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0 NOWE DROGI ORGANIZACJI 
ROLNICZEJ. 

Pod powyższym tytułem ukazał się w 

ostatnim „Tygodniku Rolniczym* wileń- 

skim b. ciekawy artykuł b. ministra re- 
form rolnych, prof. W. Staniewicza, po- 

twierdzający słuszność poglądów w spra- 

wie organizacyj rolniczych, którym zaw- 

sze dawaliśmy wyraz w „Kurj. Wil.* 

  

wskazujący środki reformy dotychc 

wej działalności tych organizacyj, stłosow- 

nie do wymogów chwili bieżąc 

    

ten przedrukowujemy z opuszczeniem pa- 

ru tylko ustępów (Red.). 

Nasze organizacje rolnicze przeży- 

  

wają w chwili obecnej ciężki kryzys... 

Redukcja budżetów Ministerstwa Rol- 

nictwa dotknęła je niezmiernie silnie. 

Pozbawiła je bowiem niemal całkowi- 

cie otrzymywanych dotąd subwencyj 

rządowych. Z drugiej strony pomoc 

samorządów, które same znajdują się 

w bardzo ciężkiem położeniu finanso- 

wem, nie może być w chwili obecnej 

bardzo wydatna i w najlepszym razie 

ogranicza się do finansowania pracy 

rolniczej na terenie danego powiatu. 

W ten sposób podstawy, na któ- 

rych oparto rozwój naszych organiza- 

cyj rolniczych, zostały zachwiane i 

zmuszone są one do przeprowadzenia 

bardzo daleko idącej — i to w szybkim 

tempie — likwidacji swej działalności. 

Z ogromną troską przyglądają się 

rolnicy masowym zwalnianiom zasłu- 

żonych pracowników, stwierdzając, iż 

aparat z takim trudem i przez lat tyle 

montowany, oraz z korzyścią dla rol- 

nictwa krajowego pracujący, za parę 

miesięcy niemal całkowicie istnieć 

przestanie. 

To też czas najwyższy pomyśleć o 

środkach zaradczych, aby złu temu 

zapobiec, a przedewszystkiem wyjść 

z tego stanu bierności i marazmu, któ- 

ry jedynie zdobyć się umie na narze- 

kanie, słuszne i niesłuszne i szukanie 

winnych takiemu stanowi rzeczy, oraz 

bezskutecznemu kołataniu o pomoc do 

rządu, który, pomimo najszczerszych 

chęci, udzielić jej nie może, ze wzglę- 

du na sytuację skarbową. 

Przedewszystkiem jednak należy 

się przyznać do błędów popełnionych, 

błędów, które mszczą się na nas w   

chwili obecnej i starać się je jak naj- 

rychlej naprawić. 

Jakież więc są te błędy, które po- 

pełnione zostały w naszych organiza- 

cjach rolniczych. Otóż wydaje mi się 

że największym błędem było oparcie 

się całkowite na subwencjach rządo- 

wych i samorządowych, z. zupełnem 

zaniechaniem samopomocy społeczeń- 

stwa rolniczego. Wynikły stąd liczne 

konsekwencje, a przedewszystkiem ta, 

że zatracono wyczucie istotnych po- 

trzeb rolnika, jako podmiotu gospoda- 

rującego, traktując go raczej jako 

przedmiot polityki gospodarczej pań- 

stwa. 

Drugą konsekwencją było oparcie, 

niemal całkowicie, pracy Towarzystw 

instruktorskim, ńato- 

miast zwolnienie niejako ogółu rolni- 

ków od obowiązku pracy dla Towa- 

rzystwa, a tem samem i pozbawienie 

ich większych wpływów na bieg tych 

prac. Jestem z wielkiem uznaniem 

dla pełnego poświęcenia i ofiarności 

na personelu 

pracy naszych instruktorów rolnych, 

jednak przewaga ich wpływów nie 

była dla rozwoju organizacji sprzyja- 

jącą. chociażby dlatego, iż nie zawsze 

posiadali oni wyczucie istotnych po- 

trzeb których znajomość 

tylko w toku pracy na roli i pokony- 

wania codziennych, związanych z nią 

trudności, dać może, gdyż cały szereg 

zie- 

rolnictwa, 

zagadnień inaczej wygląda przy 

lonem biurku, a inaczej przy warszta- 

cie pracy. 

Błąd popełniony łatwo naprawić. 

Trzeba tylko powrócić do samopomo- 

cy w postaci zarówno składek, jak i 

pracy na rzecz organizacji. Ale ape- 

lując do rolników, zwłaszcza o skład- 

    

ki, trzeba ułatwić im ich wpłacanie. 

Trzeba skierować działalność towa- 

rzystw na tory bardziej praktyczne — 

z efektami, bardziej odczuwalnemi 

dla kieszeni rolnika. Zorganizowanie 

bekoniarni i rzeźni eksportowej w Wil 

nie, oraz z chłodnią i przetwórnią tłu- 

szczu, uruchomienie 

tralnej — zorganizowanie zbytu zboża 

na terenie naszych województw, przez 

zwiększenie na nich działalności pań- 

mleczarni cen- 

stwowych zakładów zbożowych i biu- 

ra eksporterów zboża. Opracowanie 

postulatów rolnictwa w dziedzinie po- 

datkowej, i to nie celem otrzymania 

ulg lub odroczeń, lecz ułatwienia wy- 

miaru i rzetelnego ich Ściągnięcia, by 

ochronić rolników, zwłaszcza drob- 

nych, od tak częstych niestety nadużyć 

poborców Troska o 

uporządkowanie skarbowości i gospo- 

darki która tak ciežkiem 

brzemieniem kładzie się na budżet 

każdego rolnika — oto praktyczne po- 

podatkowych. 

gminnej, 

czynania, któremi się zająć winni w 

pierwszym rzędzie nasze organizacje 

rolnicze. Od szybkiego rozwiązania 

powyższych zagadnień zależy w znacz     
nym stopniu pomyślność rolników, 

<tórzy, gdy pożyteczność prac towa- 

rzystw rolniczych będzie oczywistą, 

chętnie składki opłacać będą, zwłasz- 

cza jeśli uiszczenie tych ostatnich 

związać z ułatwieniem zbytu zboża, 

nabiału lub nierogacizny. 

A błąd drugi, to zbyt daleko idąca 

centralizacja naszych towarzystw rol- 

niczych. Wileńskie i Nowogródzkie 

Tow. Rolnicze są wojewódzkiemi 

członkami Organizacji Centralnej — 

która stanowi w Warszawie Centralne 

Tow. Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

Do tego Centralnego Tow. nie wchodzi 

jednak ani Małopolska, ani Poznań- 

skie, ani Śląsk, ani Pomorze. 

Tworzą one własne organizacje 

rolnicze, jak Małopolskie Tow. Rol- 

nicze, Wielkopolski Związek Kółek 

Rolniczych, Pomorskie Tow. Rolnicze 

it. p. które mają całkowitą autonomję 

i jako równoprawne z Cent. Tow. Or- 

ganizacyj i Kółek Rolniczych wchodzą 

do Związku Organizacyj Rolniczych 

Rzeczypospolitej Polskiej, która jest 

naczelną organizacją polskiego rolni- 

ctwa, reprezentując interesa wszyst- 

kich dzielnic. 

Dlaczego? Bo stan gospodarczy 

poszczególnych dzielnie jest różny, a 

interesa ich niekiedy sprzeczne ze so- 

bą. Wolą więc poszczególne dzielni- 

ce bronić swych interesów same w 

organizacji centralnej, podporządko- 

wując się zawsze ogólnym interesom 

państwowym, skoro te ostatnie przez 

nie uznane zostaną. 
Inaczej jest z nami. Myśmy się tej 

obrony i reprezentacji zrzekli na rzecz 

Centralnego Tow. Org. i Kół. Roln. — 

zdaje się niezawsze dla nas z korzyś- 

cią. W skład bowiem Centr. Tow. Or- 

ganizacyj i Kółek Rolniczych wchodzą 

poza województwami wschodniemi i 

  

województwa  Kongresówki, wyżej 

pod względem rolnictwa i życia spo- 

  

łecznego stojące, bardziej ruchliwe, 

lepiej umiejące bronić swych intere- 

sów, dochodzić praw, a ponadto ści- 

ślej z Warszawą związane. Przyglą- 

dając się szereg lat w Warszawie pra- 

cy Centralnego Tow. Org. i Kół. Roln., 

nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że 

reprezentują one bardziej interesa 

Kongresówki niż naszych Ziem 

Wschodnich, które bardzo często, na 

ważnych konferencjach i naradach, 

pozbawione były przedstawicieli, do- 

kładnie znających ich troski i po- 

trzeby. : 

Jakże ten drugi błąd naprawić? 

Należy zdaniem mojem, wzorem Po- 

znania, Torunia, Lwowa i Krakowa — 

utworzyć odrębne Północne Towarzy- 

stwo Rolnicze z siedzibą w Wilnie, 

które, jako jednostka autonomiczna, 

wejdzie do Związku Organizacyj Rol- 

niczych R. P. Towarzystwo to winno 

obejmować 2 województwa: Wileńskie 

i Nowogródzkie. Przedewszystkiem 

dlatego, że oba te województwa tworzą 

całość gospodarczą, historyczną, poli- 

tyczną i geograficzną, a prawdopo- 

dobnie w najbliższym czasie stanowić 

będą wspólną jednostkę administra- 

cyjną. A powtóre dlatego, że w dzi- 

siejszych ciężkich czasach brak nam 

zarówno środków jak łudzi na utrzy- 

mywanie 2 

na terenie tych 2 województw, gdy 

jedne, zwłaszcza w Wilnie, siedzibie 

Uniwersytetu z jego wydziałem rol- 

organizacyj centralnych 

niczym — najzupełniej wystarczy. 

Zwolnione zaś Środki, a zwłaszcza lu- 

należy przedewszystkiem 

dla pracy w powiatach, które jej tak 

bardzo potrzebują — gdyż obecnie 

jest pewien przerost organizacyjny 

central, które są często sztabami bez 

armji. 

Wileńsko-Nowogródzkie T-wo Rol- 

nicze znajdując się rzędem z towa- 

rzystwami Kongresówki, Poznańskie- 

go i Pomorza w Organizacji Central- 

  

dzi, użyć 

  

nej — skuteczniej reprezentowałoby 

potrzeby ziem naszych oraz miałoby 

łatwiejszą obronę ich interesów, niż 

to ma miejsce obecnie. A zmysł pań- 

stwowy, który cechuje ludzi tu na na- 

szej ziemi zrodzonych — byłby gwa- 

rancją, że zawsze, gdy tego by wyma- 

gał interes ogólno państwowy, nasze 

lokalne interesy dzielnicowe byłyby 

mu podporządkowane. 

Witold Staniewicz. 

Rezygnacja 
posła Morawskiego. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Poseł Tadeusz Morawski z kl. 
BBWR. zrzekł się mandatu o czem 
zawiadomił prezesa Sławka i marsz. 
Sejmu. Na jego miejsce z listy pań- 
stwowej Nr. | wchodzi do Sejmu 
inż. Chmielewski ze Lwowa. 

Zaprzeczenie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jeden z opozycyjnych dzienni- 
ków podał wczoraj wiadomość o 
rzekomej decyzji władz powołania 
w najbliższym czasie wojewody no- 
wogródzkiego p. Wacława Kostka 
Biernackiego na stanowisko komi- 
sarza rządu m. st. Warszawy. Źród- 
ła miarodajne kategorycznie wiado- 
mości tej zaprzeczają. 

Minister Zaleski w Paryżu. 
PARYŻ. 28.VIII. (Pat). Przybył 

tu o godzinie 14.05 p. min. Zaleski. 

Ceci! przewodniczącym deleg. 
brytyjskiej w Genewie. 
GENEWA. 28.VIII. (Pat). Angiel- 

ski minister spraw zagranicznicznych 
lord Reading potwierdził, że nie bę- 
dzie mógł wziąć udziału w zgroma- 
dzeniu Ligi Narodów i że przewod- 
niczącym delegacji brytyjskiej w o- 
bradach genewskich będzie lord 
Cecil. 

Delegacja włoska da Genewy. 
RZYM. 28.VIII. (Pat). Delegacja 

włoska z min. Grandim na czele 
wyjeżdża do Genewy w sobotę. 

Francja prostuje komunikaty 
urzędowe Sowietów. 

PARYŻ. 28.VIII. (Pat). W związ- 
ku z komunikatem agencji „Tass”, 
głoszącym, że rokowania francusko- 

sowiecko podjęte zostały z inicjaty- 
wy Francji, miarodajne koła fran- 
cuskie stwierdzają, iż w ciągu ostat- 
nich lat rząd sowiecki trzykrotnie 
proponował Francji zawarcie paktu 
o nieagresji. 
PASSAT TTT RAR С 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! | 
  

Powrót Marszałka Piłsudskiego 
do Warszawy. 

Wczoraj rano wyjechał do Warszawy Marszałek Piłsudski w towa- 
rzystwie ppułk. dyplomowanego Glabisza. 

Na dworcu Pana Marszałka żegnali: wojewoda Beczkowicz, gen. Dąb- 
Biernacki, d-ca DOK 3 gen. Litwinowicz i inni. 

* 

(m) 
* 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Wczoraj powrócił z Wilna do Warszawy Marszałek Piłsudski. Na 
dworcu Wileńskim powitali Marszałka p. premjer Prystor, min. kom. Kiihn, 
wice-min. kom. Czapski oraz grono wyższych oficerów. 

Pogłoska © zwołaniu Sejmu w końcu września. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W kołach politycznych rozeszła 
się wczoraj znowu pogłoska, że w 
drugiej połowie września zostanie 
zwołana sesja nadzwyczajna ciał u- 

stawodawczych. Mogłoby to nastą- 
pić dopiero po zgromadzeniu Ligi 
Narodów. 

Tworzy się naczelny Komitet do spraw 
bezrobocia. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W myśl uchwały powziętej na 

ostatniem posiedzeniu Rady Mini- 

strów czynniki powołane przystąpiły 

do realizacji programu walki ze skut- 

kami kryzysu na rynku pracy, a w 

pierwszym rzędzie do zorganizowa- 

nia naczelnego komitetu do spraw 

bezrobocia. W chwili obecnej usta- 

lony jest skład tego komitetu do 

którego mają wejść przedstawiciele 

pracodawców, pracowników, rządui 

organizacyj społecznych. Komitet 

rozpocznie działalność w najbliższych 

dniach. 

  

Litwinow zaprzecza. 
Rokowań z Polską o pakt nieagresji Sowiety nie prowadzą. 

BERLIN 28.8. Pat. — Bawiący 
tu w przejeździe komisarz sowiecki 
spraw zagranicznych Litwinow udzie- 
1Ё prasie niemieckiej wywiadu na te- 
mat projektu polskiego paktu 0 nie- 
agresji. 

Według streszczenia, ogłoszonego 
przez biuro Conti, Litwinow z nacis- 
kiem utrzymywał , że ostatnia pole- 
mika prasowa w sprawie rokowań 
o pakt nicagresji pomiędzy Sowietami 
a Polską była zupełnie zbyteczna, po- 
nieważ jak oświadczył Litwinow — 
rokowania ani nie były, ani nie są 
prowadzone. Zostało to już wiełokro- 
tnie zaznaczone przez prasę sowiee- 
ką, oraz przez agencję TASS. Litwi- 
now uważa jódnak za wskazane jesz- 
cze raz stwierdzić to, oświadczając, 
iż musiałby on sam wiedzieć o tych 
rokowaniach, gdyby istotnie się to- 
czyły. W obeenym momencie koniecz- 
nem j bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem jasne i dokładne określenie 
stosunków, istniejących pomiędzy po- 
szezególnemi państwami. Przedłoże- 
nie przez posła polskiego w Moskwie 
Patka przed kiiku dniami projektu 
polskiego © pakcie o nieagresji nie 
oznaczało — zdaniem Litwinowa — 
wznowienia rokowań, przerwanych 
w roku 1927, lecz miało na celu tyl- 

  

ko zsumowanie wyników tychże. 
Następnie Litwinow z naciskiem 

zaznaczył, że stosunki polsko-sowiee- 
kie nie były przedmiotem rokowań 
między ZSRR a innemi państwami. 
Rosja sowiecka —wywodził on — 
życzy sobie zawarcia paktu o niea- 
gresji ze wszystkiemi państwami, z 
któremi utrzymuje bezpośredni kon- 
takt i przed niedawnym czasem wy- 
stąpiła z odnośnemi propozycjami w 
tym kierunku. Rosja sowiecka uważa 
jednak że tego rodzaju pakty nie mo- 
gą być uzależniane od jakichkolwiek 
warunków. Cały szereg państw, a 
przedewszystkiem Niemcy, zawarło 
już taki pakt z ZSRR. Litwinow ocze- 
kuje, że w najbliższym czasie dojdzie 
również do zawarcia paktu z Francją, 
powołując się na to, iż dotychczas 
rokowania francusko-sowieckie nie 
napotykały na żadne trudności. Rozu- 
mie się, że dążymy do poprawy sto- 
sunków naszych z Polską, nie da się 
to jednak osiągnąć przez rozpowsze- 
chnianie pogłosek o nieistniejących 
rokowaniach. Tego rodzaju rzeczy 
mogą tylko wywołać wzburzenia i po- 
lemikę, których właśnie unikać na- 
leży. Właśnie w interesie stosunków 
między ZSRR a Polską zmuszony je- 
stem złożyć to oświadczenie. 

  

Briiening szuka oparcia u nacjonalistów 
Hugenberga. 

BERLIN, 28. VIII. (Pat). Wczoraj- 
sza popołudniowa wizyta przewodni- 
czącego partji niemiecko-narodowej 
Hugenberga u kanclerza Brueninga 
trwała około 4 godzin. Obecni byli: 
przewodniczący partji centrowej par- 
lamentu Kaas oraz poseł niemiecko- 
narodowy Quartz. 

Z kół zbliżonych do rządu dono- 
szą że kanclerz w dłuższem przemó- 
wieniu rozwinął szczegółowo program 
swej polityki, informując się o stano- 
wisku przedstawicieli niemiecko-naro- 
dowych. Przebieg, treść oraz wyniki 

tej rozmowy ujęte zostały w formę 

protokółu. 
Wczorajsza konferencja, zdaniem 

kół politycznych, nie ma nic wspólne- 
go z rzekomemi planami rekonstruk- 
cji gabinetu. Kanclerz Bruening za- 
mierza wpłynąć na partję niemicko- 
narodową w kierunku złagodzenia jej 
stanowiska opozycyjnego wobec przy- 
szłych planów rządu Rzeszy. O stłano- 
wisku tem zadecyduje jednak dopiero 
kongres partji, który odbędzie się z 
końcem września w Szczecinie. 

Unja celna niemiecko -austrjacka 
przestała być aktualną. 

WIĘDEŃ, 28. VIII (Pat). „Neue 
Freie Presse* donosi z Berlina, że pa- 

nuje tam ' przekonanie iż nie będzie 
dyskusji politycznej w sprawie unji 
celnej niemiecko-austrjackiej. Roko- 
wania międzynarodowe ostatnich mie- 
sięcy i przekonanie, że kryzys gospo- 
darczy i finansowy dotyka wszystkie 
państwa spowodowały, że decyzji ha- 
skiej nie przypisują już pierwotnego 

    

znaczenia. Granice celne są zagadnie- 
niem światowem, wskazanem byłoby 
więc, aby układ celny niemiecko-au- 
strjacki włączony został do projektu 
obszerniejszego. Konferencje genew- 
skie między Curtiusem a Briandem 
będą miały charakter raczej przygo- 
towawczy dla wizyty berlińskiej fran- 
cuskich mężów stanu. 

Samolot pasażerski wpadł do morza. 
GLOUCESTER (Massachussetts) 28.8. Pat. 

Aeroplan pasażerski wpadł do morza, gdy 
pilot w czasie mgły usiłował wylądować. Je- 
den z pasażerów zatonął a 13 innych u- 

trzymało się przez dwie godziny przy szezą- 
tkach aparatu, przed wyratowaniem ich przez 
statek rybacki. 

Rewcita w Portugalji została stłumiona. 
Komunikat poselstwa portugalskiego. 

WARSZAWA -28.8. Pat. — Poselstwo por- 
tugalskie w Warszawie podało następujący 
komunixat: Wczorajsze usiłowania wzniece- 
nia rewolucji zostały całkowicie opanowa- 

ne. W. całym kraju panuje spokój. Wojsko, 
marynarka, i opinja publiczna znajdują się 
po stronie rządu. 

WIADOMOSCI z KOWNA 
„TAUTININCY NIE SĄ KATOLIKAMI* 

OPINJA KSIĘŻY w ROSIENIACH. 

RYGA 28.8. (tel. wł.) — Podczas zjazdu 
tautininków w Rosieniach, prosili oni miej- 
seowe duchowieństwo o poświęcenie sztan- 
daru partyjnego, lecz otrzymali odpowiedź 
odmowną, motywowaną tem, że tautininey 
przestali należeć do Kościoła Katolickiego. 

„Lietuvos Aidas*, oburzając się z tego 
powodu, oświadcza, że takie stanowisko du- 
ehowieństwa doprowadzi w Litwie do roz- 
działu Kościoła od państwa. 

SKAZANIE KOMUNISTÓW. 

Kowieński Sąd Okręgowy skazał onegdaj 
3-ch komunistów, Hellera, Scykowicza i Ła- 
pinowskiego na 5 lat więzienia każdego. Ska- 

   

  

„zani byli oskarżeni o to, że przygotowywali 
demonstracje w dniu Imaja i przechowywali 
bibułę komunistyczną. 

UJEMNY BILANS HANDLOWY. 

Po raz pierwszy oddawna bilans handlowy 
za miesiąc lipiec wykazuje nadwyżkę impor- 
tu nad eksportem o 1 miljon 100 tys. litów. 

NARADY W MINISTERSTWIE SPRAW ZA- 
GRANICZNYCH. 

W ciągu ostatnich dni w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych odbywają się narady 
w związku z rozpatrywaniem sprawy polsko- 
litewskiej przez Trybunał w Hadze. W nara- 
dach tych biorą również udział zaproszony z 
Paryża rzeczoznawca prawny prof. Mandel- 
słam oraz poseł litewski w Berlinie p. Sidzi- 
kauskas. 

I W LITWIE JUŻ BEZROBOCIE. 

Niedawno wszystkie pisma liiewskie pi- 
sały, że w Litwie niema bezrobotnych i że 

przedsiębiorstwa lit je, szczególnie budo- 
wlane i rolne, sprowadzają robotników z za- 
granicy. Ostatnio jednak i w tym kraju zna- 
leźli się bezrobotni. Onegdaj w Kownie koło 

Ratusza zgromadziło się kilkadziesiąt bezro- 
botnych, żądając pracy. Burmistrz wysłuchał 
bezrobotnych i obiecał dostarczyć im zatrud- 
nienia przy robotach publicznych. 

Votum zaufania rządowi 
Karolyi'ego. 

BUDAPESZT, 28-VIII. (Pat). Pod 
koniec debaty nad deklaracją rzą- 
dową w izbie posłów rząd postaw:ł 
kwestję zaufania. Izba uchwaliła 
votum zaufania znaczną większością 
głosów. Po głosowaniu sesja lzby 
zastała zamkniętą na czas nieogra- 
niczony. 

   

Krwawe ekscesy w Niemczech 
BERLIN 28. 8. Pat. — W ciągu ubiegłej 

doby w kilku miastach prowinejonalnych 
doszło do krwawych wykroczeń. W Ham- 
burgu zabity został przez niezn: h spraw- 
ców starszy posterunkowy poli Pozatem 
pod adresem urzędników policyjnych, którzy 
wszezęli śledztwo, padały pogróżki, że spot. 
kać ich może ten sam los. Przed domem, w 
którym mieści się biuro partji hitlerowskiej 
w Cassel, doszło do krwawcgo starcia. Hi- 
tlerowcy rzucili +» na tłum, proiestujący 
przeciw wywieszeniu sztandaru partyjnego, 
ciężką kratę żełazną, raniąc przytem kiik: 
kanaście osób. Policja aresztowała wszyst- 
kich członków biura hitlerowskiego. W Du- 
esseldorfie doszło również do ekscesów, 
przyczem bezrobotni uniemożliwili strajku- 
jącym dotychczas robotnikom miejskim pow- 
rót do pracy. 

Nieudany napad rabunkewy 
na bank. 

WIEDEŃ 28.8. Pat. — W piątek przed 
południem 4 osobników usiłowało urządzić 
napad na filję Bankvereinu w dzielnicy 
Rudolfsheim. Dwóch z nich udało się do 
wnętrza lokalu filji i zażądało rozmowy z 
kierownikiem. Kiedy kierownik się zjawił. 
napastnicy dobyli rewolwerów, które — jak 
się później okazało —nie były ostro nała- 
dowane. Kierownik, nie straciwszy przytom- 
ności puścił w ruch urządzenie ałarmowe. 
Zaskoczeni bandyci dali się bez oporu a- 
resztować przez natychmiast przybyłych po- 

   

  

licjantów. Policja aresztowała ponadto 2 
wspólników, stojących na ezatach przed 
bankiem. 

Ostateczne tłumienie ruchu 
rewolucyjnego w Portugalji. 

LIZBONA 28.8. Pat. — Ostatnia grupa 
powstańców skierowała się do Torres Ve- 
dras, Ścigana przez oddziały rządowe. W 
pobliżu Torres Vedras wzięto do niewoli 
grupę żołnierzy i osób cywilnych, liczącą 
około 200 ludzi. + 

Wykrycie nadužyč. 
LUBLIN, 28.VIII. (Pat). W urzędzie gmin- 

nym gminy Olchowicze pow. chełmskiego wy 
kryto nadużycia, które popełniał od dłuższ 
go czasu sekretarz gminy Walerjan Sobi 
czański. Pomysłowy oszust do stawek pań- 
stwowego podatku gruntowego doliczał po 
kilkadziesiąt groszy od morga. W ten spo- 
sób powstały poważne sumy, które z latami 
wzrosły do 70 tysięcy złotych, które Sobiesz- 
czański zebrał. Sobieszczańskiego aresztowa- 
no. Policja i władze prowadzą w tej spra- 
wie dochodzenia. 

Ulewy I wichury 
nad pow. łukowskim. 

ŁUKÓW 28.8, Pat. — Szalejące ostatnie 
nad powiatem łukowskim niezwykłe wieku- 
ry i ulewy wyrządziły liczne i poważne 
straty. Woda pozalewała łąki i pola, wsku- 
tek czego przepadły powtórnie sianokosy 0- 
raz uległy zniszczeniu późniejsze zbiory. U- 
lewy i gwałtowny przybór wód w rzekach 
pogorszyły bardzo stan dróg bitych i nie- 
któryeh mostów. Silne wiatry wyrządziły du- 
żo drobnych szkód w postaci wywróconych 
drzew płotów i budynków gospodarczych. 
Straty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

  

   

  

    

 



2 KU. R. J E R м ТРОЕ М K I 

EPOKA KATASTROF ŻYWIOŁOWYCH W szkole „DZIECKO POLSKIE” 
I KONFLIKTÓW SOCJALNYCH. - 

Zachęło się od trzęsień ziemi i wy- 
buchów wulkanów (Japonja. Włochy, 
Południowa Ameryka), zaznaczyło się 
ostremi mrozami, powodującemi nie- 
bywałe straty (Europa Środkowa), 
dało znać o sobie w pewnych częściach 
globu niepamiętnemi sucszami (Ka- 
nada), a w innych fatalnością ulew 
(Australja), a w reszcie ukoronowało 
się' potopem w Chinach,  straszniej- 
szym niżli potop biblijny, bo obejmu- 
jącym teren zamieszkały przez 20 
miljonów ludzi. 

To zaburzenie sił przyrody towa- 
rzyszy epoce katastrof w dziedzinie 
gospodarczej, społecznej i politycznej 
życia narodów. 

W tym samym bowiem czasie 
świat gospodarczy stanął wobec splo- 
tu trudności, przy których nonsensy 
urastają do znaczenia programów. 
Nadprodukcja i brak rynków zbytu 
sprawiły, że szczytem mądrości poli- 
tyki rolniczej wydaje się zmniejszenie 
obszaru zasiewów, względnie niszcze- 
nie posiadanych zapasów (Stany Zje- 
dnoczone, Argentyna, Australja, Bra- 
zylja). Sprawność produkcji przemy- 
słowej mierzy się umiejętnością zadłu- 
żania powyżej wartości  przedsię- 
biorstw i lokowaniem towaru, choćby 
ze stratą (Europa.przemysłowa, Stany 
Zjednoczone). 

  

Pod grozą stanu wojennego ogra- 
nicza się produkcję nafty (Texas); 
drutami kolezastemi zamknięto do- 
stęp do pól djamentowych (Południo- 
wa Afryka). 

Istniejące systemy gospodarcze po- 
noszą klęskę za klęską. Komunistycz- 
na Rosja załamała się w swym pocho- 
dzie ku uprzemysłowieniu, opłaconym 
strasznemi ofiarami przez ogół lud- 
„ności; socjalistyczna Australja, stoją- 
ca u wyżyn dobrobytu, zbankrutowa- 
ła; liberalna Anglja stoi przed kata- 
strofą;  protekcjonistyczne Niemcy 
wykazują niesłychany wprost spadek 
gospodarstwa narodowego; wreszcie 
czysto kapitalistyczne Stany Zjedno- 
czone, których produkcja nie zna ob- 
ciążeń natury socjalnej, znalazły się 
w trudnościach, znaczonych upad- 
kiem tysięcy potęg przemysłowych i 
finansowych, oraz miljonami bezro- 
botnych. 

W życiu społecznem we wszyst- 
kich krajach zaznacza się wzrost bez- 
robocia, liczby chorych umysłowo, 
ilości zabójstw i przestępstw. Wyna- 
lazczość umysłu ludzkiego potęguje 
trudności i sprzeczności. Mechaniza- 
cja w rolnietwie i racjonalizacja pra- 
cy w przemyśle zmniejsza zapotrze- 
bowanie rąk roboczych; bawełna wal- 
czy z drzewem w produkcji papieru; 
woda z węglem w wytwarzaniu ener- 
gji powietrze z nawozami naturalnemi 
(bankructwo Chile); nafta ze spiry- 
tusem; burak z trzciną cukrową; auto- 
busy z kolejami i tak bez końca moż- 
na ciągnąć litanję konfliktów współ- 
czesnej wytwórczości, 

Zakłócenie równowagi w życiu po- 
litycznem zaznacza się rewołucyjnem 
wrzeniem, trwałemi i przejściowemi 
rewolucjami, oraz dyktatorskiemi for- 
mami rządów, wywołujących u mniej- 
szych, względnie większych grup rzą- 
dowych głuchą nienawiść do rządzą- 

cych. 

Czy wśród tego łańcucha katastrof 
istnieje ścisły związek przyczynowy? 
Czy w pewnym punkcie-owa łączność 
się zrywa? 

Jedno jest pewne, a mianowicie, 
że wywierają one potężny wpływ na 
psychikę współczesnego człowieka i 
na psychikę zbiorowości 
Brak równowagi dokoła wywołuje 
podobny stan w mikrokosmie, w czło- 
wieku. 

| Od tego momentu zaczyna się blę- 
dne koło, gdyż wytrącony z normal- 
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Dziwnego uczucia doznaje obywa- 
tel polski, udający się na zachód Pol- - 
ski, nad własne morze. U wylotu gra- 
nie lądowych odbywa się kontrola 
graniczna dokumentów . osobistych, 
jakgdyby podróżujący miał już wstą- 

pić na obce terytorjum. Po półgodzin- 
nej jeździe tym samym pociągiem, 

" ten sam podróż xy stara się otrząsnąć 
z wrażenia, że jednak nie wyjeżdżał 
zagranicę. Że oddawał : tylko „powin- 
ność suwerenną* Gdańskowi, wolne- 

mu miastu, które — według poety — 

„ongiś nasze — znowu 
SZEW. 

Po tem pierwszem silniejszem wra- 
żeniu w podróży, drugie przyjemniej- 
sze towarzyszy każdemu, kto nie- 
zmęczony 8-godzinną przeszło jazdą 
kolejową z Warszawy do Gdyni ze- 
chce chciwym wzrokiem objąć szmat 
morza, ukazujący się z pośród gór 
Orłowa, tuż za Sopotami. 

II. 

Ktokolwiek choć raz jeden był nad 
morzem gna go tam co roku jakiś 
nieprzeparty urok morza. 

W czem się on zawiera: czy w bez-- 
kresie wód, czy w dziwnem poszumie 
wichru i fal morskich, czy w zlaniu 
się całej przyrody ze słońcem i wodą 

pozostanie wieczną tajemnicą. 
Dość, że urok morza działa. 

  

_ miejscowości, 

ludzkiej. . 

będzie na-- 

nych warunków bytu, twórczości i 
pracy pan stworzenia staje się moto- 
rem dalszych odruchowych. a więc 
katastrofalnych faktów współczesnego 
życia. 

Bierność, nieznana rasie białej, nie- 
sprzeciwianie się złu, chęć użycia i 
życie ponad stan, kryzys kultury o- 
byczajowej, panoszą się w zastrasza- 
jących rozmiarach. Nie można łu- 
dzić się i zamykać oczu na smutną 
prawdę, która brzmi: znajdujemy się 
w epoce katastrof. 

Gdzie szukać busoli wśród nawał- 
nicy nieszczęść? Gdzie znajduje się 
archimedesowy punkt oparcia? 

Wszak nie można liczyć na to, że 
ślepe działania sił przyrody, czy tak 
zwanych sił ekonomicznych, zakoń- 
czy samo przez się ten ciężki okres, 
że doprowadzi skołatany okręt współ- 
czesnej ludzkości do cichej przystani. 

Istnieją jednak siły, na które li- 
ć wolno, na których budować na- 

. Stawały one nieraz w ciągu dzie- 
jów wobec olbrzymich trudności i 

zwyciężały je, wyprowadzając społe- 
czeństwa po drodze spiralnej ku wy- 
żynom cywilizowanego rozwoju. Siły 
te — to umysł i wola człowieka. 

Od tegó, czy te siły w chwili, gdy 
dokoła panuje kompletny chaos, po- 
trafią okiełznać się i trzymać równo- 
wagę, zależy przełamanie błędnego 
koła. Należy sobie bowiem uprzytom- 
nić, że współczesny kryzys nie da się 
usunąć fragmentarycznie, że nie do- 
konają tego jedynie odpowiedzialni 
mężowie, znajdujący się u szczytów. 
Brak równowagi w duszy przeciętnego 
człowieka wywróci nieodpowiedzial- 
nym odruchem tłumów najmisterniej- 
sze i najlepsze koncepcje „góry. 

Walka z obecną sytuacją nie może 

ograniczyć się do dziedzin politycznej, 

ekonomicznej i społecznej; musi wejść 
głębiej, bo kryzys sięgnął już psychiki 
człowieka-indywiduum i człowieka 

zbiorowego. 

Czyż można sobie wyobrazić upo- 
rządkowanie panujących stosunków, 
o ile w rzeszach bezrobotnych nie 

zwycięży siła przetrwania nad pod- 

szeptami nędzy dnia codziennego, o 

ile ubożejąca bezmiary warstwa inte- 
ligencji nie przytłumi trosk materjal- 
nych twórczym wysiłkiem, o ile naro- 
dy w swej psychice nie wykrzeszą 0й- 

wagi spojrzenia brutalnej prawdzie w 

oczy i nie znajdą energji do nazwania 
tego, co jest błędem, po imieniu, 

wbrew wszelkim haszyszom i złudnym 
mamidłom. Leczenie istniejącego kry- 
zysu nie może pominąć człowieka, bo 

tu znajduje się główne źródło niebez- 

pieczeństw na przyszłość i tu jedynie 

tlą się ukryte siły, zdolne do walki 

  

   

  

"o lepsze jutro. 

Nastąpi ono, bo niewygasłą jest 
moc ducha, jedynej faktycznej i trwa- 
łej potęgi ludzkości. ZR 

ie TIE TRAIN 

Podpisanie francusko-węgier- 
skiej konwencji handlowej. 

BUDAPESZT, 28. VIII. (Pat). Wę- 
gierskie biuro korespodencyjne dono- 
si z Lillafuered, że rokowania francu- 
sko- -węg zierskie, które toczyły się w tej 

zakończone zostały w 
dniu wczorajszym i doprowadziły do 
zawarcia dodatkowej konwencji han- 
dlowej, parafowanej wczoraj przez 
przedstawicieli Francji i Węgier. 

W konwencji tej Francja przyzna- 
je szereg ulg dla zboża węgierskiego, 
celem ułatwienia jego zbytu na rynku 
francuskim. 
wadzają zniżkę taryfy celnej dla pew- 
nych artykułów przemysłu francuskie- 
go, co do których obowiązywać ma 
klauzula narodu najbardziej a: 
lejowanego. 

Istotę tego uroku, jako najgłęb- 
- szą treść ujął najlepiej piewca ,„„Mię- 
dzymorza* Stefan Żeromski: ,„Morze 
zmywa nieskonczonem 
cokolwiek w duszy człowieka jest bo- 
jaźnią wobec tyrana, lub wobec tłu- 
mu, cokolkwiek jest przesądem, za- 
bobonem, co jest zastarzałym błędem 
myśli, z choroby lub głupoty naros- 
łym. Morze odmywa i odkurza wszy- 
stko, co jest przemijające, podatne, 
słabe, sypkie, co da się odłamać, oder- 
wać, rozprószyć. To, co po pracy tych 

fal w człowieku zostanie jest już na- 
prawdę twarde i niewzruszone 
skala“. 

Trzeba było głębokiego obcowania 

  

pisarza z morzem, obcowania ducho-| 
wego i fizycznego, by twórczość pisar-_ 
ską w Polsce wskrzeszonej rozpocząć 
od dzieła tej miary, co „Wiatr od 
Morza”, a później w przepysznym ra- 
psodzie p. t. „Międzymorze“ wyšpie- 
wać uroki i treść najistotniejszą mo- 
rza. 

Czem jest morze dla człowieka, 
dla jego duszy i ciała — mówi we 
wspomnianem „Międzymorzu' 
Żeromski: „Widzę nareszcie ciała 
ludzkie w najpiękniejszym ich stroju, 
w spaleniźnie, szacie pełnej powabu, 
zgorzałe od słonecznego pożaru, przej- 
rzane przez słońce nawylot, zabarwi-. 
ły się rdzawo, na rudo, na płowo. 
Białe, wymokłe ciało miejskie jest tu 

Wzamian Węgry wpro- ` 

chlustaniem, 

jak 

tenże. 

przygotowuje się do ŚR Stefanji Świda i w przedszkolu. 
Zapisy dzieci o 4 do 11 lat codziennie w godz. od | do 2 i od 4'/, do 5'/, po południu. 

Warunki płatnicze uwzględniają możliwie obecne ciężkie czasy. 

Mickiewicza Nr. 11, m. 11, (wejście gdzie kino „Lux*). 6496 

  

Koedukacyjne Wieczorowe Kursy Maturalne 
DLA DOROSŁYCH : 

przy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 
w Wilnie, ulica Ostrobramska Nr. 27. 

Założone w r. 1926. Uprawnione przez Kuratorjum O. S. W. Nr. II—31078. Typ huma- 
nistyczny i matematyczno-przyrodniczy. System półroczny. 

Kancelarja czynna w godz.: Początek roku szk. 5 wtześ! 
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Z procesu Woldemarasa 
Mowy obrońców. 

RYGA, 28. VIII. (tel. wł.). Wczoraj 
przemawiali obrońcy ,Pupalaitisa i 
Wojtkiewicziusa, którzy prosili o zła- 
godzenie kary swoim klijentom, mo- 
tywując tę prośbę argumentem, że obaj 
oni chcieli tylko zranić Rustejkę. Mo- 

wa obrońcy Woldemarasa, adw. Cho- 
rążyckiego trwała około 3-ch godzin. 
Obrońca żąda uniewinnienia Wolde- 
marasa, kwestjonując prawdziwość 
zeznań Wojtkiewicziusa. 

Wywiad z żoną Woldemarasa. 
RYGA 28.8. (tel. wł.) — Pisma litewskie 

podają wywiad udzielony pewnej gazecie 
traneuskiej przez żonę Wołdemarasa. Dy- 
misję swego męża przypisuje p. Woldemara- 
sowa intrygom działaczki soc.-dem. p. Pu. 

renienie(?!). 
Poniewaž w wynurzeniach swoich p. Wol 

demarasowa nie szczędzi „komplementów* 
Litwinom, ma być zabroniony jej wjazd do 
Litwy. 

Ameryka udziela 400 miljonowej pożyczki 
dla Angiji. 

LONDYN, 28-VIII. (Pat). Biuro 
Reutera donosi z Nowego Yorku: 
W/g „Evening Post*, bankierzy z 
Wall Street wyrazili już swą zgodę 
na udzielenie skarbowi angielskiemu 
nowego kredytu krótkoterminowe- 
go w sumie 300 miljonów dolarów. 

Ze strony kół uzędowych odma- 
wiają jakichkolwiek wyjaśnień do 
powyższej wiadomości, ale równo- 
cześnie nie zaprzeczają jej prawdzi- 
wości. Wspomniany kredyt miałby 
być dostarczony przez bankierów 

Pożyczka długoterminowa 

prywatnych z bankiem Morgena na 
czele. Podobno rokowania, dotyczą- 
ce tego kredytu odbywają się w 
drodze telegraiicznej i telefonicznej 
już od szeregu dni. Bankierzy ame- 
rykańscy Są w stałym kontakcie z 
gubernatorem Banku Angielskiego. 

WASZYNGTON, 28-VIII. (Pat). Jak 
donosi tutejszy korespondent „New- 
York Times", prezydent Hoover u- 
sankcjonował udzielenie Wielkiej 
Brytanji kredytu w wysokości 400 
miljonów dolarów. 

będzie nienotowanej dotąd 
wysokości. 

NOWY YORK. 28.VIII, (Pat). 
W-g wiadomości ze źródeł miaro- 
dajnych, omawiane nowe kredyty 
dla rządu Wielkiej Brytanji będą 
znaczniejsze od kredytów z r. 1925. 

Prawdopodobnie ze strony Fran- 
cji przyznane będą również kredyty 

w tej samej wysokości. Pozatem 
Wielka Brytanja ma zaciągnąć w 
Stanach Zjednoczonych pożyczkę 
długoterminową, która — w-g przy- 
puszczeń — ma być nienotowanej 
2 Moss 75 

  

Zabiegi o pożyczkę francuską. 
PARYŻ, 28.VIII. (Pat). Dzienniki 

donoszą, iż przedstawiciel skarbu 
Wielkiej Brytanji Leithross oraz przed 
stawiciel Banku Angielskiego Siep- 
mann prowadzą obecnie w Paryżu ro- 
kowania nad otwarciem nowych kre- 
dytów. przeznaczonych na konsolida* 
cję sytuacji finansowej w Anglji. Wy- 
sokość i warunki pożyczki są jeszcze 
nieznane. Wiadomo tylko, że ma ona 
być dokońana w formie emisji bank- 
notów na rynkach Nowego Yorku i 
Paryża. 

Według .,]Petit Parisien*, sprawa 
ta ma być jeszcze przedmiotem dokład 
niejszych badań ze względu na licz- 

„ne zgłoszenia o pożyczkę we Francji 
ze strony Austrji, Węgier, Grecji i Nie- 
miec. Jednakże w stosunku do Anglji 
Francja, ze względu na solidarność in- 

teresów politycznych i gospodarczych 
obu krajów, posunie się do ostatnich 
granic swych możliwości. 

LONDYN. 28.VIII. (Pat). Zawar- 
ty został w dniu 28b. m. układ mię- 
dzy przedstawicielami brytyjskiego 
urzędu skarbu i Banku Angielskiego 
a francuskiemi władzami finanso- 
wemi. Niebawem ogłoszone zostaną 

"warunki układu, który przewidywać 
będzie zapewne otwarcie kredytów 
dla Anglji w wysokości 5 miljardów 
franków, przyczem połowa tej sumy 
w formie kredytu udzielonego przez 

przedsiębiorstwa prywatne, druga 
zaś połowa — pod postacją jedno- 
rocznych bonów, subskrybowanych 
przez osoby prywatne we Francji i 
oprocentowanych w wysokości 4,250/ę 

Henderson przywódcą Labour Party. 
LONDYN, 28-VIII. (Pat). Donoszą 

urzędowo, że Henderson wybrany 
został przywódcą Labour Party na 
miejsce Mac Donalda. Na zebraniu 

zarządu partji przyjęto rezolucję, 
stwierdzającą przejście Labour Party 
do opozycji. 

ilu głosami rozporządza rząd koalicyjny. 
LONDYN 28.8. Pat. — Jak wynika z dzi- 

siejszych zebrań trzech partyj politycznych, 
„rząd narodowy przy minimum 331 głosach 

Izby posiadać będzie większość conajmniej 

TABY OOOO i 

50 głosów, nawet o ile nie uzyska większe- 
go poparcia labofrzystów, niż to, które ma 
obecnie zapewnione. 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
SDE OIS T ROL KITA LIST ITS III LII ISI 

NAD POLSKIEM MORZEM. 
obmierzłe dla oczu, budzące wstręt, 
jako ślina. Płuca tu oddychają po- 
wietrzem, do którego nie dosięga brud, 
kurz, pył i latająca w nich zaraza”. 
I słusznie wnioskuje Żeromski, że 
nam „zbójecka napaść sąsiadów prz 
tyle lat wydzierała nietylko wolność, 
lecz zdrowie. 

To zdrowie które daje morze, po- 
lega dla nerwów i duszy — na uko- 
jeniu ciała, dla ciała — na harcie i 
tężyznie. Z morzem  związały swą 
twórczość w Polsce Niepodległej dwie 
gwiazdy naszej literatury: Żeromski 
i Małaczewski w prześlicznej swej li- 
ryce. Odtąd morze będzie motywem 
państwowej, wolnej już a tęgiej twór- 
czości literackiej. 

    

NI. 

Ktokolwiek w ciągu paru lat ostat- 
nich nie był nad morzem, staje zdu- 
miony na dworcu w Gdyni, skąd się 
otwiera oczom widok miasta, jakgdy- 
by z pod ziemi wyrosłego. „Port w 
Gdyni — mówi cytowany tu wciąż 
piewca morza polskiego — jest jed- 
nem z najżywotniejszych  przedsię- 
wzięć nowoczesnej Polski, a jego bu- 
dowa pierwszorzędną potrzebą. Jeżeli 
to dzieło nie będzie szybko, pilnie i 
doskonale wykonane, zatrzasną się 
przed naszą całością i przed naszą 
przyszłą potęgą te drzwi przednie, a 
zakraińcom naszym wydarty zostanie 
główny i ostatni zamek obronny”. 
I narzekał Żeromski, -że : „conajmniej 
połowa naszego narodu, nic wciąż nie 
chce wiedzieć o tej furcie do morza, 

o porcie w Gdyni*. Wreszcie wzywał: 
„Trzeba ten port, jego obraz, jego nie- * 
zbędną konieczność, jego narodowe 
widziadło w duszach ludzkich wyku- 
wać, ryć w sercach, ciosać w granicie 
woli. Trzeba otoczyć to dzieło pospól- 
ną miłością, trzeba je za dnia i w no- 
cy budować wszystkiemi ziemiami i 
całym narodem. Słowa te, pisane w 
roku 1925, jakże są bliskie, a jedno- 
cześnie jak odległe od teraźniejszości. 
To, do czego wzywał wielki pisarz, 
w lwiej części jest już wykonane. W 
ciągu kilku lat ostatnich wyrósł nowo- 
czesny, wspaniały port w Gdyni, po- 
wstało właściwe miasto, wytworzył 
się ośrodek, którego dotąd tu nie było. 
Ale równocześnie Gdynia, jako miej- 
sce kąpielowe, jako plaża, słowem 
jako wypoczynek nadmorski przesta- 
ła istnieć. Dobra jest dla zabawy, dla 
rozrywki, ale nie jest już tem, czem 
była powiedzmy w roku 1926. Czło- 
wiek, spragniony ciszy, szukający 
nadmorskiej przyrody udaje się dalej, 
na Hel. 

Iv. 

Półwysep Hel, mający z jednej stro- 
ny zatokę Gdańską, którą można po- 
dzielić nieoficjalnie na zatokę Gdyń- 
ską i Pucką, z drugiej zaś — pełne: 
i otwarte morze, posiada kilka miej--. 
scowości nader uroczych: to właści-.4 
wy Heł, Wielka Wieś i Jastarnia, oraz 
najbardziej na północo-zachód poło- 
żone i najpiękniejsze 
Jastrzębia Góra i Karwia. 

Jeżeli ktoś nie decyduje się na ła- 

  

wśród nich: 

Poe zerwaniu rokowań 
teatry tworzą zespoły poza 

Z.A.S.P-em. 

Wobec zerwania rokowań Z. A. 
S. P-u ze Związkiem Dyrektorów Tea- 
trów Polskich tearty dramatyczne 
Szyfmana w Warszawie, Teatr im. 
Słowackiego w Krakowie, Teatr Pol- 
ski, Teatr Nowy w Poznaniu, oraz tea- 
try lwowski, katowicki, bydgoski i 
toruński zostaną z dniem 1 września 
zamknięte. Dyrekcje tych teatrów 
przystąpiły do organizowania zespo- 
łów: aktorskich poza Z. A. S. P-em. 
Tylko w Wilnie i Łodzi prowadzić bę- 
dzie teatry w tym sezonie Z. A. S. P. 

Zerwanie rokowań dyrektorów z 
Z. A. S. P-em wywołało ogromne po- 
ruszenie wśród aktorów poza Związ- 
kowych i amatorów, którzy zgłaszają 
się do dyrekcyj z propozycją współ- 
pracy. 

Zdarzają się też wypadki, że i ak- 
torzy — związkowcy występują ze 
związku i zawierają bezpośrednią u- 
mowę z dyrekcjami, by w ten sposób 
zabezpieczyć się przed ewentualnoś- 
cią pozostania bez : pracy. 

Dwa projekty organizacji 
warszawskich teatrów 

miejskich. 
Ministerstwo przemysłu i handlu 

w tych dniach przesłało ministrowi 
spraw wewnętrznych dwa projekty re- 
organizacji teatrów warszawskich (0- 
becnie miejskich), opracowane z po- 
lecenia prezydjum magistratu m. st. 
Warszawy — jeden przez p. dyrekto- 
ra Czesława Pechego na podstawach 
przesiębiorstwa, a drugi, przez p. Ma- 
cieja Krywoszejewa, jako .„Fundacja 
Narodowa Teatrów Warszawskich 
(łącznie z uzasadnieniem  ustawo- 
wem). (ISKRA). 

Z prasy żydowskiej. 
Zarządzenia oszczędnościowe 

w Anglji a Żydzi polscy. 

„Jidyszer Kurjer* z dn. 26 sierp- 
nia stwierdza, że zarządzenia finan- 
sowe nowego rządu angielskiego do- 
tkną pośrednio niezwykle ciężko ty- 
siące Żydów polskich, którzy ostatnio 
czerpią całe swe utrzymanie ze sto- 
sunków handlowych z Anglją. Pierw- 
szym krokiem nowego rządu ma być 
mianowicie wprowadzenie 10'/, opła- 
ty od wszystkich gotowych wyrobów, 
sprowadzonych do Anglji. Faktem jest 
—zdaniem dziennika—że pół Łodzi, 
Białystok, Brzeziny i Ozorków żyją 
obecnie jedynie z eksportu do Anglji, 
to też nowe zarządzenie odbije się 
fatalnie na sytuacji ubogich krawców 
żydowskich w Ozorkowie i  Brzezi- 
nach. 

Odprężenie w sytuacji 
gospodarczej. 

„Hendelswelt* z dn. 27 sierpnia 
stwierdza, że w sytuacji gospodarczej 
w Polsce nastąpiło ostatnio lekkie od- 
prężenie. Dopływ gotówki do handlu 
zwiększył się nieco i ruch w handlu 
stał się bardziej ożywiony. Są to — 
zdaniem dziennika — pierwsze ozna- 
ki dłuższej poprawy, która przetrwa 
około 4 miesięcy. Dalszy rozwój sy- 
tuacji zależy od międzynarodowego 
położenia gospodarczego. Również na 
rynku dyskontowym nastąpiło pewne 
odprężenie, wyrażające się w ułatwie- 
niu dyskonta i stosowaniu umiarko- 
wanej stopy procentowej. (W. I. P.) 

Mac Donald i Snowden 
zdecydowali wycofać się z życia 

politycznego. 

LONDYN, 28. VIII. (Pat). „Dailly 
Herald“ donosi, że Mac Donald oraz 
Snowden postanowił nie kandydować - 
przy następnych wyborach i tem sa- 

. mem wycofać się z życia politycznego. 

Decyzja ta była przewidywana od 
chwili, gdy wypadki oderwały ich 
od własnej partji. 

skę i niełaskę pełnego i otwartego mo- 
rza, jedzie do Wielkiej Wsi i Jastarni, 
gdzie ma z jednej strony zatokę, z 
drugiej — morze. W zależności od 
wiatrów, od stanu wody raz używa 
słońca i kąpieli na brzegu morskim, 
innym razem — na brzegu zatoki. 
Kto zaś nie lubi. spokojnych przeważ- 
nie wód zatoki, kto chce być smagany 
przez nieustanny wiatr od morza — 
jedzie do Jastrzębiej Góry i do Karwi. 

Celem końcowym mojej wakacyj- 
nej wycieczki była Karwia. Tradycja 
wileńskich kanikuł tak się ustaliła, 
że znaczna ilość osób z Wilna wyjeż- 
dża co roku do Karwi. Ta właśnie 
wieś, najdalszy punkt letniskowy nad 
morzem polskiem, już wpobliżu gra- 
nicy niemieckiej, staje się przedmio- 
tem westchnień i dążeń Wilnian z 
chwilą, kiedy krótkotrwałe upały wi- 
leńskie w końcu maja i początkach 
czerwca pozwalają przypuszczać, że 
w tym roku nareszcie będzie lato... 

У. 

Zbyt łatwem byłoby zadaniem 
' znaleść się w toku tego opowiadania 
odrazu w Karwi. Proszę zadać sobie 
trud i z Wilna do Karwi jechać ko- 
leją. Pierwsza refleksja, jąka się na-. 
suwa podróżującemu, to świadomość, 
że. Polska jest wielkiem państwem. 
Aby się znaleźć w Karwi trzeba prze- 
jechać przeszło 900 klm. w upalny 
czerwcowy czy lipcowy aa w du--| 

* szną parną "noc. : i 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

List Kaziuczka do Franusi 

e słynnym już Adamie 

po esperancku. 

Nocejos ciemnon los Mickiewiczios wra- 

cando en poloniando tłamos 

spotykoj. Dorożkarzendos et gapiendos ar 

oknoj patrzenoj gębos rozdziawinientos. Sub 

oknas un homo gołas... sedatoj. Un tejo mo- 

mento reporterio ekspresando per domum 

wracando. „Ktoj ten homo est?“... doroż- 

karzendos zapytandi! 

„Adamus, Adamus de rajos ab Ewos przy 

szedszy“... dorožkarzandos chorus mruczen- 

di! х 

Un drugos dzienos Wilno calon de Ada- 

moj czytanoj et mowienoj. Una część de 

plotkoj nazywando, drugoju Adamoj wie- 

rzando. Kawalerandi et panienkoj, wdowoj 

et mężaikos, maszynistkos et koncipientos 

de Adamoj et Ewoj opowiadanti. I nikt nie 

wiedzanti czy dorożkarzentos et reporte- 

rio widmon oglondanti czy na Adamos ołą 

sedutaj ab Ewos patrzanti?! 

Ja też nie wiedzoj i cie całujon 

restoranto 

  

Teos 

Kaziuczkos. 

Sprostowanie. 
Do listu p. Zofji Niwińskiej do „Karola* 

zamieszczonego we wczorajszym n-rze „Kur. 
jera Wileńskiego* wkradły się dwa przykre 
błędy : zecerskie, zniekształcające sens zda- 

ia, a mianowicie: w wierszu 8 od dołu za- 
|, powinno być „eonajwy- 

żej* w wierszu zaś 7 od dołu zamiast „lite- 

ratów* powinno być „bileterów*, czyli zda- 
nie to powinno brzmieć: „Teatr to "nie ele- 
ktrownia, jego nieczynność zmartwi conaj- 
wyżej bileterów i szatnych“... 

Vi až ies EEST AO OL STIKLO 

Stronnictwo konserwatywne 
aprobuje stanowisko 

Baldwina. 
LONDYN, 28. VIII. (Pat). W cią- 

gu rana 28 b. m. odbyło się zebranie 
leaderów stronnictwa konserwatywne- 
go, zwołane przez Baldwina, który 
pragnął przedstawić powody, dla któ- 
rych udzielił swego poparcia rządowi 
narodowemu. 

Zebranie to trwało przeszło 3 kwa- 
dranse. Przemówienie Baldwina przy- 
jęte zostałe żywiołowemi oklaskami. 
Zebranie przyjęło następującą rezolu- 
cję: Zebranie członków konserwaty- 
stów obu Izb, jak również i kandyda- 
tów, popiera stanowisko leadera stron 
nictwa i decyzję jego wzięcia udziału 
w tworzeniu rządu narodowego dla 
przezwyciężenia obecnych trudności 
finansowych. 

Poszukiwanie węgla 
pod Warszawą. 

W czerwcu r. b. koło wsi Henry- 
szew odległej o 2 i pół klm. od Żyrar- 
dowa pod Warszawą Państw. .- Inst. 
Geologiczny rozpoczął poszukiwania 
węgla kamiennego. 

Myśl istnienia tu węgla nasunęła 
okoliczność, że tu właściwie kopano 
rudę żelazną która jak wiadomo, pra- 
wie zawsze towarzyszy węglowi. Po 
dłuższem wierceniu na głębokości 60 
metrów natrafiono na pokład torfu, 
zaś na głębokości 97 metrów na pokład 
węgla, który okazał się jednak zbyt 
mały, bo zaledwo kilkucentymetrowej 
grubości. Pomimo to wiercenie trwa 
dalej. 

Obecnie osiągnięto głębokość prze- 
szło 180 metrów, wprawdzie bez do- 
datniego wyniku, ale natrafienie w o- 
stłatniej chwili na warstwę skały ciem- 
nobrunatnej o połysku metalicznym 
po grubej warstwie piasku i żwiru, 
napełnia kierownictwo robót nadzie- 
ją, że prace zostaną wkońcu uwieńczo- 
ne pomyślnym rezultatem. 

Było tak i w Wiinie. 
ŁÓDŹ 28.8. Pat. — Komunikują nam, że 

niejaki Zinger i Lachman założyli fabrykę 
maszyn do szycia. Kupowali oni stare ma- 
szyny, które częściowo odnawiali i wypu- 
szezali na rynek z marką, łudząco podobną 
do marki firmy Singera. Przedsiębiorstwo to 
prowadzili oni od lat 3. Firma Singera ob- 
licza straty na blisko pół miljona złotych i 
wobec tego zgłosiła zażalenie do władz śled- 
czych. 

     
      

nie należy bynajmniej do najłatwiej- 
szych. Trzeba się orjentować w skom- 
plikowanym rozkładzie jazdy, w róż- 
nych pomysłach naszych władz kole- 
jowych, ustalających kursowanie nie- 
"których posiągów w pewne tylko dni 
miesiąca, z pominięciem innych, ok- 
reślających godziny przybycia pocią- 
gów tak, by na dalszy posiąg, wio- 
zący do właściwego miejsca podróży— 
albo się spóźnić, albo czekać dobrych 
kilka godzin czasu, a do częstych 
wisk należy, że w chwiłi przybycia 
pociągu niema już autobusów, bo 
wcześniej odchodzą. Ale to już nie jest 
winą naszej kolei. 

Trzeba wiedzieć, że pociąg t. zw. 
morski kursuje pomiędzy Warszawą 
a Krakowem tylko od 26 każdego 
miesiąca, do 6 następnego miesiąca 
(tylko w okresie wakacyjnym), że inne 
pociągi dochodzą tylko ałbo do Gdy- 

ni, albo najdalej do Pucka, gdzie na- 
leży brać taksówkę, lub parę godzin 
czekać na dalszy pociąg i t. p. Dopie- 
ro po doświadczeniu na sobie tych 
trudności podróży nad morze, posiada 
się pełnię wiedzy podróżowania nad 
Bałtyk. Wiedza ta przychodzi za pó- 
źno, ba czas już wracać, a po roku w 
czasie następnych wakacyj — czeka 
nas... nowy rozkład jazdy pociągów. 

   

W. Piotrowicz. 

(Dok. nast.) 
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WIESCI I OBRAZKI Z KRAJU /9K Wyolą 
Zbrodniczy zamach na nadlešniczego. 

Z Białowieży donoszą, iż wpobliżu wsi 
Jakcie koło puszczy Białowieskiej nieznani 
sprawcy dokonali zbrodniczego zamachu na 
przechodzącego nadleśniczego Józeia Chorą- 
żego. Zamachowey oddali 4 strzały rewol- 

Napad, czy 
W dniu wczorajszym do policji zgłosił 

  

jeżdżał szosą Rudomino - Turgiele z krza- 

  

ków wypadło kilku zamaskowanych ban- 
idytów, którzy pod groźbą Śmierci zrabo- 
wali mu cały towar wartości przeszło ty- 

Wykolejenie 
W, dniu wczorajszym w pobliżu stacji 

Druja zdążający pociąg osobowy Nr. 5 

na 3 klm. od miasta nagle zakołysał się i 

ma zakręcie wykoleiła się węglarka. Pociąg 

niezwłocznie zatrzymano i przystąpiona do 

badania powodu wykolejenia się węgłarki. 

  

werowe raniąc ciężko Chorążego. Zarządzo- 
ny pościg za zamachowcami nie dał nara- 
zie rezultatu. Ofiarę krwawego zamachu w 
stanie beznadziejnym umieszczono w Szpi- 
talu. (€). 

symulacja ? 
siąca złotych. 

Zachowanie się Kuleszy nasunęło jednak 
pewne podejrzenia co do prawdziwości jego 
opowiadania. W każdym bądź razie władze 
wdrożyły śledztwo celem wyjaśnienia praw- 
dziwości zameldowania. (e) 

się węglarki. 
W wyniku śledztwa zdołano ustalić, iż wy- 
kolejenie węglarki nastąpiło skutkiem roz. 
szerzenia się szyn. Po krótkiej przerwie 
węglarkę przy pomocy dźwigów ustawiono 
na torze i pociąg ruszył w dalszą w 

(e 

sana 

BARANOWICZE 

Rada Miejska w Baranowiczach 
Z nastaniem wiosny ubiega: okres 

kadencji obecnej Rady Miejskiej w 

Baranowiczach, która za czas swej 

działalności pozostawi po sobie dodat- 

nie wrażenie na obywatelach m. Ba- 

ranowicz. 

Pomimo ciężkiego kryzysu, który 
doprowadził niejeden Magistrat do roz 
paczliwego położenia, Rada Miejska 
wspólnie z Zarządem Magistratu m. 
Baranowicz intensywnie pracuje nie- 
tylko w kierunku przetrwania ciężkie- 
go stanu finansowego miasta, lecz do- 
kłada również wiele starań i pracy 
«w kierunku uzdrowienia błędnych 
posunięć poczynionych w czasie g0- 

spodarowania poprzednich Rad i Ma- 

gistratów. Rezultatem tej mądrej g0- 

spodarki jest fakt, że pomimo przed- 

nówka i ciężkiego stanu gospodarcze- 

go. dotychczas nie został protestowa- 

ny ani jeden weksel. Cały skład Rady 

obecnej, za wyjątkiem nielicznej frak- 

cji socjalistycznej (PPS i Bund), pra- 

cuje jednomyślnie; mając na celu edy- 

nie dobro miasta i obywateli. Jedno- 
myślność w poczynaniach Rady idzie 
na rękę Zarządowi Magistratu, wobec 
czego wytworzyła się harmonijna at- 
mosfera, zamącana od czasu do czasu 

tylko demagogicznemi wystąpieniami 
3-ch radnych z frakcji socjalistycznej. 
Ostatnie posunięcia Rady wespół z 
Magistratem świadczą nie tylko o tem, 

że Rada i Magistrat mają dobro mia- 

sta i obywateli na celu, lecz także 

jednomyślnie obrany kierunek przez 

Radę, daje dowody jej lojalności 
względem władz nadzorczych, a prze- 
dewszystkiem do obecnego Rządu. 
Nic też dziwnego, że stworzył się tu- 
taj silny blok polsko-żydowski, który 
postępując za głosem ideologji Mar- 
szałka Piłsudskiego, szybko realizuje 

cenne dla gospodarki miejskiej przed- 

sięwzięcia. : 

Obecnie Rada Miejska wspólnie z 

Zarządem Magistratu pracuje nad re- 

organizacją obsady pracowników 

miejskich, która nieodpowiednio po- 

stawiona za poprzedniej gospodarki 

po dziś dzień szwankuje. Pozatem 

Rada stara się doprowadzić budżet na 

rok 1931-32 do pewnych kompresyj, 

któreby spowodowały daleko idące 

oszczędności. 

W ostatnich dniach zerwano nie- 

produkcyjną umowę, zawartą na 10 

lat z firmą „Nobel“ na dzieržawę sta- 
cji benzynowej, która przynosiła mia- 
stu zaledwie 200 złotych rocznego do- 
chodu. Nowa umowa zawarta na о- 
okres 10-cio letni z tą samą firmą 
„Nobel“ przyniesie miastu 2,250 zło- 

tych rocznego dochodu, a prócz tego 
firma zobowiązała się do uruchomie- 
mia drugiej stacji benzynowej w Ba- 
ranowiczach. 

Biorąc powyższe ostatnie posunię- 

cia, oprócz wielu im podobnych, spo- 

łeczeństwo baranowickie odnosi się 

z wielkiem uznaniem do obecnego 

składu Rady i Magistratu, a również 
ma niepłonną nadzieję że Rada wytr- 
wa do końca przy zdrowych zasadach 
zgóry obranego kierunku pracy z ko- 
rzyścią dla miasta, obywateli i Pań- 
stwa. 

    

A-wicz. 
+ 2 POŻARY W POWIECIE BARANO- 

"WICKIM. W ostatnich dniach na terenie po. 
wiatu baranowiekiego zanotowano 2 wypad 
ki pożaru, które powstały z niewyjaśnionej 
narazie przyczyny. 

We wsi Raczkany, gminy lachowiekiej, 
ma szkodę Józeta Wasilewskiego, spłonęła 
dloszezętnie stodoła wraz z  tegorocznemi 
zbiorami, wyrządzając strat na sumę 4 ty- 

'siące złotych. W akcji ratunkowej brały u- 

dział straże pożarne z Raczkan, Raszkow- 
«ów, Rusinowiecz i majątku Krasnówka. Ą 

W chutorze Brody, gminy mołczadzkiej, 
z niewyjaśnionych przyczyn wybóchł Po 
żar, który doszczętnie strawił dom mieszkal- 

ny oraz stodołę wraz ze zbiorami tegorocz- 

memi na szkodę Jana Kietko. Strat wyrządzo- 
nych przez pożar nie zdołano ustalić, z po- 
wodu nieobecności ospodarza. 

Należy podkr że od czasu, kiedy 
wozpoczęto zwozić zbiory do gumien i sto- 
dłół, liczba pożarów nagle zmniejszyła się w 
znacznym stopniu, co dowodzi, że przeraża- 
jąca liczba pożarów przed kilkoma tygodnia- 
mi powstawała przeważnie z powodu pod- 
paleń, eelem uzyskiwania asekuracji. 

+ Kradzieże. Na szkodę Sabiny Szwirań.- 
skiej zamieszkałej przy ul. Szosowej 10, nie- 
znany sprawca skradł jedwabną bieliznę war 
tości 100 złotych. * 

Na szkodę Niešcierowicza Konstantego 
anieszkańca osady Żłobin obok Baranowicz 
skradziono z Riezamkniętej stodoły 100 kg. 
żyta. 

POSTAWY 
— Poświęcenie Sztandaru Federacji 

P. Z. O. O. w Postawach. W dniu 15 sierpnia 
4931 r. w m-ku Postawach Zarząd Powiato- 

   
   

wy Federacji P. Z. O. O. obchodził uroczy- 
ste święto Federacji „Dzień Rezerwisty“ i 
poświęcenie sztandaru jako widomego zna- 

ku federacji. 
Na placu zbiórki stanęło 276 rezerwi- 

stów — członków „Związków* zfederowa. 
nych. Całość została podzielona na 4 kom- 
panje, które ustawiły się na placu rynko- 
wym, gdzie został przyjęty raport, oraz do- 
konany przegląd oddziałów przez zastępcę 
Komendanta P. K. U. kpt. Hassa Wacława i 
Starostę Powiatowego. Z koleji poczt sztan- 
darowy wyniósł szłandar z lokalu Federacji 
i ustawił się na czele pierwszej kompanii 
pod bronią, poczem cały bataljon rezerwi- 

stów pod D.twem Komendanta Stowarzysze 
nia Rezerwistów ppor. roz. A. Niemczyno- 
wicza, na czele: z orkiestrą odmaszerowal 
do kościoła, przyczem 2 kompanje pozosta- 
ły na nabożeństwie w kościele katolickiem, 
a drugie 2 komp. udały się do cerkwi pra- 
wosławnej. 

Uroczyste nabożeństwo odprawił ks pro- 
boszcz Jankowski, wygłaszając w czasie ka- 
zania okolicznościowe przemówienie o zna- 
czeniu święta rezerwisty. Nabożeństwo w 
cerkwi odprawił ks. dziekan Aleksander Sur- 
wiłło, który wygłosił do rezerwistów w ję- 
zyku rosyjskiem krótkie, lecz piękne prze- 
mówienie. 

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste po- 
święcenie sztandaru przez ks. prob. Jankow- 
skiego. Chrzestnymi ojcami byli: Prezes Fe- 
deracji w Postawach p. Protassewicz Ka. 
zimierz z przewodniczącą Z. P. O K. p. Sa- 
dowską Heleną, płk. Kaliński d-ca pułku 
K. O. P. „Głębokie* z prezeską T-wa Do- 
broczynności p. Kęstowiczową Anną, płk. 
rez. Konstanty Przeździecki z Woropajewa 
z p. Pożecką Marją i kpt. Hass Wacław w 
zastępstwie Komendanta P. K. U. Postawy 
z przewodniczącą Rodziny Policyjnej p. Bar- 
toszewiczową Heleną. Po poświęceniu doko- 
nano wbijania do drzewca sztandaru 84 
gwoździ. Następnie po krótkiem przemó- 
wieniu p. starosty Niedźwieckiego nastąpiło 
przekazanie sztandaru prezesowi Federacji 
p. Protassewiczowi, który sztandar wręczył 
chorążemu p. Jagielskiemu. 

Po uroczystościach kościelnych Bataljon 

rezerwistów udał się przy udziale licznie 
zebranej publiczności na groby poległych 
żołnierzy, gdzie złożono ładny wieniec. Bez- 
pośrednio po złożeniu wieńca, odbyła się de- 
filada Oddziałów przed tablicą Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, którą przyjął pułk, Ka- 
liński przy współudziale przedstawicieli 
miejscowych władz administracyjnych. 

O godz. 14-ej odbył się żołnierski obiad 
pod gołem niebem, który spożyto w 'weso- 
łym nastroju przeplatając piosenkami woj- 
skowemi. 

Po obiedzie odbyła się zabawa ludowa 
w lasku „Garbarka*. Na zakończenie, wieczo 
rem, odbyła się „Akademja* w domu Ludo- 
wym, na którą złożyły się: 2 krótkie, lecz 
pełne pięknej treści przemówienia wygłoszo- 

"ne przez b. prezesa Federacji w Postawach 
d-r St. Moroza i Balceraka Eugenjusza kie- 
rownika szkoły powszechnej w Postawach. 
Utwory muzyczne, w tem piękną wiązankę 
pieśni żołnierskich, wykonała orkiestra sym- 
foniczna uczniowska. Następnie rezerwiści 
z Postaw pod reżyserją p. Fijołkowskiego 
odegrali jednoaktówkę „Pacjent z prowincji 
po której odbyła się zabawa taneczna. 

W. powyższej uroczystości wzięły udział 
wszystkie stowarzyszenia rezerwistów z ca- 
łego powiatu przez swych delegatów. Podob- 
ne uroczystości pod hasłem „Dnia Rezer- 
wisty* odbyły się we wszystkich ośrodkach 
gminnych urządzone przez lokalne koła Re- 
zerwistów, jednak nieco o skromniejszym 
programie, zaś jak nam wiadomo w Mia- 
dziole uroczystość ta wypadła nadspodzie- 
wanie obfitując w szeroki program sporto. 
wy. Szkoda tylko, że w tak pięknej uroczy- 
stości urządzonej przez „Starszego brata” 
żołnierza, nie wzięli udziału młodsi bracia. 
„Strzelcy“. Wina to już komendanta, który 
nie zarządził zbiórki. > H. W. 

LIBA 
-+ Zamówienie na sery. Wedle otrzyma- 

nych informacyj, jedna z importowych firm 
w Algierze, po kilkakrotnych zamówieniach 
próbnych w Lidzie, dokonała w ostatnich 
dniach wagonowego zamówienia na sery tu- 
tejsze, t. zw. litewskie, Przedstawicielem na 
woj. nowogródzkie jest p. Borkowski prezes 
Związku Kupców Chrześcijan w Lidzie. 

-+ Kradzieże. W ostatnich dniach wła- 
dze bezpieczeństwa zanotowały znów kilka 
kradzieży na terenie gminy iwiejskiej pow. 
lidzkiego. We wsi Dojlidy u jednego z go- 

spodarzy skradziono wędliny, płótno i gar- 
derobę na sumę powyżej pół tysiąca zł. (e- 
lem dokonania kradzieży złodzieje . podko- 
pali się pod spichrz. We wsi Sangucie zło- 
dzieje, posługując się wytrychami, skradli z 
zamkniętego spichrza u Piotra Kwacza gar- 
derobę, bieliznę, wędliny i płótno wartości 
około tysiąca złotych, zaś u Zuzanny Horo- 
bacz — wędliny i uprząż. 
„F Pożar. W ostatnich dniach: we wsi 

Piaskowce gminy bielickiej z nieustalonej 
przyczyny powstał pożar w zabudowaniach 
Tubika Dominika. Pastwą ognia padło oko- 
ło „6 fur siana i koniczyny i sprzęty gospodar- 
skie. Spalił się także dach domu mieszkalne: 
go. Przy pożarze interwenjowała miejscowa 
straż pożarna. 

-- Czasowe wstrzymanie pracy. Przed 
kilku dniami przerwano pracę w fabryce 
przemysłu gumowego „Ardal* w Lidzie, ze 
względu na brak surowca, który wedłe oś. 
wiaczenia dyr. Epsteina, ma nadejść w naj- 
bliższych dniach. Fabryka ta zatrudnia oko- 
ło 400 robotników. 

BIELICA 
--Wybory wójta We wtorek odbyły się 

powtórne wybory wójta gminy Bielica. Wy- 
brano p. Kaczanowskiego Zygmunta, dotych- 
czasowego wójta, zaś jego zastępcę p. Ra. 
dziewicza. 

BIENIAKONIE 
+ Żydowskie T-wo Dobroczynności. W 

ostatnich dniach w szkole żydowskiej w Bie- 
niakoniach odbyło się organizacyjne zebra- 

     

  

  

  

  

MER IJ ER 

da naprawdę obiecywany 
„raj“ sowiecki. 

Co opowiadają włościanie, którzy po ucieczce z Polski 
z powrotem wrócili. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy © aresztowaniu przez 
G. P. U. włościan zbiegłych do: Rosji w ce- 
lu poszukiwania pracy. 

Dziś otrzymaliśmy z pogranicza wiado- 
meść, iż kilkunastu uciekinierów z Polski 
przekonawszy się, iż padli ofiarą prowokacji 
sowieckiej, gdyż zamiast otrzymania pracy 
zostli internowani w obozie i mieli być wy- 
słani przez władze sowieckie na przymuso- 
we roboty w głąb Rosji, zdołali zbiec z 
obozu. 9 włościan wczoraj przekroczyło gra- 
niecę na odcinku Wilejka. 

Zbiegli włościanie z płaczem opowiadają 
iż więcej nie dadzą się namówić sowieckim 
prowokatorom 0 ich podstępnej i periid- 
nej robocie werbunkowej, ogłoszą wszyst. 
kim mieszkańcom powiatów, iż zapowiedzia- 
ny raj i dobrobyt sowiecki jest kłamstwem 
i fałszem. 

Zbiegowie opowiadają, iż w pierwszym 
dniu ich pobytu na ziemi bolszewickiej 
przekonali się, iż panuje tam nędza i teror. 
Miejscowych robotników i włościan na ro- 
boty kolektywne gonią jak galerników pod 
bronią, gdyż wymagają od nich ciężkiej pra- 
cy za b. niski zarobek, z którego nawet prze 

żyć nie można. Wprawdzie po przybyciu 
zbiegów polskich, miejscowe władze spot- 
kały ich z chlebem i solą, witały serdecznie 
i gościły, lecz nazajutrz przystąpiły do re- 
jestracji i stwierdzania fachowości, zaś po- 
tem mieli być odesłani do kolektywów na 
przymusowe roboty. 

Ci, którzy z miejsca zaprotestowali zo- 
stali niezwłocznie aresztowani i oskarżeni 
© kontrrewolucyjną działalność. Niektórych 
zbiegów członkowie G. P. U. usiłowali w- 
ciągnąć w robotę szpiegowską, a gdy odmó- 
wili poczęli nad nimi się okrutnie znęcać. 
Kilka niewiast młodszych, sowiecey dygni- 
tarze pozabierali do swoich kwater, gdzie 
usiłowali je zniewolić. Gwałty sowieckie nad 
uciekinierami tak przygnębiająco podziała- 
ły, iż jeden z nich niejaki WŁ. Kulee usi- 
łował z eórką odebrać. życie. 

Zbiegowie opowiadają, iż wszyscy, któ. 
rzy opuścili Polskę starają się za wszelką 

cenę powrócić do Ojczyzny. Władze so- 
wieckie grożą im, iż Polacy wszystkich roz- 
strzelają i to niektórych bardziej bojaźli- 
wych, zmusza jeszcze do pozostania na te- 
renie Rosji. (e) 

    

Straszna zemsta 
rzekomo uwiedzionej dziewczyny. 

W nocy z czwartku na piątek w miesz. 
kaniu zarządzającego sklepem  futrzanym 
Fina Chaima Lewidańskiego (Subocz Nr. 9) 
rozegrała się następująca straszna tragedja. 

W mieszkasiu tem od dwóch lat, oprócz 
Lewidańskiego jego żony i 7-mioletniego sy- 
na, mieszkała w charakterze sublokatorki 
19-leinia Kuna Grynszpanówna z zawodu 
szwaczka. 

Grynszpanówna pochodzi z Dzisny i jest 
córką biednych rodziców. Uwzględniając to 
Lewidańscy nie pobierali od niej ostatnio 
komornego, wymagając tylko by strzegła 
mieszkania podczas nieobecności domowni- 
ków. 

W czwartek wieczorem Lewidański z żo- 
ną i teściową udał się do teatru pozostawia- 
jąc mieszkanie i 7-mioletniego synka pod 
opieką sublokatorki. 

Powrócili Lewidańscy z teatru po 12-ej. 
Drzwi otworzyła sublokatorka, była jednak 
bardzo podniecona i natychmiast wybiegła 
do kuchni. 

Lewidańscy tymczasem weszli do pokoju 
sypialnego i tu oczom ich przedstawił się 
wstrząsający widok: 

Na łóżku leżał prawie bez oznak życia 
ich siedmioletni synek. Był cały okrwawio- 
ny. Czaszkę miał rozbitą w kilku miejscach 
uderzeniami jakiegoś tępego narzędzia. Na 
czole widniała szeroka rana, przez którą 
widoczny był mózg. Wpobliżu łóżka leżał 
porzucony okrwawiony młotek i jakiś ka- 
wałek żelaza, 

W myśli Lewidańskiego przebiegła myśl 
że sprawezynią zabójstwa jego dziecka mo- 
gła być jedynie sublokatorka. Wbiegł więc 
do kuchni i tutaj ujrzał Grynszpanównę na 
podłodze wijącą się w boleściach. 

Jak się okazało zatruła się ona 3 bute- 
leczkami jodyny, którą zażyła zmieszawszy 
ją uprzednio... z konfiturami. 

Natychmiast zawezwano pogotowie ra- 
tunkowe, które przewiozło konającego chło- 
pczyka do dziecinnego szpitala na Antoko- 
lu, zaś samobójczynię do szpitala żydowskie- 
go. 

Przybyła na miejsce wypadku policja nie 
zwłocznie wdrożyła dochodzenie. 

Mieszkanie Lewidańskich było całe znisz- 
czone. Grynszpanówna oblała kwasem siar- 
czanym pościel „poduszki, sofę i miękkie 
meble, które po paru minutach  prze- 

palone zostały tym zjadliwym płynem. 
Pozatem znaleziono jeszcze pół litra wi- 

tryoleju, 3 kubki napełnione kwasem siar- 
czanym i linę z przygotowanym stryczkiem. 

Władze śledcze przypuszezają, że Gryn- 
Szpanówna nosiła się z zamiarem zatrucia 
wszystkich Lewidańskich i chciała ich po- 
częstować kwasem siarczanym zamiast na- 
poju. | 

Pozostawiła ona stos listów zaadresowa- 
nych do policji, rodziców i brata, który od- 
bywa obecnie karę za przestępstwo polity- 
czne w więzieniu Łukiskiem. 

Podczas badania w szpitalu, Grynszpa- 
nówna zeznała, że popełniła zbrodnię chcąc 
w ten sposób zemścić się na Lewidańskim 
który ją zgwałcił. Zeznania Grynszpanówny 
budzą jednak pewne wątpliwości. Nie wy- 
kluczonem jeset, że szaleńczy swój czyn po 
pełniła w przystępie szału. 

Dalsze dochodzenie, celem wyjaśnienia 
prawdziwego podłoża wstrząsającego  dra- 
matu, prowadzi wydział śledczy. 

Przy łóżku szpitalnem  Grynszpanówny 
dyżuruje policjant, (С). 

  

  

W Wilnie powstaje giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska. 

Wczoraj w Izie Przemysłowo-Han- 
dlowej na specjalnem posiedzeniu zo- 
stał przyjęty statut nowopowstającej 
w Wilnie giełdy zbożowo-towarowej 

i Iniarskiej. Jednocześnie został wy- 
łoniony komitet, który w najbliższych 
dniach przystąpi do organizacji gieł- 
dy. (m) 

SAMTRON IRO BDA EISS 

Nasza nowa powieść. 
„0d jutra rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

„ znajwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macdonalda 

Po CZTERE DARE 
W powieści iej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rozrywkę na coraz 

dłuższe już wieczory jesienne, Wsirząsająca opowieść o losach skazanego 
na śmierć człowieka, jego pięknej żony i dobroczyńcy - detektywa — oto 
treść 4-ch, jakże tragicznych, dni, 

AEA RT IO T T ROWER ACRE 

Oszpecanie Wilna. 
Od jednego z miłośników piękna 

Wilna otrzymujemy poniższą wzmiankę 

Jest pospolitem zjawiskiem niestety, że 
najmniej zachwyca się pięknem posiadanego 
przedmiotu — jego właściciel. Posiadaczy 
znawców rozmaitych 'w danych objektach, 
kolekcjonerów jest bardzo niewielu, niewielu 
też ich znajdzie się wśród mieszkańców Wil- 
na, jeśli sądzić o tem ze stosunku przecięt- ^ 
nego wilnianina do skarbów, zabytków ar- 
tystyczno-historycznych na terenie jego, ro- 
dzinnego miasta. Niewiele się niemi wzrusza. 
Przechodzi, nawet nie spojrzy — „wiadomo, 
przywykszy“. 

Nie zauważy też, jak mu oszpecą, ten czy 

inny zabytek, jak z kamienicy, gdzie umarł 

Syrokomla zdejmą pięknie spatynowaną da- 

chówkę a położą obrzydliwą blachę, gdy też 

dachówkę na gzymsach kamienicy Kurji Me- 
tropolitalnej na Zamkowej, tudzież na arka- 
dzie, nad wejściem do zaułka Bernardyńskie- 
go, pomalują jakąś obskurną, cynobrową far- 
bą w szwabsko-mieszczańskim „guście, jak nie 

oszczędzą nawet takiego klejnotu jak Ostra 
Brama!... 

Jej fronton od zewnątrz ze śliczną, od 

nie Żydów, celem założenia T-wa Dobro. 
czynności „Geniłus Chesed*. W zebraniu 
wzięły udział 34 osoby, Jako założyciele i 
organizatorzy występowali Berko Poczter, 
Dubiński Szmul, Mekiel Mowsza, Wergros- 
ki Wolf i Judelewicz Morduch. 

-- Nowy zarząd T.wa św „Kazimierza, 
Odbyło się w Staniszach gminy  bienia- 
końskiej walne zebranie litewskiego T-wa 
św. Kazimierza celem dokonania wyborów 
nowego zarządu. W, skład weszli: Muchlada 
Antoni. jako prezes, Sinicki Bolesław, Utkie- 
wicz i Pieckielun. W zebraniu wzięło udział 
16 osób. 

Choroby zakaźne w wo- 
jewództwie. 

W ciągu ub. tygodnia na terenie wojew. 
Wileńskiego zanotowano następujące cho- 
roby zakaźne: 

Tyfus brzuszny — 15 wypadków, plami- 
„sty — 2, czerwonka — 10, płonica 13, bło- 
nica — 7, zapalenie opony mózgowej —1, 

“odra — 5, róża — 2, ksztusiec — 7, gruž- 
lica — 5 (3 zgony), jaglica — 129. (m). 

"tej niezbyt 

"E 

strony kaplicy prawie niewidoczną attyką ba- 
rokową, toż to perełka artystyczna, ozdoba 

pięknej dzielnicy miasta, tak 

wdzięczna. Cóż z tem zrobiono? 

Oto stoi przed nią, tuż przy wejściu szka- 
radzieństwo, słup ogłoszeniowy, nie wiem jak 
dopuszczony tu przez wszystkie „czynniki 
miarodajne", a jest ich dosyć, bo to i w ma- 
gistracie i urzędzie wojewódzkim, kompetent- 
ne i uzbrojone ustawowo w 
władzę osoby... 

odpowiednią 

Oslainio nowe tu popełniono barbarzyń- 
stwo, mianowicie wlepiono na tymże fron- 
tonie jakąś latarnię sygnałową, paskudztwo 
niesłychane, zgoła bezceremonjalnie przecią- 
gając do niej jeszcze kable w poprzek całej 
bramy. Cóżto nie było na całej Ostrobram- 
skiej gdzieindziej miejsca na to szkaradzeń- 
stwo? Gdzie? A to szukaj sobie panie X czy 
Y, od tego jesteś, a nie po to, żeby zaraz idąc 
drogą najmniejszego oporu, niszczyć piękno 
tego co nietylko artystycznym, — nietylko dla 
Wilna jest klejnotem. Skandal — jako żywo, 
coś podobnego byłoby nie do pomyślenia we 
Francji, czy Włoszech, gdzie przecież o wie- 
le więcej mają tego rodzaju skarbów, a cóż 
dopiero, gdyby to było miejsce tak czczone, 
jak nasza Ostra Brama. Dziwaczne, niepojęte 
niedbalstwo! 

  
   

  

Ask. 
L i WOODY DEANA 

Popierajcie Ligę Morską 
SEARS TERIERY AORPTOE ARCO TORCBODE 

LL Е s 

„Bibljoteka Nowošei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

Е . premjum. 

Е Czynna od godz. |!-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł     
= 

CL AU J A A M UK 

3 

RONIKA 
    | Dziś: Scięcie św. Jana Chrze. 
ГЕ 

| 
  

obota 
| Jutro: Feliksa. 

29 
Wschód słońca —g. 4 m, 41 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegii Ц. 5. В 

w Wilnie z dnia 28/VII1—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia  -|- 199 C. 

A najwyższa: Ą- 220 C. 

. najniżeza: Ą- 14° С. 

Opad w milimetrach: 7 

Wiatr przeważający: północno-wschodni. 

Tendencja baromai wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

URZĘDOWA. 

— Wizyta ministra robót publicznych w 
Wilnie. Wczoraj do' Wilna przyjechał mi- 
nister robót publicznych gen. Mieczysław 
Norwid-Neugebauer w towarzystwie naczel- 
nika p. Wiktora Godlewskiego. Na dworcu 
ministra witali : wojewoda Beczkowicz, dy- 

  

rektor robót publicznych inż. St. Siła-No- 
wicki ze swym zastępcą inż. Przygodzkim, 
dyrektor dróg wodnych inż. Bosiacki i inni. 

"P. Minister zwiedził dyrekcję robót publicz 
nych i dróg wodnych, poczem udał się na 
lustrację robót publicznych w pow. Wileń- 
sko-Trockim. 

Pobyt ministrą - Neugebauera w Wilnie 
potrwa kilka dni. (mt) 

MIEJSKA 
— Składanie ofert na asfaltowanie ulic. 

Dotychczas na asfaltowanie ulie złożyło о- 
ferty.6 firm, w tej liczbie jedna zagranicz- 
na, reszta—krajowe. 

„Jak widać ze złożonych firm, na roboty 
asfaltowania reflektują niemal te same fir- 
my z małemi wyjątkami. Zainteresowanie 
przetargami nie słabsze, niż na pierwszych 

przetargach. (m) 

— Wznowienie seansów w kinie miej- 
skiem. Magistrat postanowił wznowić sean- 
se w kinie miesjkiem w dniu 1 wrześni: 
Dla wypożyczenia filmu został wydelegowa- 
ny do Warszawy ławnik p. Łazarz Kruk. 

( (x) 
— 75.000 zł. na odbudowę zniszczonych 

domów. Komitet Rozbudowy m. Wilna о- 
trzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego 
75.000 zł. na odbudowę domów, uszkodzo- 
nych w czasie powdzi. Z tych 75.000 zł. 
już zostało przyznano kilkunastu petentom 
35 tys. zł. Pozostałe 40 tys. zł. zostaną po- 

dzielone na najbliższem posiedzeniu Komi- 
tetu, które odbędzie się w następnym tygo- 
dniu. (x) 

   

SPRAWY SZKOLNE. 
— Konierencja pedagogiczna. Na 1-go 

września r. b. inspektor szkolny m. Wilna 
zwołuje konferencję nauczycieli szkół pow- 
szechnych, na której zostaną omówione 
sprawy organizacyjne w związku z począt- 
kiem roku szkolnego. Pezpośrednio po kon- 
ferencji rozpoczną się zajęcia w wj 

m 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Rada Główna Zjednocz. Rol. Zw. Zaw. 

o sprawie bezrobocia. Dnia 23 sierpnia b. r. 
odbyło się przy ul. Wielkiej 34 posiedzenie 
plenarne Rady Głównej Zjednoczenia Rob. 
Zw. Zaw. Ziem. Półn. Wsch. Posiedzenie za- 
Szczycił swoją obecnością kierownik Sekre- 
tarjatu Woj. BBWR ob. pos. St. Dobosz. 

W wyniku dłuższych obrad w sprawach 
organizacyjnych nastąpiła rekonstrukcja 
prezydujm. 

Pozatem rozpatrywano cały szerek spraw, ' 
związanych z życiem robotniczem. Głów- 
nym tematem obrad była sprawa bezrobocia 
i walki z niem. Po wysłuchaniu sprawozda- 
nia członka Wydziału Wyk. Społ, Kom. 
Zwalcz. Bezrob., prezes Rady ob. Walukie- 
wicza, podniesiono w dyskusji cały szereg 
niewłaściwych z robotniczego punktu wi. 
dzenia odchyłeń w projekiach t. zw. sekcji 
wyszukania pracy, a przedewszystkiem szko- 
dliwość negatywnego stanowiska  niektó- 
rych członków sekcji do akcji za przestrze- 
ganie 8 godz. dnia pracy oraz podkreślono, 
że akcja walki z bezrobociem nie może się 
odbywać kosztem jedynie mas robotniczych 
i że do ofiar na korzyść państwa winne być 
pociągnięte także warstwy posiadające. Na 
wniosek Zw. Zaw. Rob. Rolnych postano- 
wiono zaprotestować przeciwko projektowa: 
nej przez obszarników na styczeń wielkiej 
redukcji robotników rolnych, połecając pre- 
zydjum Rady poczynienie odpowiednich kro- 
ków, w Społ. Kom. Zwalcz. Bezr. oraz u 
czynników rządowych. samo wezwano 
prezydjum do interwencji w sprawie redu- 

kcji na garbarniach. Postanowiono pozatem 
powołać przy Radzie Komitet Bezrobotnych 
w celu należytego reprezentowania intere- 
sów bezrobotnych wobec władz i Społecznego 
Komitetu. 

        

— Związek lokatorów buduje swoje domy. 
Jak wiadomo, ze strony Rządu padło hasło 
budowania domów drewnianych. Jest to 
zdrowa łatwo dająca się zrealizować myśl, 
gdyż maierjał drzewny jest bardzo tani, a 
państwo ma jego ogromne zapasy, tak że 
budowa domów z drzewa nie nastręcza 
szczególnych trudności. To też myśl ta spo- 
tkała się z uznaniem wśród szerokich mas 
lokatorów. 

  

W związku z powyższem w łonie Zwią. 
zku Lokatorów powstała inicjatywa stwo- 
rzenia lokatorskiej spółdzielni, która będzie 
miała na cełu budowę drewnianych domów 
dla swych członków. 

Opracowywany projekt jest tem wielce 
charakterystyczny i ciekawy, że ma za pod- 
stawę ideę połączenia kapitału z pracą, po- 
legającą na tem, że udziały w spółdzielni 
będą przyjmowane nietylko w gotówce, nie- 
ruchomościach i materjałach, ale również i 
w pracy, tak że spółdzielnia ta będzie do- 
stępna i dla ludzi niezamożnych. 

Osoby zainteresowane winny się zgła- 
szać do biura Związku Lokatorów (Wielka 
28) w godzinach 5—8 wieczór. 

    

RÓŻNE. 
— Komitet walki z bezrobociem zwraca 

się o pieniądze. Zgodnie z uchwałą, powzię- 
tą na posiedzeniu organizacyjnem nowo pow 
stały komitet walki z bezrobociem zwrócił 
się do władz rządowych i samorządowych z 
prośbą o przelesie do kasy komitetu sum, 
przeznaczonych na bezrobotnych.  Jedno- 
cześnie komitet zamierza wszcząć w społe- 
czeństwie energiczną akcję o składanie ofiar 
na rzecz bezrobotnych. (m) 

— Cenne odkrycie. Dowiadujemy się, że 
p. Enzebjusz Łopaciński prowadzący obec- 
nie w Archiwum Państwowem w Wilnie po- 
szukiwania naukowe, dotyczące rodu Mic- 
kiewiczów, w aktach nowogródzkich, które 
powróciły niedawno z Mińska znalazł przy. 
padkowo pomiędzy aktami, akta metryczne 
mahometańskie z końca XVIII i XIX wieku. 
Akta te będą wyzyskane przy nowym wy- 
daniu herbarza szlachty tatarskiej na Lit- 
wie. (x). 

  

  

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

przedstawienie „Mam prawo odejść*. Dziś 
o godz. 8 m. 15 wiecz. ujrzymy doskonałą. 
pełną humoru i głębszego sensu sztukę 
Maughana „Mam prawo odejść” w wyko- 
naniu Małyniczówny, Sawickiej, Severinów- 
ny, Szurszewskiej, Mileckiego, Łacińskie- 
go, Łubiakowskiego oraz dyr. Zalwerowicza, 
który odtwarza postać bohatera sztuki, da- 
jac świetną kreację aktorską. Publiczność 

oklaskuje zarówno niezwykle zajmującą 
treść sztuki, wykonanie aktorskie, jak rów- 
nież i świetną reżyserję dyr. Zelwerowicza. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnie 
we w „Lutni“. W. nadchodzącą niedzielę 
dnia 30 b. m. o godz. 4 m. 30 pp. ukaże się 
w Teatrze „Lutnia* po cenach zniżonych, 
nieodwołalnie po raz ostatni w sezonie, 
czarująca komedja Connersa „Roxy* w kon- 
certowem wykonaniu Detkowskiej, Niwiń 
skiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Detkowskie- 
go, Mileckiego, Pichelskiego oraz dyr. Zel- 
werowicza. Będzie to pożegnalny występ 
Zofji Niwińskiej. 

— Pożegnalny występ Aleksandra Zelwe- 
rowieza i Jego zespołu. W nadchódzący po- 
niedziałek dnia 381-go b. m. o godz. 8 m. 15 
wiecz. odbędzie się w Teatrze .„Lutnia* po- 
żegnalny występ dyr. Aleksandra Zelwero- 
wicza i Jego zespołu w doskonałej sztuce 
Maughama „Mam prawo odejś: będącej 
niewątpliwie jedną z najlepszych komedji 
współczesnego repertuaru angielskiego. 

— Występ Leona Wyrwieza w „Lutni*. 
Dnia 1-go września o godz. 8 m. 30 wiecz. 
odbędzie się w Teatrze „Lutnia* jedyny wy- 
stęp znakomitego humorysty, ulubieńca pu- 
bliczności, Leona: Wyrwicza. Świetny arty- 
sta wykona szereg monologów i odtworzy 
szereg charakterystycznych typów ze swego 
bogatego repertuaru. 

RABJO 
SOBOTA, DNIA 29 SIERPNIA. 

11.58: Czas i hejnał krakowski. 12 
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. 

NIEDZIELA, DNIA 30 SIERPNIA 

10.15: Transmisja dzwonów i nabożeń- 
stwa z Bazyliki Wileńskiej. 11.35: Odczyt mi- 
syjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.00: Bicie ze- 
gara i hejnał z wieży katedralnej w Wilnie. 
12.05:Koncert popularny z płyt gramofono- 
wych. 13.10: Komunikat meteorologiczny. 
13.20: Muzyka. 13.40: Odczyty popularne i 
muzyka. 15.00: „O nasionach leśnych* — 
odczyt. 15.20. Odczyty rolnicze i muzyka. 
16.25: Audycja żołnierska. 17.05: Program 
dla dzieci starszych. 17.35: Komunikat. 17.40: 
Koncert. 18.00: Finały meczu lekkoatłetycz- 
nego Polska — Węgry. 18.36: Dalszy ciag 
koncertu. 19.00: „O pewnym nieboszczyku* 
(Zmierzch opery) felj. 19.20: Program i roz- 
maitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: 
Komunikaty meteorologiczne. 20.00: Wiado- 
mości przyjemne i pożyteczne. 20.15: Reci- 
tal fortepjanowy St. Jagodzińskiej . Nie- 
kraszowej. 21.00: „Dokąd prowadzi nas mu- 
zyka nowoczesna?* — feljeton. 21.15: Tran- 
smisja II aktu operetki Lehara „Carewicz*. 
22.00: „Obyczaje żniwne w Polsce" — felje- 
ton. 22.15. Komunikaty, koncert solisty i 
muzyka taneczna z Warszawy. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PODCZAS 

PRACY. 

Podezas pracy przy budowie domu przy 
ulicy Witoldowej, oderwała się nagle od 
rusztowania deska, która spadła na głowę 
przechodzącej akurat w tej chwili robotnicy 
19-letniej Anny Iwaszkiewiczówny. Doznała 
ona ciężkich obrażeń. 

Zaałarmowane pogotowie 

  

   

    

   

  

  

    

ratunkowe 
przewiozło ją do Szpitala Żydowskiego. (e) 
clawek. 

ARESZTOWANIE OSZUSTA. 

Władzę śledcze aresztowały  wpobliżu 
Wilna niejakiego A. Sonowa vel Szestackie- 
go oskarżonego o szereg nadużyć i oszustw 
dokonanych na terenie pow. białosockiego. 

(0). 
Z 4-go PIĘTRA NA BRUK. 

Wezoraj o w pół do pierwszej popo- 
łudniu przechodnie idący ulicą Zygmuntow- 
ską, wpobliżu domu Nr. 22, byli šwiadka- 
mi wstrząsającego wypadku: 

W otwartem oknie 4 piętra stała kobieta 
która czyściła szyby. 

W pewnym momencie kobieta 
równowagę i wypadła na bruk. 

Dzięki szezęśliwemu przypadkowi nie- 
szezęśliwa upadła na daszek nad oknami 
suteryny, na którym leżał siennik. 

Tem niemniej doznała ona poważnych 
obrażeń. i 

Nieszezęśliwą którą okazała się 27-letnia 
H. Zieleniec. pogotowie ratunkowe przewio- 

zło do szpitała Sawicz. (€). 

OKRADZENIE KOŚCIOŁA Św. MICHAŁA. 

W dniu 26 bm. o godzinie 21 min. 30 
Kuryło Antoni (Popiawska 13) zameldował, 
że tegoż dnia o godzinie 20, gdy był w koś- 
ciele św. Miehała, zawezwała go siostra mi- 
strzyni Skrzypkowska Rafaela i poinformo- 
wała, że przypuszczalnie w poniedziałek do- 
konano kradzieży wot z ołtarza. Skradziono 
łłańcuszki złote, 3 krzyżyki złote, dwa ser- 
ea duże srebrne pozłacane, 2 serca srebrne, 
zegarek złoty damski kryty, 2 sznurki imit. 
pereł, 2 serduszka małe srebrne pozłacane, 
2 medaliki srebrne z łańcuszkami, 2 serdu. 
szka srebrne,i obrączkę złotą dukatową, 
prawdopodobnie damską, 2 serduszka srebrn 
ne pozłacane, łącznej wartości 180 zł. Po- 
dejrzenia brak. 

INNE KRADZIiEŻe. 

— Wi dniu 27 b. m. Gebhart Leon (Kra- 
kowska 25) zameldował o kradzieży z nie- 
zamkniętego mieszkania 3 obrączek złotych 
oraz innej drobnej biżuterji, łącznej wartoś- 
ci 600 złotych. Wydział śledczy prowadzi do- 
chodzenie celem wykrycia sprawcy. 

— W, dniu 27 b. m. na ulicy Literackiej, 
Porajeckiemu Wincentemu (Młynowa 2) skra 
dziono z kieszeni marynarki zegarek złoty 
wartości 200 zł. Sprawczynię kradzieży So- 
kołowską Olgę (Kalwaryjska 55) ze skra- 

dzionym zegarkiem zatrzymano. 

W. dn. 27 b. m. z' niezamknietego 
mieszkania przy ul. Środkowej 8 na szkodę 
Dawidowiczowej Michaliny skradziono 
tówką 100 zł. 

W dniu 27 b. m. z dziedzińca domu Nr. 
5 przy ulicy Św. Jańskiej, skradziono na 
szkodę Piotrowskiego Bronisława sztabe że- 
lazną wartości 20 zł. Maksimowa Cerfireja 
(Szkaplerna 12), winnego tej kradzieży, za- 
trzymano ze skradzioną sz 

straciła 

go- 
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Na czem polega doniosłość 
witamin w odżywianiu? 

Obok ciał białkowych, tłuszczów, węglo- 
wodanów oraz soli mineralnych, niezbędne 
są do normalnego odżywiania substancje, 
znane pod ogólną nazwą witamin. Dotych- 
czas wykryto ich sześć odmian. 

Witamina A. Doświadczenia, przeprowa- 
dzone przez uczonych badaczy na szczurach, 
wykazały, iż rozwijają się one i zyskują na 
wzroście i wadze, albo też słabną i zatrzy- 
mują się w swoim rozwoju, zależnie od 
tego, czy pożywienie ich mniej lub wię- 
cej obfituje w tłuszcze w postaci masła lub 
słoniny. W' następstwie stwierdzono, że ta- 
kie same wyniki daje żółtko jaj, a także 
tran, oraz większość tłuszczów roślinnych, 
Otóż w produktach tych, a specjalnie w 
tłuszczu mlecznym (maśle) wykrył dr. Funk 
w 1912 r. składnik, rozpuszezalny w tłusz- 

czu i posiadający wybitną wartość odżyw- 
czą. Nazwany przez niego witaminą A, był 
składnik ten w ciągu ostatnich 19 lat przed- 
miotem nieustannych studjów, które stwier- 
dziły, że znaczną część naszych produktów 
spożywczych uboga jest w- witaminę A. 
Pierwszem źródłem witaminy A są zielone 
rośliny, poczem z pokarmem dostaje się 
ona do organizmu zwierzęcego. Zawartość 
witaminy A w tłuszczach zwierzęcych jest 
ściśle związana z obecnością jej w paszy. 
Tak np. młeko, jakie krow dają w zimie 
znacznie uboższe jest w witaminy A, ani. 
żeli mleko, dawane przez nie w lecie. Sy- 

stem odżywiania, pozbawiony ich, w szyb- 
kim czasie wyniszcza organizm, osłabiając 
jego siłę odporną na zarazki chorobotwór- 
cze. Szczenięta zwierzęce i niemowlęta ludz- 
kie znoszą pokarm pozbawiony witaminy A 
pierwsze w ciągu dwóch, drugie w ciągu 
sześciu pierwszych miesięcy swojego życia, 
bez szkody dla zdrowia, po tym czasie brak 
witamin A w odżywianiu zaznacza się wy- 
raźnym upadkiem sił i spadkiem wagi. Głów- 
nymi dostawcami witamin, A w djecie nor- 
malnej jest: mleko, żółtko jaj, oraz zielone 
jarzyny. 

Witamina B. Badanie przyczyn powsta- 
wania niegdyś bardzo rozpowszechnionej na 
wscshodzie choroby beriberi, doprowadziło 
do wykrycia w pewnych produktach spo- 
żywczych obecności substacji przeciwneuro- 
tycznej, posiadającej zdolność ustrzegania 
о@ beriberi. Substancją tą jest witamina B, 
posiadająca nadto znaczną wartość odżyw- 
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czą. Ostatnio prof. Jansen i Donath, pra- 
eujący w specjalnem laboratorjum w Indjach 
Holenderskich, otrzymali sól krystaliczną, 
która zdaje się być skoncentrowaną wita. 
miną B, nad czem w dalszym ciągu pro- 
wadzone są przez licznych chemików szcze- 

gółowe badania. Witamina B odkłada się we 
wszystkich nasionach roślinnych, oraz w 
warstwie korowej ziarna. Z produktami roś- 
linnemi, tak samo jak witamina A, dostaje 
się i witamina B do organizmu zwierzęcego. 
Szczególnie obfitują w witaminę B. żółtko 
jajka, mleko, wątroba, oraz mózg zwie- 
rząt żywionych normalnie. Drożdże, wyra- 
biane na słodzie, odkładają znaczne ilości 
witaminy B, gdy drożdże wyhodowane па 
sztucznem podłożu, nie posiadają jej wcale. 
Sok owoców, tak często obecnie zalecany 
w djecie mleczno-roślinnej, zwłaszcza u dzie 

'ci i chorych, stanowi składnik, obfitujący 
w witaminy B. Tak samo owoce i zielone 
jarzyny są źródłem zaopatrywania w nie 
organizmu. 

Witamina C. Witaminy C są substancją 
przeciwszkorbutową, odgrywającą doniosłą 
rolę w normalnem odżywianiu. Ostatnio 
zwracają lekarze uwagę, że większość sta- 
nów wzmożonej pobudliwości nerwowej, u- 
padku sił żywotnych, powstrzymania czy 
opóźnienia wzrostu u dzieci, może być sku- 
tecznie leczona dodatkiem produktów prze- 
ciw szkorbutowych do odżywiania nazbyt 
ubogiego w witaminy C, które odgrywają 
dwojaką rolę w odżywianiu: nietylko chro- 
nią przed szkorbutem, ale podawanie ich 
w dostatecznej ilości wpływa też na uod- 
pornienie tkanek wobec atakujących je mi. 
kroorganizmów chorobotwórczych. Sok cy- 
tryn, pomarańcz i pomidorów najbardziej 
jest zalecany w tym kierunku. Wobec tego, 
że witamina C ulega zniszczeniu przez pół- 

godzinne nagrzewanie do 100 st., niema jej 
w mleku gotowanem, skondensowanem, w 

mięsie wędzonem, ani w sterelizowanych 

konserwach jarzynowych. 
Witamina D. Witaminy D są środkiem, 

chroniącym od powstawania krzywicy. No- 
szą też one nazwę „witamin słońca", gdyż 
są produktem bezpośredniego oddziaływa- 
nia światła słonecznego, czy pochodzących 
z niego źródła promieni ultrafioletowych, na 
ergosterynę, wchodzącą w skład znacznej 

liczby roślin, a także tkanki zwierzęcej, 
nie wyłączając skóry ludzkiej. Poddając się 
działaniu promieni ultrafioletowych  uła- 
twiamy naskórkowi naszemu jego rolę wy- 
twarzania witamin D. Działanie ich dopro- 
wadzone do wyższego natężenia wywołuje 

E U.R J E R 

opaleniznę naskórka, pobudza obieg krwi 

pod skórą, co z jednej strony przyśpiesza 
przetwarzanie się ergosteryny w witaminy 
D, z drugiej zaś wchłaniane przez krew wi- 
taminy D pobudzają w znacznym stopniu 
jej krążenie. Głównym źródłem dostarcza- 
nia witamin D jest tran sztokfisza, żółtko 
jaja, mleko, śmietanka. 

Witaminy E. Witaminy E, względnie ma- 
ło jeszcze zbadane, są substancją rozpusz- 
czalną w tłuszczu i zawartą w wielu pro- 

duktach roślinnych i zwierzęcych. Że zaś 
patrzebne one są organizmowi w nader 
skąpych ilościach, przyjąć można, iż wszel. 
kie pożywienie zawiera wystarczającą ich 
dozę. Działanie ich podobne jest do dzia- 

łania witaminy A. 
Witamina G. Witaminy G mają nader 

doniosłe znaczenie dla sprawy wzrostu i 
ogólnego odżywiania dzieci i młodzieży. Po- 
żywienie ubogie w witaminy G wywołuje 
zaburzenie przewodu pokarmowego, powi- 
kłane stanami depresji psychicznej, często 
również chorobami skóry, opóźnia wzrost 
dzieci i przyśpiesza uwiąd starczy, zatem 
wpływa na skrócenie życia. Produktem spo- 
żywczym, najbogatszym w witaminy G, jest 
mleko. Dość obfitem ich źródłem jest chu- 
de mięso, jaja oraz zielone jarzyny. Cha- 
rakterystyczną cechą witamin G, w przeci- 
wieństwie do witamin A i C, jest ich od- 
porność na wysoką temperaturę, tak że 
mleko, nawet po gotowaniu, nie traci na 
swej wartości, jako ich posiadacza. 

Poza powyższemi sześcioma rodzajami 
witamin, sygnalizują najnowsze badania 
istnienie innych jeszcze, zbyt mało jednak 
stwierdzona jest ich natura i ich działanie, 
aby można było określić bliżej ich war- 
tość odżywczą. 

Dr. S. C. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Polska na 2-em miejscu w wy- 
wozie wędzonej świniny (bekonu) 

W 1927 i 1928 r. Polska zajmowała 8, 
względnie 9 miejsce w szeregu państw, eks- 
portujących bekony do Anglji, ustępując 
pierwszeńswa nietylko 6 głównym jej dosta- 
wcom, mianowicie: Danji, Holandji, Stanom 

Zjednoczonym A. P., Irlandji, Szwecji i Ka- 
nadzie, eksportującym łącznie 90—95 proc. 

ogólnego importu do Anglji, ale również ta- 
kim krajom, jak Łotwa i Rosja. Udział Pol- 
ski w r. 1929 na angielskim rynku bekono- 
wym wzrósł prawie trzykrotnie, wysuwając 
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Polskę na 7 miejsce, przed Lotwą i Rosją, 
a w r. 1930 Polska zajęła co do rozmiarów 

wywozu czwarte miejsce po Danji, Holan- 
dji i Szwecji. W' ostatnim zaś kwartale r. 
ub., wywożąc przeciętnie około 27.000 kwin- 
tali miesięcznie, oraz w okresie pierwszych 
4 miesięcy r. b. — około 40.000 kwintali, 
Polska zajęła drugie miejsce bezpośrednio 
po Danji. 

Notowania bekonu polskiego na rynku 
londyńskim podniosły się do końca lipca o 
5 sh., i wynosiły 52—57 sh. za 1 ewt. zależ- 
nie od gatunku. Eksporterzy wobec mocnej 
tendencji, liczą się z dalszą zwyżką noto- 
wań. 

Kupcy greccy w Łodzi. 
W. ostatnich dniach bawiła w Łodzi gru- 

pa kupców greckich, która przybyła celem 
nawiązania stosunków gospodarczych i za- 
warcia tranzakcyj na większą partję manu 
faktury. Konferencje wstępne wykazały, że 
szereg artykułów przemysłu włókienniczego 
dotychczas do Grecji nie wywożonych mo- 
że obecnie, wobec zawarcia traktu handlo- 
wego i wprowadzenia szeregu zniżek w gre- 
ckiej taryfie celnej, znaleźć zbyt. Po zakoń- 
czeniu konferencji, kupcy greccy zwiedzili 
kilka fabryk w Łodzi i w okręgu łódzkim 
oraz dokonali próbnych zakupów towarów 
wełnianych i konfekcji. 

EKSPORT ZBOŻA. 
Biuro sprzedaży Związku Eksporterów 

Zboża otwarte w Gdańsku 1 lipca r. b. wy- 
wiozło w ciągu lipca około 15 tysięcy tonn 
zboża, na sierpień zawarło biuro cały szereg 
pokaźniejszych tranzakcyj. 

Niskie ceny na rynku wewnętrznym są 
okolicznością sprzyjającą dla eksportu. Na- 
tomiast nadmierna ostatnio podaż na ryn- 
kach światowych stwarza coraz większe tru. 
dności dla zbytu. 

SPORT 
Raid motocyklowy Warszawa — 

Wilno — Warszawa. 
Wojskowy Klub Motocyklistów w Wil- 

nie podaje do wiadomości swych członków 

że dnia 29 bm. przybywają do Wilna u- 
czestnicy II raidu motocyklowego Warsza- 

wa — Wilno — Warszawa, wchodzącego w 
skład mistrzostwa Polski na rok 1931 . 

Dla zwycięzcy tego raidu przewidziana 
jest nagroda przechodnia Pierwszego Mar- 

szałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz na- 
groda p. Wojewody Wileńskiego Z. Becz. 
kowicza. Start do tego raidu rozpocznie 
się w Warszawie dnia 29 b. m. o godzinie 
5 rano. Półmetek pierwszego etapu raidu 
znajdować się będzie na Górze Ponarskiej 
(przed serpentyną). Start do 2-go etapu 
raidu (Wilno— Warszawa) rozpocznie się 
w Wilnie koło ogrodu  Bernardyńskiego 
dnia 30 b. m. o godzinie 4 min. 30 rano. 
Pierwsi zawodnicy są spodziewani na pół- 
metku dnia 29 b. m. około godziny 16 m. 
30. 

Wobec ofiejalnego udziału Wojskowe- 
go Klubu Motocyklistów w Wilnie w powi- 
taniu uczestników raidu Zarząd Klubu pro- 
si wszystkich swych członków, posiadają- 
eych maszyny, © przybycie na plac katedral 
ny dnia 29 bm. tj. w sobotę, o godzinie 14 
min. 30, skąd Klub wyruszy na powitanie 
raidu. 

— Nr. 34 „Wiadomości Literackich 
przynosi artykuł Klingslanda o mało zna- 
nej książce Clemenceau o Galicji ilustrowa- 
nej rysunkami Toulouse-Lautreca (jeden z 
tych rysunków został odrzucony przez wy- 
dawcę książki i po raz pierwszy reproduk- 

ją go „Wiadomości Literackie'), kolumnę 
włoską, (na którą składają się wrażenia Sta- 
rzyńskiego z wystawy ogrodu: architektoni- 
cznego we Florencji, sprawozdanie Wienela 
z odczytu Benedetta Crocego o antyhisto- 

ryzmie, wygłoszonego na kongresie filozo- 
ficznym w Londynie i kronika), kronikę 
niemiecką i francuską, streszczenie odczy- 
tów Lorda Lothiana i Shawa o Rosji sowie- 
skiej, sprawozdanie z książek kronikę tygo- 
dniową Słonimskiego, przegląd prasy aktu. 
alności. 

— W, Służbie. Czasopismo ilustrowane 
Instytutu Niepokalanej Królowej Polski. 
Zeszyt 3—4. Na treść tego skromnego ale 
starannie wydawanego tygodniczka składają 
się zajmujące artykuły o wierszu Bogarodzi- 
ca Goszczyńskiego, przez prof. Pigonia, o 
Św. Antonim z Padwy x. P. Niezgody, o nie- 
znanym bliżej w Wilnie misjonarzu, ks. Wła 
dysławie Zaleskim, ze znanej rodziny z Ko- 
wieńszczyzny, (dziedziców Wielony), który 
po studjach w Rzymie pracował w Kongre- 
gacji Propagandy przy boku kardynała Le- 
dóchowskiego, bywał wysyłany w misjach 
dyplomatycznych do Londynu i Paryża, a 
wreszcie w 1884 do Indyj, gdzie przeby- 
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wa nie mniej jak trzydzieści lat. Organizuje 
paraije, 27 djecezyj i 8 metropolij, kilkanaš- 
cie Seminarjów, Uniwersytet katolicki w 
Kandy na Ceylonie, i tu, w kościele Delega- 
tury poświęca kościół, a w nim ołtarz z ob- 
razem Najświętszej Panny Ostrobramskiej, 
do której zawsze miał niezwykłe nabożeńst. 
1 tak, w dalekich Indjach, modlą się bron- 
zowi katolicy do naszej ciemnolicej Madon- 
ny. Mimo olbrzymiej pracy misyjnej, pisał 
bis. Zaleski dużo książek propagandowych, 
do 30 tomów, po łacinie, po francusku i an. 

gielsku. Powrócił do Rzymu w 1915 r. i tam 
żywota dokonał jako Patrjarcha Antjochji, 
nie zajrzawszy do odrodzonej Polski, cho- 
ciaż ją mile wspominał. Zawsze w jego 
mieszkaniu było pełno przybyszów z Indyj 

i bronzowoskórzy księża Hindusi, z czcią 
odnosili się do naszego rodaka. W Wilnie 
wmurowano na Jego pamiątkę tablicę w 
ścianę Ostrejbramy. » 

Powstanie Listopadowe, i Polska w wal- 
ce z szatanem, dopełniają treści zeszytu. 

Popierajcie przemysł krajowy 
PREM EGO D 

Giełda warszawska z dn. 28.VHI. b.r. 

WALUTY ł DEWIZY: : 
Dolary . . . . . . . 8,921/,—8,941/, —8,9C7/, Belgja 1-0. (rim 
Bukareszt ++ + + « - 5,48—5.331/,—5,301/, 
Szwajcarja . . . + 11340—173,:3 — 172,97 
Holandja - . . 359,95 —360,85— 359,05 
Londyn 16.1 2 . » 43,38—43,49—43,27 
Nowy York kabel . . . 8,925—8,445—8,905 
Paryż .. .. _. . 34,991/,—35,08—34,91 
Praga . . . . «. . . . 25,431/,—26,50—26,37 
Wiedeń. . . . „ . 125,41—125,72—125,10 
wiochy: a оЛНЕ 46,70 46,82—46,58 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna . . . . . . ... „44,25 
7% Stabilizacyjna . . . . . . 68,00—71,60 
| elejoskai "L i 106,50 
8% 1. Z. B. G. K.i B.R., obl.B. G.K. . 94,00 
Te same 7% .. . WEP OPACZ | 
8% obl. budowlane B. G.K. . . - . 03,00 
5% warszawskie . . . . . .. . . .5250 
8% warszawskie . » . . . . . 68,0—69,25 
10% Radomia . . . . —. . . 7075 —71,00 
6% Obl. m.Warsz. 19:6 r. VI em. 44,00—45,00 

AKCJE 
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MASZYNY DO SZYCIA 
systemu SINGBRA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone Złotemi medalami 

poleca JĘZEF ANKUDOWICZ 
WARSZAWA, NOWOGRÓDZKA Nr. 2. 

Nożne bębenkowe I gat. 270 zł., gabinetowe kryte 320 zł., 

duże krawieckie 330 zł. Tylko te są najtrwalsze i najodpo- 

wiedniejsze na prowincję. |5-letnia gwarancja. Wysyłamy 

na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 
6347 

Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. 

Desmonta p. t. 

Dziśl Najnowsze 100% dźwiękowe arcydzieło, jakiego jeszcze 

w dziejach kinematografji został udźwiękowiony i 

Wieczny płomień 
typy o klasycznych nagich kształtach! — NAD PROGRAM: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera Wiljama 

i POŚCIG W PŁOMIENIACH. Przepiękny dramat w 8 aktach. 

sfilmowany 

  

tą 50 zł. zadatku. Przesyłka i opakowanie na koszt firmy. 

Wilno nigby nie oglądało! 
niezbadany kraj Nowa Zelandja wraz ze 

Egzotyczny dramat w 8 aktach na tle autentycz- 

nych przeżeć plemion 

    

Uwaga: Firma chrześcijańska. Maszyn tańszych o słabszej konstr. oraz czółenek 

nie polecamy jako nieodpowiednie na prowincję. Żądać cenników i objaśnień. 

  

"ASTRA 
HEL. ROMER. 

Wyspy szmaragdowe na morzu 

szafirowem. 

jak dach, istne schronienie przedhi- 

storycznych ludzi czy gigantów. Ja- 

kież istoty to pobudowały tak gęsto 

po przez cały ten kraj? Do czego to 
służyło? Nikt dobrze nie wie... Może 

tak samo jak teraz były schroniskiem 
par ludzkich, bo oto z pod tej masy 
granitowej wyglądają roześmiane 

twarze chłopca i dziewczyny w muśli- 

nowym czepeczku, ciasno przytuleni 

i naįwidoczaie ogarnięci tem samem 
uczuciem co ich praprzodkowie, pew- 

nie pod tym samym kamieniem... 

Idę dalej aż po kraniec wyspy. 

Ostry, skalisty cypel, wystający, nagi, 

jakieś dwie nawpół rozwalone cha- 
łupy, i wśród tej rozpaczliwej pustki 
i ubóstwa ziemi, na tle silnych, kłę- 
biących się chmur, ogromny, granito- 
wy krzyż. Rzadko kiedy znak zbawie- 
nia przez ból i ofiarę przemówił do 
mnie silniej jak w tem miejscu, wy- 
napełnionem ciężkim, słonym jak łzy 
ybytem wszelkiej ziemskiej radości, a 
wichrem, dalekim pomrukiem morza, 
z temi nasiąkłemi szafirową szarością 
chmurami, nisko lecącemi nad jało- 
wą martwą ziemią... Tylko krzyż tąm 

istniał w tej chwili, tylko ten znak, 
tych samych głazów co tamten kro- 

mlech, tak samo z potężnych, žywio- 
łowych uczuć ludzkich 

Ta Wyspa Mnichów to cały świa- 
tek w zestawieniu najrozmaitszych 
typów krajobrazu. Jeśli się przejdzie 
ciemne, gęste laski szpilkowe, łączki 
kwietne i wonne, mimo zatok, kędy 

leniwe wiecznie senne kołysze się mo- 
rze uciszone tu i łagodne, jeśli się 
przewędruje spadziste uliczki labiryn- 
tem kręcące się pomiędzy domkami, 
gdy się wydostać z owych aż niepo- 
kojąco pustych alei-korytarzy ziełeni 
i kwiatów, chemins couvers, zakoń- 
czonych to łąką nadmorską, to posiad- 

łością, to ową kaplicą Św. Anny, sa- 

motnią cudowną pod ogromnemi 

drzewami, dalej i dalej idąc, wchodzi 
się w świat pustki i kamieni. Obłe, 
wysokie wzgórza, porosłe niską, pło- 
wą trawką, kamieniste ugory, porżnię- 
te zoraną glebą, smutny i nudny, zu- 
pełnie inny krajobraz, rozlewa się 
wkoło zdumionych oczu. Zupełnie in- 
ny kraj niż ten, który zostawiłam zą 
sobą. jw 

Zdala, wieńcem migocze ruchome 
srebro morskiej fali, i zielenieją laski, 
ale ta część wyspy jest naga i dzika. 
Po przez gąszcz wilgotny i ukryty w 
nagle rozwartym parowie, wdrapuję 
się na wzgórze, kędy zdala majaczeje 
widmo olbrzymiego dolmenu — Реп-    

Hap. Na dwóch głazach leży trzeci utworzony, 
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NAD_PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Balkon 60 gr. Parter od I zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz.i św. od 2-ej 

Po raz pierwszy 

tubylczych, przecudne 

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 

około 836 ha w tem przestrzeni zabudowanej 143 ha. 

Komisja Zdrojowa zastrzega sobie prawo wolnego 

wyboru oferenta. 
(—) W. Abramowicz 

Przewodniczący Komisji 

(—) Dr. Rymkiewicz 
Sekretarz 

wiernie towarzyszący człowiekowi od 

jego pojawieniu się na tym niepoję- 
tym świecie, znak jego boleści! Po- 
woli wracam w miłe, przytulne mia- 
steczko, w różane ogródki, w inne na- 

stroje. Trzeba się wyrwać jednak z 

tego Edenu. Jakże przeklina człek 

swą niewolę... finansową. 
Płynę statkiem do port Nawalo, a 

stamtąd łódką do półwyspu Locmari- 
aker, gdzie wędrując pustą i nudną 
płaszczyzną, oglądam przedhistorycz- 
ne tumulusy, mianowicie dolmen Ma- 
ne. Lud, popielnik, zawierający w 
swej podziemnej komnacie znaki ru- 
niczne, rysunki siekierek i łódek, da- 

lej widnieje dolmen' Dol-er-Groh, i 
menhir 23 metry wysoki. Cała ta wy- 
spa zowie się górą wróżek, gdyż jesz- 
cze ma kilka dolmenów, z których 
parę stanowi istny cud ekwilibrystyki. 
Kościołek z XII wieku, również jakby 
wyrosły z granitu nadaje całej osadzie 
portowej cechę przedwieczności. Była 
tu kiedyś stacja rzymskiego handlu, 
znajdują monety rzymskie, ale pom- 
niki, które sobie wystawili Weneci, 
pozostają dziś równie żywe w swej 
kamiennej niezmienności, jak wtedy, 
gdy jacyś ludzie, przodkowie, ofi, tego 
marynarza (z którym się umawiam © 
żaglówkę, dźwigali siłą swych žyla- 
stych rąk te głazy, w myśli, błądzącej 
w ich mrocznych umysłach, że trzeba 
być nieśmiertelnym i trzeba po sobie 
ślad zostawić. Na sąsiedniej wysepce 
Gavrinis 500 metrowej długości jacyś 
budowniczowie  przedwieczni« wybu- 
dowali pod ziemią olbrzymi korytarz 
63 mtr. długości, szeroki na półtora, 

zakończony dużą salą o suficie z jed- 

    

„Kurj. Wilensk.“ 

pod „Biuro“. 
6458 

GOTÓWKĘ 
na "Ja "fo 

lokujemy bezpłatnie. 

D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
obrodki, willę, działki, 

mieszkania. 

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

  

Księgarnia 
W. Mikulskiego 

  

z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334. 

„Bratnia POMOC" 
słuchaczy 

Instytutu Nauk 
Handlowao-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- 

  

kowitem utrzyman. 
100 złot. miesięcznie., 
światło elektryczne, 
ulica Połocka 4—12. 

6492 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

z 5-ciu pokoi z wszelkiemi 
wygodami przy ulicy Fa- 
brycznej 32. 6491 

Poszukuję 
2—4 pokoje 
cia i 0 

koniecznie z ogródkiem. 
Oferty pisemne do „Kurj. 
Wil.* dla p. Emerytka, 

6490 
  

Wytwornetowarzystwopo- 

pod Nr. 17.872. 6326 

Sprzedają się 

salonove meble 
fortepian, otomana 

  

i inne rzeczy. 

Ulica Połocka 4—12. 
6493 

0"; nowość amery- 
kańska! Każdego fo- 

tografujemy w 6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 
1.50. Fot. „Rekord*, Szo- 
pena 5. P. S. Przy okaz. 
ogłosz. niniejsz. otrzymu- 
je się 7-mą fotogr. gratis. 

6494 

25.VIII. zginął pies 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

  

     

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
KZNIEZE 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3.40. 
Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

    

        

  

świątecznych. 

  

nolitego kamienia wagi 400 tys. kilogr. 
ściany ułożyli z ośmiu wielkich men- 
hirów pokrytych runami... 

Jak się pomyśli o tym łańcuchu 
istnień od tych ludzi co to wyczyniali 
do nas... Dlatego ta ziemia bretońska 
jest tak niezmiernie ciekawa, bo na 
niej nawiązuje człek mimowoli swoje 
istnienie do przedtysiącznych istnień, 
z któremi się jest związanym. Ale te- 
raz inne napływają wrażenia. Na ma- 
łej, krągłej łódce-żaglówce, wiozą mię 
dwaj „wilcy morscy, Marianic i Loi- 
sie, po mieniącej się jak klejnoty wo- 
dzie, bystremi prądami wijącej wśród 
wysp i niosącej łódkę jak ptaka. Ża- 
giel przełamuje się w jedną to w dru- 
gą stronę, łódka kołysze jakby się sa- 
memu, własnem ciałem po przez te 
fale sunęło... Słońce bije skośnemi 

* strzałami zachodu w przezroczą wodę, 
mijamy wysepki zielone lub nagie, 
niewymowna roskosz ogarnia wszyst- 
kie zmysły człowieka. Myśl płynie 
lotna i swobodna, sięga jakichś nie- 
zmiernych dali i głębin, których nie 
odnajdzie potem, a oczy chłoną pięk- 
ność otaczającą by z niej pić później 
pamięcią krople wspomnień. 

Adieux wyspy, jadę na ląd stały, 
nie, raczej au revoir, możekiedyś wró- 
cę jeszcze raz poić się waszym ros- 
kosznym wdziękiem. Przybywam do 
Quimper, znów ciche, senne, wiejskie 
miasto z cudem-katedrą, w której mo- 

żna godzinami siedzieć wpatrując się 
w ten lot gotyckich wystrzelań ka- 
miennych, dążących w górę z jakąś 
nienasyconą tęsknotą, z jakiemś bez 
tchu pragnieniem. Harmonja tych 
spinających się w róże arkad, tych 

    Wileńska 25, tel. 664 mocy łaa Mickiewi- | znaje automobilizm tylko WYKONYWA 

Kupuje podręczniki cza Nr. 18 dom B-ci Jabł- | na kursach rasy wilk, wabi się Dżek. PUNKTUALNIE 

używane, płacąc naj- | | kowskick, Il piętro), w go- | inżyniera Froma, | Gżswadnić: Wigulskie: dojo 
wyższe ceny oraz za- dzinach od 9-ej „do 13-ej | Jagiellońska 3/5,tel. 18-46. | go 8—10. Przywłaszenie : 
"ku 6461 || codziennie oprócz dni | Samochody, motocykle, | będę ścigał sądownie. SO 

6495 warsztaty. 6397 

łamiących się w ostre łuki żebrowań, 
tego lasu kolumn, jest jakaś równe 
kojąca jak rytm fal morskich, również 
będących obrazem dążenia i pragnie- 
nia, najpiękniejszych / właściwości 
człowieka. 

A ten świat rzeźb, te różne postaci 
tłumnie wyrastające ze ścian! Każdą 
obmyślił jakiś dawno w proch roz- 
sypany człowiek, a oto dzieło jego 
żyje. Miłe miasteczko, brzegiem ma- 
lowniczej, przecinanej mostami drew- 
nianemi rzeki Odet idę, podziwiając 
sklepy z bretońskiemi meblami wy- 
kupionemi z chat, zwłaszcza łoża mał- 
żeńskie, istne szafy zamykane na noc, 
ze szparami rzeźb do oddechu, robią 
wrażenia klatek tortur, a nie miejsca 

spoczywania. Ale co kraj to obyczaj, 
pokolenia bretończyków tak śpią i 
rodzą się, a nawet czynią to ostatnie, 
jak dotąd, częściej, niż w innych pro- 
wincjach Francji. Jeszcze wypad do 
Douśgnenez, gdzie widzę znów mo- 
rze, statki rybackie i wesele bretoń- 
skie w pochodzie parami do kościoła, 
jeszcze do Quiberon, tam taki sam jak 

w Croisic dziki, poszarpany brzeg, 
pełen co krok innych ugrupowań skał 
i wirów wodnych, przepaści i wąwo- 
zów zarostych мопрут żarnowcem. 
Tu są największe fabryki sardynek, 
a na brzegu wciąż palą się dymiące 
ogniska w: chu i goemon, traw mor- 
skich, pełnych jodu. A potem jeszcze 
przejażdżka do Belle-Isle-en-Mer. Ta 
brzydka w trzech czwartych wyspa, 
bezdrzewna zupełnie, ma w swej pół- 
nocnej części dwie osobliwości: zbu- 

   

„dowaną wielkim kosztem willę Sary 

Bernard, gienjalnej aktorki franeus- 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

  

    

    

      

  

kiej, wśród skał zupełnie nagich, z 
tuż u progu bijącemi falami Oceanu. 
w załomach skał schowany kaprys: 
pięknej kobiety, która i takich ram 
zapragnęła dla siebie. Cóż kiedy po 
jej Śmierci wystawiono to na lieyta- 

cję i nikt tego kupić nie chce! Wierzą. 
mimo piękności, dłużej jak kilka go- 
dzn w tem jakemś mauzoleum z sza- 
rych głazów trudno by wytrzymać. 

A obok niedaleko istne czary: gro- 
ty jedna cudniejsza od drugiej. Scho- 
dzi się po stopniach wykutych w ska- 
le w jakieś głębie oceanowe, w roz- 
dartą szczelinę ziemi ku wodzie, któ- 
ra zatraca swoją przyrodzoną barwę 

i staje się roztopionym klejnotem, 
czemś mleczno-opalowem, chryzopra- 
sem stopniowym z szafirem, lawą 
lśniącą złotem. Stężałe te wody stoją 
nieruchomo, ale barwiące się coraz ina- 
czej jakby się pod niemi mienił i tę- 
czył ogon podmorskiego pawia czy 
łuski syreny. A nad temi głębiami bez 
dna wiszą białawe stalaktyty i czarne 
groźne bazalty i zrywają się do lotu 
gnieżdżące się w skałach śnieżnobiała- 
we mewy lub czarne kawki, ćo spra- 
wia zupełne już wrażenie niesamowi- 
te, że się jest w jakiemś zaklętem pań- 
stwie wróżek. No i potem... potem już 
trzeba wracać... jeszcze się spojrzy na 
morze, jeszcze się westchnie do głębią ) 
bezkrešnych, wichrem  przesyconym | 
solą, jeszcze chwilę zasłucha 
tężny ryk fal i trzeba wyjeżd: 
cać do światła rzeczywistości, innej, 
tej do jakiej los przeznaczył. Nie jest 
to łatwy powrót. 

zm pore 

  
  

     
 


