szeli- 
gowskiego. 21.00. Koncert, feljeton, komuni- 
katy, koncert chopinowski i muz. taneczna. 

NOWINKI RĄDJOWE. 
ODCZYT JÓZEFA WITTLINA. 

PIĄTEK, 28.8 o godz. 19.15 (aud. lok.) 
Józef Wittilin wygłosi przed wileńskim mi. 
krofonem odczyt p. t. „Ponuro spółcze- 
snej powieści francuskiej”. Jeden z tęższych 
umysłów polskich zmierzy wzrokiem ciem- 
ne i groźne G ėly na które wpływa obec- 
nie intelleki pierwszego z krajów Zachod- 
niej Europy. 

  

    
   

  

   

    

    

 



SPORT 
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA 

TENISOWE POLSKI 

Miłośników tenisu czeka w najbliższych 
dniach szereg sensacyj. W dniach 7—13 
września b. r. rozegrane zostaną na kortach 
„Legji* pierwze międzynarodowe mistrzo- 
stwa Polski w tenisie. о 

W zawodach tych wezmą udzial wszyscy 
najlepsi zawodnicy polscy, walczący obec- 
nie we Lwowie o tytuł mistrza Polski w 
konkurencji wyłącznie krajowych zawodni. 
ków. Ponadto—spodziewany jest przyjazd 
wielu świetnych tenisistów zagranicznych. 

Zapewniony jest dotychczas przyjazd na- 
stępujących tenistów: Hechta, Maleczka, 
Sziby, Schiffera, Kukuljewicza oraz pani 
Deutsch. Ponadto spodziewany jest przy- 
jazd rakiet francuskich i rumuńskich. 

Ograniczony w zawodach tych udział te- 
nisistów,którzy rekrutować się będą wyłącz- 
nie z najwyższej klasy naszych i zagranicz- 
nych tenisistów — pozwala przewidywać nie- 
zwykle zacięte i na wysokim poziomie walki. 

Wi tydzień po międzynarodowych mi- 
strzostwach Polski również na kortach Legji 
odbędzie mecz tenisowy Legja—Racing Club 
z Paryża. W. barwach francuskich wystąpi 
najlepszy amatorski tenisista świata, Cochet, 

  

Obie te wspaniałe imprezy tenisowe bę- 
dą gwoździem tegorocznego sezonu w bia- 
łym sporcie. (PAT) 

Marszałek Piłsudski protektorem 
biegu kolarskiego do morza. 

WARSZAWA 27.8. Pat. — Zarząd War- 
szawskiego Okręgu Związku Kolarskiego 
zdołał uzyskać wysoki protektorat p. Mar- 
szałka Piłsudskiego nad drugim kolarskim 
biegiem do morza polskiego, który rozpo- 
cznie się w najbliższą niedzielę i trwać bę- 

dzie przez cały tydzień. Do komitetu hono- 
rowego skład którego już był prze znas po- 
dany, wszedł ostatnio p. minister Zaleski, 
zgłaszając piękną nagrodę za bieg. 

Pod względem sportowym bieg do morza 
będący największą tego rodzaju imprezą ko- 
larską w Polsce, wzbudza ogromne zainte- 
resowanie ze względu na udział w nim naj- 
wybitniejszych naszych zawodników, a mia- 
nowicie Stefańskiego, Wiięcka, Klosowicza, 
Oleckiego, Targońskiego, Korsak-Zaleskiego, 
Stahla, Wasilewskiego i wielu innych. Pra- 
ce organizacyjne biegu zostały już ukończo- 
ne. Start odbędzie się w niedzielę dnia 30 
bm. o godzinie 7-ej rano, z placu Marszał- 
ka Piłsudskiego. Trasa biegu wynosi 1100 
km. i prowadzi przez Toruń i Starogard do 
Gdyni zpowrotem zaś przez Grudziądz i Wło 

Tragiczne zajście na weselu. 
Zbrodniarz mimo wykrętów i symulacji obłędu poniósł 

zasłużoną karę. 

We wsi Dubiny, gm. zabrzeskiej, pow. 
wołożyńskiego u gospodarza Bazylego Mu- 
czyńskiego z okazji zaślubin jego córki, An- 
ny odbywała się uczta weselna. 

Około północy do natłoczonej przez goś- 
ci izby wtargnęli znani w okolicy awantur- 
nicy: Michał i Jan Arciukiewiczowie oraz 
Grzegorz Rynkiewicz, którzy zachąwaniem 
się swym prowokowali awanturę. 

Gospodarz wraz ze swym synem Antonim 
Muczyńskim starali się usunąć z mieszkania 
nieproszonych gości, jednak wszystkie wy- 
siłki w tym kierunku były daremnymi. 

W pewnym momencie wszyscy trzej in- 
truzi dopadli Michała Muczyńskiego i po- 
częli go bić. W trakcie bójki Jan Arciukie- 
wicz ugodził ofiarę zajścia nożem w piersi, 
powodując śmiertelną ranę. Ranny M. Mu- 
czyński zdołał uczynić ledwie kilka kroków 
i padł bez życia. 

Dwuch z pośród sprawców tragicznego 
zajścia, Michała Arciukiewicza i Grzegorza 
Rynkiewicza rozbrojono i oddano władzom. 
Bezpośredni zaś Jan Arciukiewicz zdołał na- 
razie zbiec, lecz w ciągu kilku dni został uję- 

ty w okolicznym lesie. 

Zbrodniarzy przekazano władzom sądo- 

wym. 

Michał Arciukiewicz i Rynkiewicz nie 
przyznali się do winy, twierdząc, że w bójce 
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nie uczestniczyli, zaś Jam Arciukiewicz о- 

świedczył, iż nic nie pamięta. 
Po przeprowadzonym procesie sąd okrę- 

gowy uznając winę wszystkich trzech za do- 
wiedzioną, skazał Michała Arciukiewicza i 
G. Rynkiewicza na 8-io letnie ciężkie wię- 

zienie. Co do Jana Arciukiewicza, to na wnio 
sek obrony, sąd odroczył orzeczenie i po- 
lecił zbadać klinicznie jego stan umysłowy. 

Skazani odwołali się do wyższej instan- 
cji i przez tę zostali uniewinnieni dla braku 
dowodów ich winy. 

Obserwacja psychjatryczna roztoczona nad 
osk. Janem Arciukiewiczem dała niepomyśl- 
ny dla niego wynik. Lekarze kategorycznie 
stwierdzili, iż jest on zupełnie zdrowy psy- 
chicznie i odpowiedzialny za swe czyny, a 
celem uniknięcia kary nieudolnie symuluje 

obłęd. 
Wobec takiego orzeczenia biegłych Jan 

Arciukiewicz stanął powtórnie przed sądem 
okręgowym i tym razem skazany został na 

10 lat ciężkiego więzienia, 

Wyrok ten skazany zaskarzył i wskutek 
tego wczoraj sprawę tą badał sąd apelacyj- 
ny w składzie pp. sędziów: Suszczewicza, 
Jundziłła i Matusewicza. 

Sąd uznał wyrok pierwszej instancji za- 
sadniczo za slusz: lecz wymiar kary zmniej 
szyl do 8 lat ciężkiego więzienia. 

  

Ka-er. 

Udział biorą: Julja Serda, 
słynna tancerka Marjanna Wink oraz dWa znakomite Jazz-bandy. 

KORKI ER M 

Jeszcze 0 cmentarzu wojskowym. 
Od p. Euzebjusza Łopacińskiego 

otrzymujemy poniższą odpowiedź na 
list ks. Kuleszy zamieszczony w „Kur- 

jerze Wiil.* z dn. 26 b. m. 

W' odpowiedzi na wyjaśnienie ks. Kule- 

"szy, prezesa oddziału Wileńskiego Tow. Op. 

nad grobami bohaterów w Nr. 182 „Kurje- 

ra Wileńskiego" podaję do publicznej wia- 

domości eo następuje. Ks. Kulesza uważa za 

słuszne opatrywać cudzysłowem a więc iro- 

nicznie moje „słuszne uwagi* tyczące się 

niedbalstwa i nieporządków na cmentarzu 

wojskowym w Zakrecie i — co gorsza— 

zarzuca mnie przesadę, przejaskrawienie— 

Ściśle mówiąc kłamstwo. 

Opowiadam zatem: nieprawdą jest, aby 

nie było błędnych napisów, prawdą jest na- 

tomiast, że na 2 nagrobkach były napisy 

godne analfabetów: plutonowy Koweńskiego 

p.p. co świeżo zostało w sposób widoczny 

poprawione już po moim artykule, wsta 

wieniem litery i, aby łatwiej było napisać 

nieprawdziwe wyjaśnienie. Nieprawda jest, 

że litera e jest raczej obniżoną, a nie krzy- 

wa, natomiast prawdą jest, że jest krzywa; 

tłumaczenie, że obniżenie względnie skrzy- 

wienie mogło powstać z powodu mechanicz- 

nego odbijania na cemencie może zadowolić 

chyba naiwnych. 
Nieprawda jest dalej, aby ogródek wa- 

rzywny znajdujący się w obrębie cmentarza, 

gdzie tuż obok w sąsiednim czworoboku 

spoczywają biedne ofiary wszechświatowej 

wojny był tak niewidoczny, że potrzeba go 

szukać, natomiast prawda że jest zupełnie 

widoczny i niedaleko od wejścia położony, 

może go nie dojrzeć Polak, który nie chce 

go widzieć, ale uważny cudzoziemiec napew- 

ne zanotuje go, jako curiosum. Najważniej- 

szem jest stwierdzenie przez samego księdza 

Kuleszę, że w obrębie cmentarza istnieje og- 

ród warzywny, a dalej że to bynajmniej nie 
obraża jego uczuć, lecz uważa to za zupeł- 
nie odpowiednie. Ja w mojej naiwności są- 
dziłem, że prochy żołnierzy polskich zostały 
przeniesione nietylko aby zgromadzić ra- 
zem, lecz także, aby wyrwawszy z często- 
kroć nieodpowiedniego miejsca złożyć w od- 
powiednim sąsiedztwie, teraz widzę, że za 
odpowiednie bezpośrednie sąsiedztwo uzna- 
no grzędy kapusty i buraków. 

Pouczenie jak miałem reagować na nied- 
balstwa i „porządeczki* na cmentarzu, uwa- 

żam za zupełnie, niestosowne, przeciwnie u- 
ważam, drogę prasy za zupełnie odpowied. 

nią, bo ogół dowiedział się, że ks. Kulesza 
nie nie ma przeciw istnieniu ogrodu warzyw- 
nego na cmentarzu. Przecież, gdyby jakiś 
obywatel zaczął sadzić warzywa na cemen- 

tarzu, mnałby protokół policyjny, sprawę są- 
dową i więzienie za bezczeszczenie cmen- 

tarza. 
Przytoczenie faktycznych danych o sta- 

nie cmentarza wojskowego na Zakrecie nie 
może zmniejszyć energji i inicjatywy pp. 
urzędników z referatu grobownictwa wojen- 
nego, bo są urzędnikami i powinni wykony- 
wać gorliwie swe obowiązki nie oglądając 
się na nic, rozważanie więc na ten temat 

uważam za zbędne. 

a. Uisbienać Kanas Willy FILBCh ina "Droga 30” raju” LIIJANA НОГ СУ Tyżwiętowee 
Walc miłości Hans Junkiermann, G. Aleksander, 
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Przy tej sposobności nadmieniam, że 
będę oprowadzać moich znajomych z eg- 
zemplarzem „Kurjera Wileńskiego" po cmen- 
tarzu, aby naocznie przekonać, jak niepraw- 
dziwe jest wyjaśnienie Ks. Kuleszy; nie o- 
mieszkam też sfotografować ogródka wa- 
rzywnego dla wiecznej rzeczy pamięci i 
ofiaruję do jakichś zbiorów. 

Euzebjusz Łopaciński. 
  

KINA I FILMY 

„ARAB“, 

(Helios). 

To już grat — można powiedzieć, stary 
z licznemi odpowiedniemi wadami, film nie- 
my. Ramon Novarro jest miły naturalny i 
bezprzecznie najlepszy ze wszystkich wyko- 
nawców. Alice Terry ckliwa i banalna. Fa- 
buła nieosobliwa, mało interesująca, skleco- 

na stosunkowo prymitywnie, jak na bogac- 
two motywów, któremi rozporządzał autor 
scenarjusza. Wszystko jest dość naciągnięte 
do gustu amerykańskiej publiczności, zwłasz- 
cza zakończenie. Dorynchronizowana  ilu- 

stracja muzyczna bardzo banalna. 
Jednym z przejawów starości tego filmu 

jest poza zwykłym „deszczem*, defektem te- 
chnicznym, także i śmieszne, wyjątkowo nie- 

zdarne operowanie tłumem w scenach zbio- 
rowych. Wszystko biega tam i z powrotem 
bezładnie i czysto mechanicznie, bez, żadne- 
go konstrukcyjnego opracowania, zupełnie 
szablonowo i w bardzo dramatycznych sce- 
nach dzięki temu — wielce komicznie. 

(sk). 

NOWA ZELANDJA W WILNIE. 

(Stylowy). 

Są przecież kina w Wilnie, które zrywają 
z „ogórkami* i do nich należy „Stylowy*. 
Kino to jest tego zdania, że i w końcu sierp- 
nia można dawać atrakcyjne filmy, nawet 
tak wysoce atrakcyjne, jak wyświetlany w 
niem obecnie „Wieczny płomień*, dźwię- 
kowiec osnuty na tle życia plemion autoch- 
tonicznych Nowej Zelandji. Patrzymy i о- 
czom nie wierzymy, toż to tak daleko aż na 

„antypodach*, gdzie według wersji pewnego 
bogobojnego pisarza z przed niejednego wie- 
ku — „ludzie głowami na dół chodzą”, mi- 
mo, że im tego pewien święty „surowo za- 
kazywal“. 

A tu na ekranie i chodzą zupelnie nor- 
malnie (więcej wprawdzie, tańczą, niż cho- 
dzą) i fizjonomje jakieś, według europejskich 
pojęć, niesamowite, czyli że nawet bardzo a 
propos, w stosunku do amerykańskiej blagi 
(film jest amerykańskiej wytwórni), nasza 
podejrzliwość ustępuje i rozglądając się w 
całym „sztafażu*, dochodzimy do wniosku, 
że to ma bardzo liczne cechy autentyku. Ca- 
ła oprawa, cały ten lud niezwykle jakiś po- 
godny, wiecznie, przy lada okazji tańczący, 
tamtejsza bardzo burzliwa przyroda, wszyst- 
ko to nietylko zgadza się z temi szczupłemi 
wiadomościami naszemi o dobrych naogół i 
łagodnych Maori (trochę już zdegenerowa- 
nych, w znacznej mierze — pod wpływem 
„cywilizacji*), Tylko ten wułkan z jakąś 0- 

  

brzydliwą cieczą imitującą lawę, jest dość 
nieprzyjemny, zresztą jak to zupełnie łatwo 
poznać — sztuczny. Trudno mieć o niego 
pretensje do wytwórni, wybuch wulkanu nie 
występuje na zawołanie... Można to było zro- 
bić jednak, trochę lepiej. 

‚ № tem egzotycznem tle rozwija się wcale 
zręcznie opracowana fabuła, z wyzyskaniem 
najrozmaitrzych możliwości tego tła, oraz z 
dużą powciągliwością, bez zbytniej „europei- 
zacji”, t. j. niepotrzebnego angażowania w 
tem naszych pojęć i motywów. Można zau- 
ważyć wcale chwalebną pod tym względem 
ostrożność reżyserji. 

Co dostrony dzwiękowej — to jest ona 
dość przyjemna, naogół starannie wykonana 
czy jednek ma równe cechy prawdopodo- 
bieństwa, jak strona wirualna — trudno nam 
określić. Trzebaby znać conajmniej, ważniej- 
sze motywy muzyczne maoryjskie, aby móc 
to stwierdzić. 

Na szczególną uwagę zasługują bardzo 
ładne zdjęcia. 

Drugi film jest zwykłym sensacyjnym fil- 
mem amerykańskim  aktorsko dość mizer- 
nym (szarża!) dekoracyjnie (tło naturalne, 
zdjęcia), często efektownym. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Revue des Nationalitćs et des mino- 

ritės nationales — zeszyt 5 z lipca 1931 r. 
Wydawany przez pp. J. Gabrysa i J. Pėlis- 
sier w Genewie miesięcznik, poświęcony 
sprawom narodowościowym zawiera w osta- 
tnim zeszycie ciekawy artykuł o zbroje- 
niach niemieckich na tle „wspaniałomyśl. 
nego moratorjum Hoovera, odpowiedź hr. 
de Saint - Aulaire, b. ambasadora francus- 
kiego w Londynie na ankietę w sprawie Po- 
morza i Prus Wschodnich, oraz obfitą kro- 
nikę. W; tym ostatnim dziale znajdujemy 
dokumenty, dotyczące ostatnich wystąpień 
Kroatów i Węgrów jugosłowiańskich przed 
Ligą Narodów w sprawie ich położenia w 
Jugosławji, oraz szczegóły sprawy Kościoła 
Panny Marji w Rydze. 

Stanowisko polityczne czasopisma jest 
wybitnie nacechowane nieufnością do po- 
wojennych Niemiec i ich „pacyfizmu*. 

— Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Han- 
dłowej w Wilnie za rok 1930. Nakładem Iz- 
by Przemysłowo-Handłowej w Wilnie, 1931. 
Str. VI + 338 +- 73. Sprawozdanie tegorocz- 
ne, które posłużyło nam za podstawę do 
uwag na temat spraw samorządowych i 
handlowej konkurencji z Rosją, przynosi 
naprawdę bogaty materjał, zwłaszcza w licz- 
nych tablicach statystycznych w tekście i w 
załącznikach. Część pierwszą zajmuje właś- 
ciwe sprawozdanie z działalności Izby w ro- 
ku 1930, drugą protokuły plenarnych zebrań 
Izby, odbytych w roku sprawozdawczym, 
trzecia daje obraz sytuacji gospodarczej w 
Okręgu Izby w ubiegłym roku. Wśród opraco 
wań poszczególnych gałęzi przemysłu i 
handlu wybijają się rozdziały o przemyśle 
drzewnym i Iniarstwie. Na uwagę zasługują 
również rozdziały o sytuacji finansowo-kre- 
dytowej i polityce socjalnej. 

Całość jest bardzo poważnem świadcze- 
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niem w ubogiej literaturze gospodarczej 
Ziem Północno - Wschodnich. Tegoroczne 
sprawozdanie przewyższa publikację z roku 
poprzedniego pod wielu względami. Szczę- 
śliwą nowością są załączniki, przynoszące ze- 
stawienia statystyczne przedsiębiorstw wed- 
ług katastru Izby, uruchomienia zakładów 

przemysłowych i zatrudnienia w przemyśle 
przetwórczym, statystykę przewozów i ru- 
chu budowlanego. Pożądane jest w przy- 
szłości szersze niż dotąd uwzględnienie 
handlu, który w poruwnaniu z przemysłem 

znajduje się na dalszym planie. 

— Pięć lat na froncie gospodarczym 
(1926—1931). T. I. Wydawnictwo „Drogi*. 
Warszawa 1931 Str. 719. Jest to pierwszy 
tom szeroko zakrojonego wydawnictwa, za- 
inicjowanego przez redakcję „Drogi“, któ- 
rego celem jest zbilansowanie wyników dzia- 
łalności gospodarczej w ubiegłem pigciole- 
ciu rządów pomajowych. Pierwszy tom za- 
wiera 49 artykułów, których autorowie, o- 
mawiają sprawy rolnictwa, przemysłu i 
handlu, zagadnienia morskie i kredytowe, 
oświetlając wyniki bądź potrzeby i program 
działania. Wśród autorów znajduje się wie- 

le pierwszorfędnych auftorytetów naszego 
piśmiennictwa gospodarczego i polityki eko- 
nomicznej. Księgę otwiera artykuł wicemi- 
nistra Stefana Staszyńskiego. 

Wobec bogactwa i różnorodności proble- 
mów, sprawozdanie z książki jest rzeczą nie- 
zmiernie trudną. Jest ona niezbędną dla każ- 
dego, kto zajmuje się zagadnieniami gospo- 
darczemi poważnie, a niektóre artykuły są 
trwałym wkładem do naszej literatury eko- 
nomicznej. 

Czytelnicy tomu pierwszego, oczekują 
drugiego tomu z największem zaintereso- 
waniem. a. h 
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w. Wielka 47, tel. 1524] NAD. PROGRAM: Wszechświatowy przegląd dźwiękowy Foxa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

w dnie świąt. o godz. 2-ej.j NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Niebezpieczny romans. 
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ż Na zgliszczach głęboko ukrytych namiętności wykwitła najczystsza i najpiękniejsza miłość. 

te»ek dworca kolejow.) Kino czynne codziennie. — Początek seansów o godz. Ń-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 

  

BZWIĘKOWA KINO 

„LLV 
Miokiow. 22, tel. 15-28 

Ogłoszenie. 
Komisja Zgrojowa w Druskienikach ogłasza kon- 

kurs na dokonanie pomiarów i sporządzenie planu 
pomiarowego miejscowości kuracyjnej Druskieniki w-g 
wumagań Ministerstwa Robót Publicznych. 

Firmy upoważnione przez Ministerstwo do wyko- 
nania powyższych robót mogą składać oferty do Ko- 
misji Zdrojowej w Druskienikach do dnia 20 września 
r. b. godz. 12 w poł. 

Administracyjna granica m. Druskienik wykosi 

Dziś! Przepiękna 

farsa dźwiękowa 

W roli 
głównej 

Rozkoszna dziewczyna 
Anna Ondra. NA2-PRocRAM: Dodatek rysunkowy i tygodn. Paramountu. 

Początek seansów © godz. 4. 6, 8 i 10.30, Na |-szy seans ceny zniżone. 

„B 0 N I C © T"|PRZYJMĘ 
„Bonicot okazał się najlep- uczenice 

na mieszkanie z utrzyma- 
niem. Opieka troskliwa, 

fortepian, wygody. 
Informacje w Księgarni 
W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 6460 

szym środkiem  usuwającym 

szkodliwe składniki z tytoniu. 

Od wielu lat zaniechałem pale- 

nia. Obecnie używam Bonicotu 

inie odczywam żadnych dole- 

gliwości. Podkreślam, że smaki 

  

Zakład krawiecki 

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

mieszkania. 

Dom H.-K. „„Zachęta'* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6368 

Księgarnia 
W. Mikulskiego 
Wileńska 25, tel. 664 
Kupuje podręczniki 
używane, płacąc naj- 
wyższe ceny. Oraz za- 

mienia na nowe lub 
używane. 6461 

[I 
ОО Н 

005 00 ОМО 
z dužą salą 

w centrum miasta. 

  

      
  Oferty proszę skla- 

dač do Administr. 

„Kurj. Wilensk.“ 

pod „Biuro“. 
6458 

Poszukuję 
p osady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 

      
  

Saion Damsko-Męski 

Pol i Klemens około 836 ha w tem przestrzeni zabudowanej 143 ha. 
Komisja Zdrojowa zastrzega sobie prawo wolnego 

wyboru oferenta. 
(—) W. Abramowicz 

Przewodniczący Komisji 

(—) Dr. Rymkiewicz 
Sekretarz 

HEL. ROMER. 

    

zmieniony”. 

Kraków, Zielona 10. 

Wyspy szmaragdowe na morzu 

Croisie ma tak malowniczy i po- 
szarpany brzeg, że można dniami ca- 

łemi wędrować przed siebie, mając 
przed oczami dzikie skały spiętrzone 
i rozwalone, a wciąż wystawiające 
swe szare, lub czerwonawe barki pod 

napaści  szafirowo-zielonawej wody, 

która idzie bez przerwy szafirową ła- 

wicą, srebrną u góry, jak by tam ro- 

sły białe pióra fryzowane wiatrem i 

rzuca się w te skały, wciska się w 

szczeliny, pluje jak może najdalej, 
rzuca konchy i algi, ubiją piasek w 
gładką podłogę i tworzy wśród zało- 
mów kamieni tysiące odmian, barw 

i płynnych kształtów, którym się ni- 

gdy dość napatrzeć nie można. Pach- 

nącą smołą barką płynę do Pen-Bron, 

wysepki malutkiej, na której piaskach 
zbudowało prywatne towarzystwo ak- 
cyjne szpital na 800—1000 dzieci gru- 
źliczych. Od północy rosną ciemne, 
prawie czarne drzewa: cyprysowe i 
terebintu, tamarisy, modrzewie; sie- 

dząc pod niemi w upał doznaje się 

roskosznego chłodku, bo przeciąga 
gwiżdżąc wiatr morski od błękilnej 
wody tuż lenitwie, jak w jeziorze 
szemrzącej. Od południa, na lotnym, 
żółtym piasku, posadzone tuje i in. 

« aromatyczne krzewy pachną odurza- 
jąco w cieple, i sączą gęste, żywiczne 
balsamy w piersi ludzkie. Do dużego 

  

  

szafirowem. 

gmachu wprowadza mię stary, sym- 

patyczny ksiądz, wysoki i chudy jak 

te nadbrzeżne drzewa wykręcone wi- 

chrem. Przełożona, bo dzięki temu, że 

to zakład prywatny (chociaż pod opie- 

ką rządową), cała gospodarka jest pod 

zarządem sióstr, oprowadza mię z 

wielką uprzejmością po wielkich, 

przyciemnionych od upału salach, u- 

branych wazonami z kwiatami, poka- 

kuje „wyjątkowo ciężkie wypadki': 

Dziewczyneczka pięcioletnia, zjedzona 

gruźlicą kości, nieuleczalna, ot, jakiś 

czas się ją uchowa, da się jej możli- 

wie przyjemne ostatnie dni. Musi le- 

żeć bez ruchu w aparatach, bo by się 

rozleciała, kości jej są już tylko kru- 

chą zgnilizną, leży nawznak i do si- 

nawych usteczek wlewają jej mleko, 

łagodne siostry zagadują do tego bie- 

dactwa, zesłanego na męki na ten pa- 

dół, opowiadają jej historje, a ona tro- 

szeczkę, jak cień się uśmiecha. [Inne 
dzieci, opalone jak hinduski, . bawią 

się w piasku, okazuje się, że jest i 

mały Polak, Tadeusz. „Na pamiątkę 

polskiego bohatera narodowego, Koś- 

ciuszko, n'est pas?* pyta siostrzyczka, 

śniada jaw Włoszka. Ułomny chłop- 
czyna lat 7—8, o dużych jasnych о- 
czach, syn robotników z Paryża, nie 

chce wykrztusić ani słowa, chociaż 
widać, że rozumie jeszcze po polsku. 

  

+, Miydawniefwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogh. odp. 

aromat tytoniu pozostaje nie- 

Prof. Uniw. Dr. Adolf Lorenz. 
W Polsce nabyć można Bonicot we firmie : 

Polskie Towarzystwo Handiowe „BONICOT* $P.70.0. 
Tel. 16841 i 14676. 

damski 
A. WISZNIEWSKI 

Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta-   zyjne i angielskie. 6410 

    
Wracając opowiadam zakonniezkom 
o najeździe bolszewickim i o ks. Sko- 

rupce. Słuchają z zapartym  odde- 

chem, jedna ma łzy w oczach. „Och to 
powinno być opisane we wszystkich 

językach, czemuż nie mamy o tem 

książeczek do czytania i rozdania! 

Pewnie. Ale czyż u nas się umie robić 

propagandę. Wracam do Croisie. Wa- 

łęsam się dalej tu i ówdzie, zachodzę 

do pięknej rezydencji Pen-Avel, włas- 
ności jakichś fabrykantów, nikogo tam 
niema, więc jak w zaczarowanym kra- 
ju: aleje długie, cieniste, białe statuy, 
na tle cyprysów, kląby róż, strzyżone 

bukszpany, wszystko to w połączeniu 

z powiewem od morza tworzy sym- 
fonję zapachów wprost roskoszną. 

Idę do miasteczka Batz, całe z ka- 
mieni zbudowane, kościół wyrasta jak 

ze skały granitowej, a w dali łączka, 

pąsowa od maków, obok pomniczek 
na cześć poległych... Po trzech i czte- 
rech z jednej rodziny zginęli pour la 

douce France, ci Bretończycy. Jestem 
teraz w Vannes, dawnej stolicy Vene- 
dów, którym Ceząr rozbił flotę koło 
Loc-Maria-Ker, s owinióciniie mia- 

sto, nie pamiętne wcale że było sto- 

licą Bretanji i że nawet po włączeniu 

kraju do królestwa Francji tu się Sta- 

ny Gieneralne niby nasz Sejm odby- 

wały. 
Prócz dużego pałacu otoczonego 

harmonijnie pomyślanemi budynka- 

mi, i ciekawego kościołka świętego 

Paterna.( skąd oni mają takich dziw- 

nych świętych ?| nie tu niema do oglą- 

dania, śpieszę więc na statek, który 

wpływa na Golfe du Morbihan. Za- 

toka ta usiana setką przeszło wysp, 

jest najcudniejszym spacerem pod 

   

Wilno, ulica Wileńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów, perukarstwo 
i elektryczną ondulację. 
Dla urzędniczek 40% zn.   siadam dobre świa- 

dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 
pod Nr. 6872.   

Handlowo-Gospodarcz. 
w Wilnie, poszukuje dla 
swych koleżanek i kole- 
gów od | września r. b. 
wolnych pokoi 
bez utrzymania i stancyj 
z całkowitem utrzymaniem 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 
muje Zarząd Bratniej Po- 
mocy — Wilno, Mickiewi- 
cza Nr. 18 (dom B-ci Jabł- 
kowskich, Il piętro), w go- 
dzinach od 9-ej do !3-ej 
codziennie oprócz dni 
świątecznych. 6397 

Maszynistka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 

  

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj. Wileńsk." 

pod Nr. 17.872. 6326 

  

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach Froma, 
inžyniera 

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

warsztaty,   

lekcyj 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm, „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334. 

K. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z.P. 29. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 į 4—8. 

Rr. |. Romanowski 
akuszerja i chor. kobiece 
powrócił, g. !1—3 i 5—7 
Wilenska 25, tel. 11-68 

6422 

  

  

    

Maja Lalinerova 
pizyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
  

Akuszerka 

Maria Arena 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

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

Wzorowe przedszkole 
z początk. nauczaniem 
dla dzieci od lat 4 8 bez 
różnicy wyznania, otwiera 
od połowy września b. r. 
Synod Ewangel. - Reform. 
Zapisy przyjmuje kierow- 
niczka przedszkola w po- 

  

niedziałki i czwartki od 
godz. 5—6 po poł. 

Zawalna |, m. 2, front. 
l-e piętro. 6485 

drewniany DOM 455 dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 

liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

słońcem. Statek wije się pomiędzy za- 
krętami lądu, pobok wysepek, które 
wyrastają jak czuby traw, z paru 
drzewami lub wyglądają jak zrobione 
umyślnie zabawki, co to: domek, staj- 
nia, studzienka, owea, krówka, dzie- 
ci i kudłaty pieseczek, szczekający na 
przepływające tuż statki. 
Dopływamy do największej z wysp, 

Mniszej, mającej 6 klm. długości i 
kształt krzyża; ceglaste żagle małych 
łódek poławiaczy ostryg, które tu są 
najlepsze, i sardynek, muskają po- 
wierzchnię spokojnej wody, mienią- 
cej się opalowo i leniwie płynącej jak 
roztopiony kryształ. Brzegi zarosłe la- 
sem, spiętrzone domki... porcik, dzieci 
wrzaskiem witają statek, jakieś imo- 
ście wysiadają z siatkowemi workami 
pełnemi sprawunków. Idę brzegiem... 
mały domek, napis La Brise (wie- 
trzyk), obrosły różami po okna, za 
każdym powiewem tańcują w słońcu 
szafranowe, białe i pąsowe kwiaty, 
roznosząc słodką woń. Młoda kobieta 
w żałobie z dwoma córeczkami stoi 
w progu ogródka, gdzie sałata i kar- 
czochy obiecują” smaczne jarzyny. 
Można tu zamieszkać? Tak, właśnie, 
mąż zginął kilka miesięcy temu koło 

Madagaskaru, „taki był dobry, proszę 

pani, niema 10 lat jakeśmy się pobrali, 

więc cóż? Trzeba dzieci wychować 

zrobiłam z domu pension i tak ba. 
zarabiać”. Umieszczam się tam уу 
pliwie i płacę coś koło 7 zł. prze- 
godne łóżko i wyborne jedzfąk nale- 
ważnie morskie, tak właśr 
ży nad morzem. —/ „dzam tę ros- 

Przez cztery dni By się powinna 

koszną wyspę: któgkim. Na wyżach 
nazywać rajem zł 

   

rosną na niej gęste jak futro, nieprze- 
niknione prawie laski szpilkowych 
drzew, płaczących łzami żywicy, 
wzdychających zapachem, i ciągłym 
szmerem, szeptem pod morskim pod- 
muchem. Jakże tam jest roskosznie, 
tajemniczó i chłodno, gdy roztopiony 
od słońca człowiek, upojony  zapa- 
chem szmaragdowej łączki  porosłej 
purpurową koniczyną, wśliźnie się pod 
te zwieszające się konary i na śliskich 
suchych szpilkach położywszy odurzo- 
ną głowę, posłucha co mu szepcze ta 
ziemia prześliczna. Jest nieskończona 
rozmaitość w tych jakby obrazkach, 
przesuwających się przed oczami. 
Trzy laski, zwane las Miłości, Wze,” 
chań i Żalów, przecięte są ła 
wzgórzami porosłemi „genetfy Ba 
pachną odurzająco, wśród *59 B 

vule 
się male, kamienne, pię VE 

letników, zamknięte, ace: 
milczeniem i ciszą. о60 е; р01.1,‘1?\№а2 
nie sezon jeszcze, ““ MOžNAa I5C go- 
dzinami i nikog“ AB L Chyba 
Ža wejdzięj, R: oso: 
i ch uliczy p; o omkach słomą 
Kishi ZY tórych babiny w czer- 

i i ych mušlinowych czepcach, 
krząłć się koło warzyw lub róż. Ach 

„97 jest tu pełno na każdym kroku! 
bjbiedniejsza chałupa jest niemi о- 

winięta jak strojem świątecznym. 
I kobieciny widzącę obcą osobę spo- 
glądającą z zachwytem na te ubogie, 
ale tak malownicze gospodarstwa, zry- 
wają kwiaty i z miłym uśmiechem 
ofiarowują, nie chcą przyjmować za- 
płaty. Kobiety są tu piękne, smukłe, 
poważne w regularności swych rysów, 
młodzieży męskiej wcale nie widac, 
są na morzu, a i młodych kobiet mało, 

3-40 
Druk, „Znicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, tel 

    

są w mieście. Między sobą mówią pe 
bretońsku, ci starsi, ale przechodzą 
na francuski bezpośrednio. Niema tu 
kazań ani nauki bretońskiej, czasami 
jakiś ksiądz, dziecko tego starożyt- 
nego ludu, pragnie w rodakach roz- 
palić ambicję utrzymania własnej mó- 
wy i wygłasza nauki w języku celtów, 
czasami jakiś inteligent organizuje od- 
czyty, konkursy śpiewacze, ale to po- 
woli umiera. W kościele na Mszy 
śpiewają pe łacinie odpowiedzi mini- 
strantą, <ćn udział całej publiczności 
w Pricrze ołtarza bardzo mi się po- 
gba. 

Wyspa jest znana z tego, że ludzie 
tu żyją do stu lat i nie bywa żadnych 
chorób. Co za ciche, spokojne życie... 
Zostać tu, odpocząć długo, zaniknąć 
w tej piękności i zapachu róż, nad te- 
mi błękitno-zielonemi falami... 

Gdy się wyjdzie z miasteczka, wpa- 
da się w tunele dróg otoczonych wyso- 

kim wałem  porosłym  kaprifoljum, 
głogami, akacjami, jakiemiś ziołami, a 
za tem, wysokie drzewa rzucają cień 

na idących; wędruję tym pachnącym 
tunelem, godzinę, dwie, od czasu do 
czasu jakie zamknięte wrota, to czy- 
jaś posiadłość, ale ruchu żadnego nie 
widać, ani żywej duszy. Obrosła zie- 
lonym mchem kamienna studzienka 

ofiarowuje mi przeźroczą wodę do pi- 
cia z korytka wyciosanego w granicie. 
Wreszcie z cienistej ałei znów błysk 
błękitny... morze i kaplica Św. Anny. 
malutka, otwarta każdemu przechod- 
iż i wciąż nikogo... Zaczarowany 
raj... 

  

BRANA PPE 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


