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Prawda historyczna o Unii kościelnej. 
In. 

Przypomina mi się pewne wy- 

darzenie, zacytowane przez francu- 

skiego autora wielce ciekawego o- 

glądać świat i ludzi — ks. Feliksa 

Kleina. 

Otóż bawiąc w Ameryce, 

pragnął on zapoznać się z czerwo- 
Zawiązał znajomość z 

czerwono- 

za- 

noskórymi. 

pewnym młodzieńcem 

skórym, który mu się wydał takim 

samym Amerykaninem jak każdy 

inny — póki był w stroju cywilnym. 

Lecz ks. Klein popełnił nieostroż- 

ność. Uprosił go o przywdzianie 

stroju przodków, indyjskiego pióro- 

pusza i t.d. Uczynił to młodzieniec, 

i od tej chwili coś stanęło wpoprzek 

między nim a białym człowiekiem. 

Świadomość równości, ale i odręb- 

ności wyjawiła się naraz w jakiejś 

tajemniczej dumie, która dalszej 

poufałości już nie dozwalała. 

Stało się tak z Unją. Póki Ruś 

występowała, jako prawosławna, 

zbywano się zobopólnie na tem po- 

lu obcości. Gdy zbliżyła się obycza- 

jowo i zapragnęła wystąpić w swym 

własnym stroju — a strój był ko- 

ścielny, liturgiczny—w ogólnej rów- 

ności katolickiej — przez Unję, wy- 

kopał się dziwny rów pomiędzy nią 

a społeczeństwem polskiem. Nie 

chciano usankcjonować tej równości 

w samoistnej odrębności narodowej 

i duchowej. Z. Rusią pojednania nie 

będzie, odpowiadano i zaczęto od- 

mawiać unickiemu klerowi najele- 

mentarniejszych praw kościelnych i 

zaczęto zabierać na kościoły łaciń- 

skie cerkwie katolickie wschodnie 

lub je burzyć, a czem się w legen- 

dzie polskiej o Unji przemilcza. 

Nie szło się tu za Rzymem, lecz 

wbrew Rzymowi, wbrew Królowi, 

wbrew idei Jagiellońskiej, której nie 

chciano tak wielkiej, jak i dziś jej 

Obóz, który te idee 

dziś popiera, zwalczany jest przez 

te same czynniki, które zwalczały 

Unję w Polsce. Ciekawe byłoby 

studjum... 0 polskiem zwalczaniu 

Unji. | rzecz znamienna; ci, co ją 

zniszczyli tak krwawo lub tak pod- 

stępnie na Białej Rusi, to wycho- 

wańcy wileńscy geńeracji filaretów 

i filomatów, najbardziej rozumowo 

i psychicznie spolonizowani, w zna- 

centralistycz- 

się nie chce. 

czeniu nowożytnem, 

nem, spadkobiercy Rusi — Siemasz- 

ko i towarzysze. Logika historji się 

w nich odezwała i raczej rusyfika- 

cja przez prawosławie, raczej utra- 

ta dla związku polskiego, niż usa- 

mowolnienie Rusi w obrębie Rze- 

czypospolitej! Stare hasło, jak wi- 

dać, które zawsze powraca. 

To jest polityczna perspektywa 

dziejowa, w której dzieje Unji na- 

bierają odpowiedniego znaczenia. 

Po wypaczeniu Unji Pocieja, tej 

rozumnej próby i jedynie wówczas 

możliwego trjalizmu państwowego, 

przyszła próba kozacka urzeczy- 

wistnienia jej na podłożu już nie 

prawno państwowem i religijnem, 

ale rewolucyjno-socjalnem. Musiała 

razem swem 
tamta za- 

i ona zawieść, tym 

niewyrobieniem, skoro 

wiodła, choć robiona ze wszelkimi 

atutami i tradycją w ręku. Nie kwe- 

stja prawosławja zniszczyła Ha- 

dziacz, ale niepowodzenie Unii, nie- 

powodzenie nie religijne, bo osta- 

tecznie ten element zwyciężył, ale 

niepowodzenie prawno-państwowe. 

Stosunki, które doprowadziły Wła-* 

dysława IV do uznania nielegalnej 

nowej hierarchji grecko-prawosław- ° 

zamiast rusko-prawo- 

sławnej. t. j. unickiej. przekreślały 

zgóry wszelkie umowy Hadziackie, 

choćby jedynie były one pomiędzy 

katolikami czynione, przekreślały je 

ze strony ogółu szlachecko-duchow- 

nego polskiego. 

Nie jest ścisłem twierdzenie, ja- 

koby Kozacy występowali w obro- 

nie prawosławja. Pomyśleli o niem 

bardzo późno i bardzo podrzędnie, 

skoro się dopiero przekonali, że usa- 

nej w Polsce, 

modzielnienie Rusi a) chcieli zna- 

leżć w obrębie Rzeczypospolitej) 

musi się odbyć na polu religijnem 

i skoro Unja zawiodła pod tym wzlę- 

dem, nie dla swego charakteru, ale 

z woli przekornej ogółu polskiego. 

Po prostemu i sa podmową Moskwy, 

zwrócili się więc do prawosławia, 

nie bacząc, że jak współczesny nam 

dzis Ukrainiec pisze. zawsze się to 

prawosławie grecko-rosyjskie (a nie 

katolickie) wrogo ostatecznie do ich 

marzeń państwowych odnosiło. Inny 

Ukrainiec mógł słusznie zauważyć, 

pisząc sine ira o Kuncewiczu, że 

prawosławna właśnie ludność miej- 

ska najbardziej wrogo się do po- 

czynań kozackich odnosiła i że u 

zarania ich ruchu, św. Józefat bacz- 

ne skierował na Kozaków oko i że 

nie był pozbawiony zainteresowania 

w ich akcji. A więc utożsamianie 

Kozaków z prawosławjem jest już 

dziś historycznym nietaktem. Rewo- 

lucyjna bomba kozacka nie wybuch- 

ła więc na podłożu wyznaniowem 

prawosławnem. Przeciwnie, uczucie 

religijne kozackie szukały, jak to 

dzisiaj wychodzi po mału na jaw, 

odwiecznych dróg ruskich, które z 

jedności z Rzymem wyrosłe ku Unii 

szły same. 

Jeśli Unję zatarasowano z poli- 

tycznych niechęci rasowych, tak jak 

kler niemiecki zniweczył z nienawi- 

ści rasowej akcję św. Cyryla i Me- 

tedego ongiś i przygotował tem po- 

dłoże do husyckiego później wybu- 

chu, a czynił to wbrew Rzymowi, 

to bynajmniej nie trzeba szukać hi- 

storji powstania Unji w szkodliwej 

dla państwa uległości Rzymowi, ale 

jej niepowodzenia w rasowych nie- 

chęciach polskich obywateli, we wro- 

gości dla idei Jagiellońskiej ogółu 

szlacheckiego i duchownego. 1 to 

tem znamienniejsze, że Unja odżyła 

i poczęła tężeć, gdy po utracie Ki- 

jowa ster jej objął najbardziej świa- 

domie ruski element, elementirekru- 

tujący się z Rusi Czerwonej. Jako 

polityczny i tradycyjnie narodowy 

ruch ruski, Unja przedstawiała 

wszelkie możliwości ugruntowania 

na wschodzie ziem Rzeczypospoli- 

tej tej myśli, której właśnie hołduje 

Testis, myśli niepodległości kilku 

narodów w |obrębie jednego orga- 

nizmu państwowego. 

Wie przecie Testis jak bardzo 

jest ta myśl niepopularną dzisiaj, 

Było tak i ongiś, Pojęcia Testisa o 

niezależnej cerkwi prawosławnej w 

Polsce równie są historycznie nie- 

ścisłe. Jest to przerzucanie na cer- 

kiew prawosławną, pojętą jako wro- 

gą odrębność od jedności katolickiej, 

pojęć czysto katolickich o niezalež- 

ności Kościoła. Cerkiew odłączona— 
nigdy niezależną nie była i być nie 

mogła. Wszelkie próby czynienia z 

niej coś jakby sobotwóru Kościoła 

у 

Katolickiego zawsze zawiodly, bo w 

istocie swej opiera się ona na nie- 

praktycznem między 

a kościołem, musi się 
rozróżnianiu 

państwem 

zawsze opierać li tylko na państwie 

lub jego surogatach i tak zawsze w 

historji występowała; czy to w Gre- 

cji, czy w Rosji, czy w obecnych 

innych krajach... Jest życiem reli- 

gijnem, opartem na państwie i z ko- 

nieczności na takiem tylko państwie, 

które da jej wyłączność, bo wtedy 

urzeczywistnia jej myśl. Widzieli to 

dobrze biskupi ruscy, którzy two- 

rzyli Unję, aby zabezpieczyć się 

przed grożącą im w prawosławiu ru- 

syfikacją; wiedział to Witold, gdy 

chciał, już dla Unji, stworzyć nigdy 

nie doszłą do skutku wschodniego 

obrządku metropolję litewską. W 

praktyce zrealizowała ją dopiero 

Unia. 

Ale tymczasem naród „ruski* roz- 

dzielił się na ukraiński i białoruski. 

Oba mają i miały tradycje „rzymo- 

pędne", t. j. samoobronne wobec 

Moskwy. Przez odepchnięcie Unii 

ze strony polskiej, zbagatelizowanie 

jej przez Polaków polonizowanie, 

łacinizowanie przeciwne wskazów- 

kom Rzymu, odmawianie jej praw 

politycznych w Polsce, aby się nie 

stała czasem „konstytucją ruską" w 

idei jagiellońskiej, naród ukraiński 

tylko w części zdołał i Unię i swą 

odrębność duchową obronić, i stąd 

jego duchowa tragedja. Podobno w 

dużo mniejszej mierze — bo tam 

Unja przez polonizowanie bez prze- 

szkód stała się martwą zgóry pra- 

wie i nie odporną na akcję wew- 

nątrz mimo krwi św. Józafata, — 

stało się i z ludem białoruskim. I to 

jest do dziś tragedją nie tylko tych 

narodów, ale i Polski. Dużo by o 

tem pisać. Dziennik pozostaje dzien- 

nikiem, gdzie tylko ogólne zarysy 

wygłaszać wolno. 
Niech się Testis nie gniewa — 

wszak tak blisko jesteśmy! — choć 

tak dalekie wydają się od siebie 

jego i moje wywody, a wydaje się 

tak dlatego, że nie rozróżniał on, 

tylko rozdzielał rzeczy z sobą po- 

wiązane, dlatego że operował walo- 

rami katolickiemi tam, gdzie one 

nie działają, jak npkł. w ocenie 

prawosławja historycznego a od- 

wrotnie nie docenił ich tam, gdzie 

działały, ale im nie dano owocu na- 

leżytego wydać, jak w idei Jagiel- 

lońskiej. Dlatego może, że niedość 

znał również ruską historję Unii, 

zgoła inna od polskiej jej legendy. 

Gdyby tylko zechciał, mógłoym do 

aktualności przejść łatwo, bo praw- 

da historyczna, której i on ija 

chcemy służyć, zawsze pozostaje 

owocną. Ale kończę na tem tym- 

czasem. 

Piotr Lasocki, 

(AST KSI KK ASKA I ADATA INIT AT BRODNICA 

Masowe aresztowania w Charbinie. 
MOSKWA, 4-IX (Par) W ostat- 

nich dniach w Charbinie dokonano 
nowych masowych aresztowań 
wśród obywateli sowieckich. Are” 
sztowanych odesłano do obozów 
koncentracyjnych. Wśród areszto- 
wanych znajduje się 300 urzędników 
kolejowych, inżynierów, rachmi- 
strzów i t. d. Władze chińskie o- 
świadczyły otwarcie, że nowe are" 
sztowania mają charakter polityczny. 
Do Charbinu przybywają codziennie 
wagony, wiozący sowieckich urzęd” 
ników kolejowych, * aresztowanych 

na poszczególnych stacjach kolei 
wschodnio-chinskiej. W ciągu całego 
przejazdu do Charbinu wagony, wio” 
zące więźniów, są zamknięte. Are- 
sztowani daremnie proszą o wodę. 
Tysiące dzieci pozostają w niewoli 
wraz z rodzicami, lub też błąkają 
się bez opieki na ulicach. Wzdłuż 
linji kolejowej widać tysiące domów 
robotniczych, opuszczonych przez 
mieszkańców, których dobytek zo- 
stał spalony. Wydaje się, że władze 
chińskie dążą do zniszczenia całej 
kolonji sowieckiej. 

Zlikwidowanie sporów granicznych bułgarsko- 
jugosłowiańskich. 

GENEWA, 4.IX. (Pat). Szwajcar- 
ska Agencja Telegraficzna). W tu- 
tejszych kołach uchodzi za pewne. 
iż podjęcie rokowań między bul- 
garskim ministrem Borowem i jugo- 
słowiańskim ministrem spraw zagra- 
nicznych Marinkowiczem w sprawie 
zlikwidowania istniejących między 

temi krajami tarć i rozbieżności na- 
stąpi znowu w Genewie. Marin- 
kowicz oświadczył przedstawicielom 
prasy jugosłowiańskiej, że jest cał- 
kowicie zadowolony z rezultatów 
konferencii haskiej, gdyż Jugosławja 
uzyskała wzamian za przyjęcie pla- 
nu Yeunga pewne kompesaty. 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

Konferencja przedstawicieli stronnictw 

parlamentarnych z udziałem Marsz. 
Piłsudskiego. 

Telefonem od wtasnego korespondenta z Warszawy. 

Prezes Rady Ministrów premjer Świtalski złożył wczoraj 
wizytę marszałkowi Sejmu Daszyńskiemu, podczas której zawia- 

domiono marszałka Sejmu, że ma zamiar zwołać konierencję 

przedstawicieli stronnictw parlamentarnych w sprawach prac 

budżetowych i ustawodawczych celem uczynienia tych prac 

rzeczowemi i racjonalnemi. Dotychczasowy projekt nie wykazał 

w tym zakresie, by prace ciał ustawodawczych miały postula- 

towo racjonalność i celowość. Czyniąc ostatecznie zadość pre- 

zes Rady ministrów ma zamiar zwołać konierencję, która się 

odbędzie w połowie września. 
scisły termin uzależniony jest od powrotu Marszałka Pił- 

sudskiego do Warszawy, który konierując w Druskienikach 

z panem premjerem wyraził chęć wzięcia udziału w tej nara- 

dzie. W tej samej sprawie prezes Rady Ministrów ma zamiar 

porozumiewać się z marszałkiem Senatu po powrocie p. Szy- 

mańskiego do Warszawy. 

Z komunikatu oficjalnego o przebiegu konferencji pana 

premjera Świtalskiego z marsz. Sejmu Daszyńskim wynika nie- 

zbicie, jak to było wiadome wszystkim, że rząd bynajmniej nie 

neguje prac parlamentu w zakresie praw budżetowych. Szcze- 

gólnej powagi dodaje na radzie przedstawicieli stronnictw par- 

lamentarnych zapowiedź wzięcia w niej udziału przez Marszał- 

ka Piłsudskiego. Wczorajsza 
politycznych, szczególnie w kołach opozycji, 

konierencja wywołała w kołach 
silne wrażenie. 

Należy się spodziewać, iż wobec tego inicjatywa klubu naro- 

dowego zwołania Sejmu na sesję nadzwyczajną narazie nie 

została zrealizowaną w każdym razie polityczna werwa Endecji 
traci całkowicie swą ostrość. 

(USS TESINIO OO TWE STT IIUESYEE 

Rozruchy w Palestynie. 
Starcie między wojskami angielskimi 

i Arabami. 
WIEDEŃ, 4-IX (Pat.) „United Press" donosi z Jerozolimy: Banda ara- 

bów, licząca tysiąc ludzi, przedsięwzięła atak na osadę Hittim, została 

jednak odparta przez oddziały 

12 arabów. 

wojsk angielskich, przyczem padło 

Dalsze starcia między wojskami angielskiemi i arabami rozegrały się 

na przedmieściu Jerozolimy Talpioth, lecz i tutaj arabowie zostali odparci 

ze stratami. Pozatem w Pelestynie panuje stosunkowy spokój. Rewizje, 

przedsięwzięte po wsiach arabskich, trwają w dalszym ciągu. Przedsięwzięte 

zostały również liczne aresztowania. Skonfiskowano znaczną ilość przed- 

miotów wartościowych, pochodzących z rabunków. Według doniesień 

z Safed znaleziono tam w casternie znaczną ilość trupów, których tożsa- 

mości nie dało się dotychczas ustalić. 

LONDYN, 4.IX (Pat). Komunikat urzędowy podaje, iż w poniedzia- 

łek wieczorem grupa konnych Arabów zaatakowała miejscowość Talpioth 

w odległości 2 mil na południe od Jerozolimy. Wojska brytyjskie, zajmu- 

jące tę miejscowość, odparły atak, zadając Arabom ciężkie straty. W We- 

leta pod Jerozolimą aresztowano 170 osób. W Seisan—60 osób, w tem 2 

agitatorów. W okolicach Haity, Jaffy i Gazy panuje spokój. Cała Palesty- 

na patrolowana jest systematycznie przez samoloty. 
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X sesja Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Posiedzenie popołudniowe. 

GENEWA, 4-IX. (Pat). Na od- 

bytem dziś przed południem ple- 

narnem posiedzeniu Zgromadzenia 

Ligi Narodów jako pierwszy mówca 

występował delegat chiński Czao- 

Czu-Wu, podkreślając w swem prze- 

mówieniu niezachwianą wolę poko- 

jową Chin. Odpowiedzialność za 

wypadki na Dalekim Wschodzie — 

mówił delegat chiński — nie spada 

na rząd chiński, który dotrzymywał 

zawsze zobowiązań traktatowych i 

do trzymywać ich będzie zawsze. 

Chiny posiadają zaufanie do Ligi 

Narodów, Powołując się na art. 19 

paktu, mówca domaga się rewizji 

GENEWA, 4. 9. (Patj. Zgroma: 

dzenie Ligi Narodów prowadziło w 

dalszym ciągu na popołudniwem po- 

siedzeniu środowem rozpoczętą deba- 

tę. Senator Dandurand (Kanada) po- 

dał do wiadomości, że kanada rów- 

nież przystępuje do klauzuli fakulta- 

tywnej o obowiązkowem rozjemstwie 

Trybunału Haskiego. Wiadomość tę 

powitano oklaskami. Następnie Dau- 

durand dał obraz pracy Rady Ligi w 

czasie sesji madryckiej, zatrzymując 
się specjalnie na sprawach mniejszo- 

ściowych. Mówca oświadczył, że pro- 

cedura ochrony mniejszości, a szcze- 

gólnie procedura postępowania z pe- 

traktatów, zawartych z Chinami 

przez europejskie mocarstwa, przy- 

czem zasada całkowitego zrównania 

praw musi być ściśle uszanowana. 

Z kolei przemawiał duński prezes 

rady ministrów Stauning, żądając 

wzmocnienia wpływów i autorytetu 

Zgromadzenia Ligi Narodów. Zastą- 

pienie gwałtu przez metody  poko- 

jowe przy rozstrzyganiu zatargów 

międzynarodowych musi coraz wię- 

cej być wprowadzane w czyn. Danja 

odnosiła się zawsze z powagą do 

sprawy rozbrojenia, dowodząc tego 

czynami. 

  

tycjami uległa znacznej poprawie. 

W dalszym ciągu przemawiali 

przedstawiciele Peru i Boliwji, które 

to państwa po kilkuletniej przerwie, 

ponownie przystąpiły do prac Ligi Na- 

rodów. Poseł peruwiański w Paryżu 

doniósł o przystąpieniu, Peru do klau- 

zuli fakultatywnej i wysunął projekt 

utworzenia specjalnej komisji, zada- 

niem której byłoby zharmonizowanie 

paktu Kelloga z paktem Ligi Naro 

dów. W imieniu Boliwji przemawiał 

Costa du Rels, dziękując Lidze za jej 

błogosławioną interwencję w czasie 

konfliktu między Boliwją i Parag- 

wajem. 

Rozmowa Brianda z Mac Donaldem. 

GENEWA, 4. 9. (Pat). Briand od- 
był z. Mac Donaldem dwugodzinną 
rozmowę, utrzymaną w niezwykle ser- 
decznym nastroju. Rozmowa ta, będą- 
са — jak zaznacza agencja Науаза — 

dalszym ciągiem sobotniego spotkania 
obu mężów stanu w Paryżu, umożli- 

wi pogłębienie zagadnień politycz- 
nych przed Zgromadzemem Ligi. 

  

Nr. 202 (1547) 

  

Przyjazd Stresemanna. 
GENEWA, 4. 9. (Pat). Przybył tu 

o godzinie 17 min. Stresemann. Ko- 
ła poinformowane zapewniają, wed- 
ług Szwajcarskiej agencji telegrafi- 
cznej, że Stresemann pozostanie w Ge- 

newie przez względnie krótki okres 
czasu i że w czasie swego pobytu hę- 
dzie się starał przedewszystkiem po- 
ruszyć w bezpośrednich rozmowach 
z Briandem sprawę wcześniejszej e- 
wakuacji zagłębia Saary. 

Naprawa stosunków 
francusko - angielskich. 
PARYŻ, 4. 9. (Pat). „Journal des 

Debats“ zaznacza, że wizyta, jaką zło- 
żył Mac Donald Briandowi w czasie 
przejazdu przez Paryż, oraz mne oz- 
naki, wskazują na to, że gabinet ra- 
botniczy po powrocie z Hagi delega- 
cji angielskiej, stara się zmienić nie- 
przyjazne stanowisko, zajęte w dniu 
6 sierpnia przez Snowdena. 

Rewizja statutu Trybunału 
Sprawiedliwości. 

CENEWA, 4-1X. (Pat). Rozpo- 
częła się konferencja dla rewizji 
statutu Stałego Trybunału Sprawie- 
dliwości Międzynarodowej. 

  

Zgon poety chorwackiego 
Hinkowicza. 

ZAGRZEB. 4.IX (Pat). Według 
doniesień z Zagrzebia, wczoraj po 
południu zmarł tam po długiej cho- 
robie w wieku lat 75 znany pisarz 
i działacz polityczny chorwacki Hin- 
ko Hinkowicz. Zmarły był wybitną 
osobistością w Chorwacji i jednym 
z głównych przywódców ruchu o 
wyzwolenie i zjednoczenie słowian 
południowych. 

Rokowania angielsko- 
niemieckie. 

BERLIN, 4. 9. (Pat). Komunikat 
półurzędowy donosi, że pomiędzy 
przedstawicielami rządu niemicckiego 
+ Anglją toczą się obecnie rokowania 
w sprawie zwolnienia z pod sekwest- 
ru zlikwidowanego mienia niemniec- 
kiego w Anglji. Rząd brytyjski wydał 
w związku z tem rozporządzenie, by 
odnośne władze angielskie nie podej- 
mowały żadnych ostatecznych decy- 
zyj co do niezlikwidowanego mienia 
niemieckiego, dopóki rokowania nie 
zostaną zakończone. W rokowaniach 
obecnych delegaci niemieccy starają 
się już teraz, by odnośne władze bry: 
tyjskie wydały odpowiednie rozporzą- 
dzenia. 

  

Odezwa wysokiego komisarza 
JEROZOLIMA, 4. 9. (Pat). Wy- 

soki komisarz Palestyny ogłosił ode- 
zwę, zaznaczającą, że wohec różnych 
zbrodni, popełnionych przez Arabów 
i Żydów, zamierza wszystkich spraw- 
ców zbrodniczych czynów, bez różni- 
cy wyznania i narodowości, oddać 
pod Sąd. Przewidziane w rozporzą- 
dzeniu z dnia 3 b. m. sądy, składać się 
będą z sędziów brytyjskich. 
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WSZYSTKIE 

PODRĘCZNIKI 
| szkolne 
| i MATERJAŁY PIŚMIENNE 

poleca 

| KSIĘGA RNIA 

| boskiej Macie rzy Szkolnej. 
Ludwisarska 1, tel. 6-98. < 

KGW I SKŁAD UI 
„SŁOWO 

WIELKA 12. 

WSZYSTKO dla SZKÓŁ! 
PODRĘCZNIKI szkolne nowe 
i używane w różnych językach 

  

  

NUTY na wszystkie instrumenty 

MATERJAŁY PIŚMIENNE 

ZAMIANA książek używanych 
na nowe 

Książki i nuty używane sprze- 
dajemy z rabatem do 50*/9 

Nuty przegrywa na miejscu współ- 

pracownik księgarni. 
2466     

 



    

Listy z Warszawy. 
Wilno w Warszawie—Litwini a litwaki—Białoruś wymysł— 

Krajowość i poeci polsko-litewscy—Wilno to Rosja. 

Straszne miewamy pretensje do 
Francuzów, że nie znają geografii, 
ani historji Polski; że wprowadza- 
jąc np. Polaka do powieści, nazy- 
wają go lvan lvanowitch; że adre- 
sując list do Krakowa, dopisują: 
Hongrie... i t. d. . 

O ileż więcej gorszyć nas powin- 
ny brednie, które w Warszawie ple- 
cie się i wypisuje na temat Wilna, 
Wileńszczyzny i Litwy?.. 

Niedawno pewien jegomość u- 
czynił w mojej obecności taką uwa- 
gę: „Nie rozumiem, jak ten Wolde- 
maras może kombinować się z tam- 
tejszymi księżmi. Przecież litwaki to 
żydzi”. Że mieszanie pojęć Lit- 
win i litwak nie jest czemś wyjątko- 
wem, mamy bardzo charakterystycz- 
ny dowód. Oto, w Łodzi wychodzi 
pismo humorystyczne, które swoje 
koncepty antysemickie wkłada zre- 
guły w usta jakiegoś „W oldemara- 
sera". 

Ostatecznie jednak o istnieniu 
narodu litewskiego inteligencja war- 
szawska ma już pewne mętne poję- 
cie. Z istnieniem wszakże Białoru- 
sinów nie tyle właściwie pogodzić, 
ile połapać się nie może. „Co to 
takiego?.. Gdzie. kiedy kto słyszał o 
jakichś Białorusinach*?.. W  rezulta- 
cie miesza się ich z Ukraińcami, al- 
bo z jakąś inną niemiecko - bolsze- 
wicką intrygą. Niema pisma w War- 
szawie, któreby nie pozwalało har- 
cować na swych szpaltach ignoran- 
cji. gdy mowa o  Białorusinach i 
sprawie białoruskiej. 

A już stanowisko krajowe Pola- 
ków wileńskich, c'est tout a fait du 
grec nawet dla inteligencji war- 
szawskiej. 

Fakt to, mojem zdaniem, zasta- 
nawiający. Przecież u Mickiewicza, 
u Syrokomli spotyka się nietylko 
zwroty i wyrażenia, ale również po- 
jęcia takie, których daremnie by się 
szukało u poetów gdzieindziej uro- 
dzonych. Twierdzę z całą stanow- 
czością, że Polak, nie znający Lit- 
wy, nie dotrze nigdy do wszystkich 
cudów Mickiewiczowskich obrazów. 
Sto razy czytałem „Pana Tadeusza", 
ale wydał mi się zupełnie nowy, 
kiedym go po raz setny i pierwszy 
czytał w puszczy Rudnickiej. Ogrom- 
nie więc wydaje mi się dziwne, że 
ta krajowa odrębność poetów pol- 
sko-litewskich tak słabo jest dotąd 
akcentowana przez krytykę. Gdyby 
ta ostatnia fakt ten zanalizowała i 
skomentowała, znakomicie przyczy- 
niłaby się do spopularyzowania w 
Polsce wiadomości o Litwie i Bia- 
łejrusi. Ale na to trzeba mieć od- 
wagę na zadanie sobie pytania: co 
w Mickiewiczu jest polskie, a co 
litewsko-białoruskie? Odwagę — no 
i kompetencję. 

Gdyby taki badacz nareszcie się 
znalazł, patrjotyzm krajowy Polaków 
wileńskich przestałby być w oczach 
warszawianina niezrozumiałem  dzi- 
wactwem, graniczącem ze zdradą. 

Jakkolwiek rażące i gorszące są 
przykłady ignorancji, które wyżej 
wskazałem, dają się one jednak od 
biedy usprawiedliwić. lgnorancję tę 
pielęgnuje nacjonalizm w myśl swo- 
ich postulatów politycznych. 

Mamy wszelako objawy gorsze— 
objawy, których już niczem wytłu- 
maczyć nie można. Są w Warsza- 
wie głowiny (i to bynajmniej nie z 
tłumu), dla których Wilno i Wileń- 
szczyzna to pojęcia mgliste, dalekie 
i zupełnie obce. 

Miałem sam w tych dniach bar- 
dzo charakterystyczną rozmowę. 

Chcąć uporządkować papiery mo- 
jej córki, udałem się do starostwa 
grodzkiago. Ponieważ w każdym u- 
rzędzie z rzeczy jasnej i prostej 
muszą robić ciemną i zawikłaną, 
więc zadano mi szereg pytań, nie 
mających wyrażnego związku ze 
sprawą. Między innemi, taki nastą- 
pił djalog: 

— Więc pańska córka urodziła 
się w Wilnie? 

— Tak, w Wilnie. 
— A kiedy przybyła do War- 

szawy? 
— W roku 1918. 
— | od tego czasu już do Rosji 

nie wracała? 
W pojęciu warszawskiego urzęd- 

nika państwowego Wilno—to Rosja! 
] proszę nie sądzić, że to jest 

tylko lapsus linguae. Tak się mó- 
wiło przed wojną i tak mówią nie- 
którzy dotąd. (W danym wypadku 
chodziło jeszcze o powikłanie spra- 
wy przy pomocy owej „Rosji*). Ale 
wcale nas dziwić nie powinno, że 
właśnie urzędnik odezwał się w ten 
sposób. 

Nasze biura państwowe wciąż 
jeszcze są przepełnione pupilami 
endecji z czasu słynnych rządów t. 
zw. Chjeno-Piasta. Faworytami czyn- 
ników decydujących byli wówczas 
w dużej części reemigranci z Rosji, 
a wśród nich ludzie, którzy, jako 
czynownicy, nigdyby do Polski nie 
wrócili, gdyby nie rewolucja. Z en- 
dekami łączyła ich nienawiść do 
bolszewików i żydów. Więc choć 
niejeden po polsku dobrze mówić 
nie umiał, stawał odrazu w rzedną- 
cych szeregach „narodowych*. 

Dziś takich właśnie „narodow- 
ców" mamy zatrzęsienie po biurach, 
gdzie nietylko kultywują stary Car- 
ski system „nosa dla tabakiery“, ale 
i poglądy polityczne, związane z 
nadziejami restauracji caratu. Właś- 
nie wobec tych poglądów przyna- 
leżność Wilna do Polski nie jest 
całkiem wyraźna. W takiej ex-czy- 
nowniczej głowie wciąż tli się res- 
pekt przed carem, który — o ile 
wróci — nie da sobie zabrać „Sie- 
wiero - Zapadnawo Kraja“. Polska 
zaś (wedle tejże głowy) jest wrogo 
usposobiona tylko do Rosji Sowiec- 
kiej; wobec carskiej — będzie mu- 
siała być grzeczniejsza. 

Taki właśnie stosunek do Wi- 
leńszczyzny spotykamy częściej, 
niżby tego wymagał interes państ- 
wowy. A że poglądy, z których on 
się rodzi, wyznają w głębi duszy 
niektóre pionki służby państwowej, 
więc byłoby rzeczą bardzo potrzeb- 
ną wyperswadować im nareszcie za- 
starzałe sympatje i pouczyć, że 
Wilno pod berło carów nie wróci, a 
Siewiero-Zapadnyj Kraj to również 
przeszłość, która się skończyła. 

Benedykt Hertz, 

Por. Zaćwilichowski 
w Genewie. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Porucznik Zaćwilichowski urzęd- 

nik do szczególnych poruczeń przy 
Min. Skarbu wyjechał wczoraj w 
sprawach służbowych do Genewy. 

Powrót 

min. Moraczewskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Min. robót publicznych p. Mora- 
czewski powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego i objął. urzędowanie. 
Jednak wobec złego stanu zdrowia 
nie jest wykluczone, że min. Mora- 
czewski powtórnie wyjedzie na ur- 
lop w celach kuracyjnych. 

Prace nad preliminarzem 
budżetowym. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Min. Skarbu Matuszewski, bierze 
od kilku dni osobiście udział w u- 
zgodnieniu z innemi resortami zgło- 
szonyah preliminarzy budżetowych. 
Cyfra globalna budżetu na rok 
przyszły nie będzie większa od bud- 
żetu tegorocznego. Preliminarze bud- 
żetowe na rok 1930-31 wejdą pod 
obrady Rady Ministrów w końcu 
września. 

Memorjał emigrantów litewskich. 
(Dalszy ciąg). 

Wymienieni przez Wołdemarasa 
4 uwięzieni w Szawłach emigranci 
polityczni i tamże w dniu 12/V-29 r. 
zamordowani nie byli żadnymi terro- 
rystami. Byli to czterej członkowie 
demokratycznej partji łudowej (Val- 
stiecziai liaudininkai), którzy pota- 
jemnie przybyli z Łotwy do Litwy, 
aby tam przed swoim odjazdem do 
Ameryki Południowej odnaleźć swo- 
ich krewnych. Woldemaras rozkazał 
osoby te rozstrzelać, aby przez to na- 
pędzić strachu „terrorystom*. Uwa- 
żamy, że okrutne panowanie i krwa- 
wy ucisk wywołać muszą ze: strony 
uciskanych dążenie do zemsty, co 
u niezorganizowanych i mniej dyscy- 
plinowanych jednostek przejawia się 
w formie aktów terorystycznych prze- 
ciwko bardziej znienawidzonym ajen- 
tom rządu Woldemarasa. W tym 
sensie należy też traktować nasze 
ostrzeżenie do Woldemarasa z dn.1.V 
1929 г., w którem zaznaczyliśmy, że 
jego krwawy teror wywoła teror ze 
strony uciskanych, co może osobiście 
przypłacić życiem. Również teraz je- 
steśmy tego zdania, że o ile Woldema- 
ras nie zaprzestanie mordowania nie- 
winnych demokratów, koniecznem 
następstwem tego będzie terror ze 

strony uciskanego narodu i zamachy 
przeciwko samemu Woldemarasowi. 

My z naszej strony radzimy na- 
szym przyjaciołom w Litwie usunąć 
bez zastrzeżeń wszystkich prowokato- 
rów i zdrajców, którzy wkręca ją się do 
naszych tajnych organizacyj, aby 
szpiegować na rzecz Pana Woldema- 
rasa. 

Chrakterystycznem jest dła „od- 
wagi* Woldemarasa, że śród podawa- 
nych przez niego aktów terorystycz- 
nych, które rzekomo uskutecznione 
miały być przez terorystów, figuruje 
również „wybuch* w  Marjampol- 
skiej policji politycznej, aczkolwiek 
„wybuch ten  uskuteczniony  zo- 
stał przez samą _połicję  po- 
Ityczną w celach prowokacyjnych. 
Wiemy, że wybuchu tego dokonał a- 
jent marjampolskiej pol. politycznej 
Piotr Sakaviczius na rozkaz swego 
szefa. Policja wierzyła ze przez ten 
prowokacyjny wybuch uda się jej 
wprowadzić swego ajenta Sakaviczi- 
usa do tajnej bojowej organizacji de- 
mokratycznej. Nie udało się to jednak 
Już nazajutrz po „wybuchu został 
prowokator ujawniony, lecz Pan Wol- 
demaras nie powstydził się z tym wła- 
snym wybuchem pojechać do Gene- 
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„Czerwony“ imperjalizm Anglji. 
„Prestige Anglji nigdy jeszcze 

od czasu zakończenia wojny nie 
stał tak wysoko, jak po konferencji 
haskiej“, w ten sposób prasa angiel- 
ska wszelkich odcieni powitała po” 
wrót Snowdena, którego upór omal 
nie doprowadził do fiaska układów 
reparacyjnych. Jednomyślność odaw- 
na już w Anglji nienotowana i tem 
bardziej znamienna, że dotyczy dzia- 
łalności socjalistycznego kanclerza 
skarbu, dążącego do konfiskaty na 
rzecz państwa dochodów osób pry- 
watnych, przekraczających pewne, 
dość zresztą wysokie maximum. 
Ciż sami bankierzy i kapitaliści, 
którzy przed trzema miesiącami, z 
chwilą objęcie przez Snowdena teki 
skarbu, pocichu lokowali swe wkła- 
dy w bankach amerykańskich w 
obawie przed „czerwonem kancle- 
rzem”, ciż sami ludzie z City mó- 
wią o nim „nasz minister" i uwaža- 
ją „upartego Snowdena* za gorące- 
go obrońcę brytyjskiego kapitału. 
Zmiana zbyt nagła nawet na Angl- 
ję, odwieczny kraj paradoksów. 

łaściwie jednak nie zmieniło 
się nic. Ani Snowden „nie zdradził 
interesów klasy robotniczej”, jak to 
urbi et orbi głosi prasa sowiecka, 
która we własnym oku belki nie 
dostrzega, ani nie poszedł na lep 
brytyjskiego nacjonalizmu, konty- 
nuował jeno  egoistyczną, rzecz 
można, politykę Labour Party. Partja 
angielskiego socjalizmu wychodzi ze 
słusznego, ze swego punktu widze- 
nia, założenia: każdy zbyteczny funt 
wpływający do Anglji (chociażby 

o kasy „burżuja*) wlewa nowe 
soki do organizmu gospodarczego 
Wielkiej Brytanji, każda zbyteczna 
tona wegla, wywieziona zagranicę, 
przyczynia się do zmniejszenia bez- 
robocia. A krytykując „upór” Snow: 
dena w Hadze nie należy zapomi- 
nać trzech rzeczy: że Anglja jest 
jednym z niewielu krajów, które cał- 
kowicie pokrywają swe długi wo- 
jenne bez żadnych odroczeń, że o- 
bywatele angielscy uginają się pod 
niezmiernym ciężarem podatkowym, 
że wreszcie żaden kraj nie posiada 
tak wielkiej ilości bezrobotnych, jak 
Anglja. 

Kryzys przemysłu brytyjskiego 
nie jest zjawiskiem przeįšciowem. 

założeniu swem przypomina on 
takiż kryzys z przed stu laty, gdy 
wystawiane przez Smitba rolnictwo 
poczęło w Anglji schodzić z widow- 
ni, a w mękach potężnego wstrząsu 
ekonomicznego wyrastał natomiast 
przemysł fabryczny, który właściwie 
stworzył w XIX-ym wieku potęgę 
Wielkiej Brytanji. Jeszcze przed 
wojną nie było niemal zakątka na 
ziemi, gdzieby nie używano noży z 
Birminghamu lub nie noszono Man* 
chesterskich materjałów. Czterolet- 
nia wojna przyczyniła się do tego, 
że ludy Europy nauczyły się same 
produkować fabrykaty. Birminghamu 
lub Manchesteru, obszerne brytyj- 

skie dominja również zasmakowały 
„samowystarczalnošci“, odbiorcy zaś 
kolorowi zarzuceni zostali produkcją 
amerykańską i japońską. Powoli 
Birmingham i Manchester poczęły 
ograniczać swą produkcję. Pozosta- 
wał jeszcze angielski węgiel, potęž- 
ny czynnik światowego przemysłu i 
komunikacji. Lecz i ta ostatnia na- 
dzieja zawiodła. Szybko postępują- 
ca elektryfikacja fabryk, wprowa- 
dzenie naftowego paliwa na okrę- 
tach, ograniczenie kolejnictwa w 
związku z wielkiem rozpowszech- 
nieniem komunikacji automobilowej, 
wszystko to wpłynęło w znacznym 
stopniu na zmniejszenie eksportu 
węgla. Czy dziwić się należy, że w 
tych warunkach Snowden najostrzej 
wystąpił przeciw niemieckim spła- 
tom węglowym w naturze? 

Imperjalizm torysów znalazł wier- 
nych obrońców wśród czołowych 
członków Labour Party, I jeśli 
względy teorji socjalistycznej prze” 
mawiają za samostanowieniem lu- 
dów, jeśli prawdziwi demokraci u- 
ważają dążenie hindusów, egipcjan, 
chińczyków lub arabów do samo- 
dzielności za zupełnie słuszne, to 
brytyjska Partja Pracy, która do 
niedawna energicznie protestowała 
przeciw „imperjalistycznym zakusom 
Chamberlaina" zmuszona jest kon- 
tynuować odwieczną imperjalistycz” 
ną politykę swych poprzedników. 
Albowiem dobrobyt proletarjusza 
angielskiego uzależniony jest całko- 
wicie od sukcesów imperjalizmu bry- 
tyjskiego. Dla robotnika z Manche- 
steru nie jest obojętnem, czy wiel- 
kie wytwórnie tanich kretonów w 
Madrasie, Bombaju lub Kalkucie 
wyprodukują większą lub mniejszą 
ilość towaru. 

Stąd płynie ostry kurs w polity- 
ce zewnętrznej, zaaprobowany przez 
Mac Donalda. „Na Downing street 
nic nowego”, nawet po objęciu Fo- 
reign Office przez socjalistę Hen- 
dersona. Ideologiczna nadbudówka 
też już jest gotowa. Znany w ko- 
łach politycznych radykał i pacyfi- 
sta, członek Izby min, Norman 
Angell, uzasadnia „Nocjalistyczny 
imperjalizm* w ten sposób, że uzna- 
nie praw na połydzikich kolombij- 
czyków do kanału Panamskiego, 
lub szczepów beduińskich do kana* 
łu Sueskiego z tego tylko tytułu, że 
przypadkowo zamieszkują oni oko- 
lice owych wielkich szlaków mor- 
skich, byłoby niemniejszym  absur- 
dem, niż np. zażądanie od amery- 
kanów opuszczenia Nowego Yorku 
lub Chicago, gdyż miejscowości te 
słusznie należą do czerwonoskórych. 
„Imperjalizm*, powiada Angell, „jest 
dobrodziejstwem ludów słabych i 
małych, gdy im zapewnia pełne 
żołądki i odzienie", 

Jakże inaczej brzmiały te wywo- 
dy w okresie, gdy Labour Party 
była w opozycji! 

L. H. 
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KURSY DLA 
przy Gimnazjum Hum.-Koed. 

Kancelarja Dyrekcji— | 
ul. Orzeszkowej 8, czynna od 10--11 g. 
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DOROSŁYCH 
im. J. 1. KRASZEWSKIEGO. 
Zapisy przy ul. Ostrobramskiej 27 

„0d godziny 17.30 do 21.30. 
Nauka na podstawie programów Minist. W. R. i 0. P. dla państwowych gimnazjów 

typu humanistycznego, realnego, neoklasycznego i nechumanistycznego. 
ORGANIZACJA: 

к Ustrój semestralny. 

1. Stopień przygotowawczy obejmuje repety- 
torjum I-III kl. gimn. Czas nauki za- 
leżny od poziomu przygotow. słuchaczy. 

Il. Stopień średni—1IV, V, VI kl. gimn.—trwa 
3 semestry. 

III. Stopień wyższy—Vil, VIII kl. gimn—trwa 
2 semestry. 

IV. Repetytorjum maturalne — powtórzenie i 
zsyntezowanie eałego materjału potrze- 
bnego do matury—czas 1 semestr. 

V. Kurs dla specjalnych egzaminów, dających 
prawo skróconej służby wojskowej, 

SYSTEM: 
System przedmiotowy. Może usunąć ogól- 

nie spotykane nierówności w przygotowaniu 
# poszezególnych przedmiotów. Słachacz 
winien studjować dany przedmiot na tym 
poziomie, do którego jest dostatecznie przy- 
sposobiony. Realizacją tego postulatu są 
lekcje wyrównawcze. 

Metoda akroamatyczna i tabelowa będą 
stosowane na repetytorjum maturalnem na 
innych stopniach, forma aratomatyczna, 

Zapisy codzień z wyjątkiem świąt ustaw, 
Warunki najdostępniejsze. — Pełnoletni 

podpisują blankiet podaniowy sami, zą nie- 
pełnoletnich ustawowi opiekunowie. 

Dawni słuchacze nie płacą wpisowego. — „Wzajemna Pomoc* wypożycza podręczniki, — 
Ze szkół powszechnych przyjmuje się do 

wy i tamże oskarżyć emigrantów poli- 
tycznych. ; 

Niepokoje w Litwie. 

Już trzeci rok jak rządzi w Litwie 
mała dobrze zorganizowana grupa 
oficerów faszystowskich, na czele któ- 
rych stoi Pan Woldemaras i przez ten 
czas przeżyła Litwa szereg zamachów 
i powstań. Znane jest szeroko rozga- 
łęzione sprzysiężenie d-ra Pajaujisa 
na początku roku 1927. Następnie wy- 
bucha powstanie w Taurogch i Olicie. 
Zarówno pierwsza jak i druga próba 
przywrócenia ustroju dcinokratycz- 
nego nie powiodła się, lecz demohra- 
tyczny ruch ludowy rozwija się. Us- 
kutecznia się tajne organizowanie się 
i zbrojenie i wcześniej czy później 
wybuchnie otwarta rewolucja. 

Również w samej grupie faszys- 
towskiej niema jedności. Znane są za- 
machy pułkownika Petruitisa, nastę- 
pnie pułkownika Skorupskisa i wre- 
szcie osławionego mordercy robatni- 
ków — Plechavicziusa. Wszystkie te 
zamachy oficerskie miały na celu usu- 
nięcie Pana Woldemarasa z jego sta- 
nowiska, pozostawiając jednak przy- 
tem metodę rządów bez zmiany. Za 
każdy ruch zwrócony przeciwko o0so- 
bistemu stanowisku Woldemarasa os- 
karża on ze względów bardzo przej- 
rzystych Polskę i w ten sposób chce 
on patrjotyzm litewski wykorzystać 

Joowikaniej klasy gimn. bez egzaminu. 

w celach osobistych. Uważamy, że 
walki w gronie obecnych władców 
Litwy tłumaczą się absolutystycznym 
systemem rządzenia.  Woldemaras 

trzyma się tylko dzięki pszemocy i 
terorowi. Każdy oficer łaknący zasz- 
czytów i pieniędzy usiłuje spróbować 
stać się sam nieograniczonyta władcą 
w Litwie. Potrzeba do tego tylko prze- 
mocy i brutalnej bezwzględności. Przy 
obecnym systemie rządów musi naród 
pozwolić każdemu panować nad nim, 

0 ile ten jest dostatecznie silny. 
Lecz także przy ruchu masowym 

nie trzeba sięgać do Polski, aby zro- 
zumieć jego przyczyny. Sama dykta- 
tura z jej wrogą w stosunku do lud- 
ności polityką gospodarczą i socjalną 
dopomaga, aby walka o wolność ludu 
nie ustała. : 

Dyktatura wroga w stosunku do 
ludności. 

Litewska dyktatura wojskowa z 
jej wrogą w stosunku do ludności po- 
lityką gospodarczą i socjalną zmusza 
masy ludowe walczyć przeciwko tej 
dyktaturze i napróżno szuka Pan 
Woldemaras przyczyny ruchu ludo- 
wego zagranicą. Wspomnieliśmy już, 
że dyktatura militarystyczna zrabo- 
wała wszystkim obywatelom litew- 
skim, za wyjątkiem drobnej dobrze 
opłacanej grupki jej przekupionych 
sympatyków, wszystkie 'prawa i wol- 
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Dżuma w Grecji. 
PIREUS, 4. IX. (Pat). W porcie tutejszym stwierdzono trzy wypad- 

ki dżumy. Władze wydały odpowiednię zarządzenia. 

  

Memorjał o skutkach planu Younga. 
BERLIN, 4, IX. (Pat). Prasa ber- 

lińska przynosi informacje o memo- 
rjale w sprawie skutków planu Yo- 
unga, który miał opracować przed- 
stawiciel na Niemcy nowojorskiego 
banku Harris Rorbes et C-o p. Stall- 
forth. Memorjał ten ma stwierdzać, 
że po ustaleniu wysokości zobowią- 
zań niemieckich przez plan Younga 
rynek finansowy świata zostanie 
znowu otwarty dla Niemiec tak, że 

Niemcy w opowiednim czasie będą 
mogły skonwertować długi bieżące 
na długoterminową pożyczkę zagra- 
niczną, która ułatwi sytuację finan- 
sową Rzeszy. Pozatem memorjał 
wyraża przekonanie, że Rzesza nie- 
miecka będzie mogła nanowo zacząć 
korzystać z kredytów zagranicznych 
z tem, że jednak będzie musiała 
przeprowadzić konieczną reformę 
finansową. 

ESET REIKIA DATBKSIS KNITAS VIT PES IS SY AS TNA EA EOS TIT TT VSK INK 

Prof. Bartel w Paryžu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

P. prof. Bartel bawi obecnie w 
Paryżu, gdzie pracuje w Bibljotece 
Narodowej, prowadząc studja do 
drugiego tomu swojej pracy: „Per- 
spektywy o malarstwie". Pan prof. 
Bartel powróci do kraja w końcu 
bież. miesiąca i udaje się do Lwo- 
wa celem podjęcia wykładów w 
tamtejszej politechnice. 

Nieodwołalny termin 

zamknięcia PWK 

30 września. 
Wbrew rozszerzanym pogłoskom, 

jakoby Powszechna Wystawa Kra- 
jowa miała sprolongować termin 
swojego zamknięcia, stwierdzamy 
autorytatywnie, że niema o tem 
mowy. Przeciwnie Wystawa zosta- 
nie zamknięta punktualnie 30 wrze- 
śnia o godz. 6-tej wieczorem, tak 
jak punktualnie została otwarta. 

Wykłady p. Herriota 

o Paneuropie. 
WIEDEN, 4.IX, (Pat), Na zapro- 

szenie unji panueropejskiej wyglosi 
Herriot w szeregu stolic europej- 
skich wyklady o Paneuropie. W 
Wiedniu wyglosi Herriot wyklad w 
dniu 8 pażdziernika w wielkiej sali 
Concerthausu. 

Międzynarodowy Turniej 
szachowy. 

BUDAPESZT. 2.IX. (Pat). Wczo 
raj rozpoczął się tu międzynarodo- 
wy turniej szachowy z udziałem 14 
mistrzów. Turniej ten obudzi w Pol- 
sce niewątpliwie duże zaintereso- 
wanie ze względu na udział w nim 
trzech najlepszych graczy polskich 
Rubinsteina, Tartakowera i Prze- 
piórki. W pierwszej rundzie spot- 
kali się mistrz Polski z roku 1927 
Rubinstein z mistrzem Polski z roku 
1926 Przepiórką. Partja ta zakoń- 
czyła się na remis. 

Zeppelin powróci do Hangaru 
FRIEDRICHSHAFEN, 4.9. (Pat). 

Sterowiec „Zeppelln* wylądował tu 
dziś rano o godz. 8 min. 48. 

Spokojny ton przemówienia 
Mac Donalda. 

PARYŻ, 4.9. (Pat). Dzienniki 
podkreślają pojednawczy, choć sta- 
nowczy ton przemówienia Mac Do- 
nalda, zauważając jednak, że ubo- 
lewania godnym jest fakt, że Mac 
Donald nie sprecyzował należycie 
w swo(em przemówieniu stanowiska 
Labour Party w polityce zagra- 
nicznej. 

Sprzedam MAGAZYN 
z towarem i urządzeniem. Szczegóły 
w Biurze Reklamowem 5. СКА- 
BOWSKIEGO, Gorasteża 1 

o 461 

ilość żydów w Palestynie. 

W związku z ostatniemi wypad- 
kami w Palestynie ciekawe są dane 
statystyczne co do ilości tam żydów. 
Dane te są oficjalne i obejmują stan 
rzeczy w dniu 30 czerwca r. b. W dniu 
tym na obszarze całej Palestyny za- 
mieszkiwało 816.064 osób. Podług 
przynależności religijnej skład ludno- 
ści palestyńskiej przedstawia się nas- 
tępująco: muzułmanie 572.443, (74 
proc.), żydzi 154.330 (prawie 18 proc), 
chrześcijanie 80.225 (8 proc.), innych 
9.066 (1 proc.). 

W porównaniu z czerwcem 1928 r. 
przyrost ludności palestyńskiej wyka- 
zuje przyrost 21.548 osób (2,8 proc.). 
Co do poszczególnych narodowości 
w czerwcu 1928 r. było muzułmanów 
557.649 (71,7 proc.), żydów 149.554 
(blisko 19 proc.), chrześcjan 80.225 
(ten sam stan liczbowy) i innych 8.850 

Jak widać przyrost ludności ży- 
dowskiej w Palestynie w ciągu roku 
daleko ustępuje przyrostowi arabów. 
cza straty na 50 złotych. 

OAI RODY ATP SZOAIEOĄ 

NOWOŚCI. WYDAWNICZE 
— Wktor Piotrowicz. Z zagadnień wyz- 

naniowych w Polsce. Bibl. Źródeł Mocy t. 2. 
Wilno 1929. Starannie wydana książeczka 
znanego w Wilnie krytyka ltterackiego i za- 
razem specjalisty od spraw wyznaniowych, 
przypomina nam w swych 34 artykułach 
kwestje poruszane przez p. W. Potrowicza 
kwestje w radjo i w prasie. 

Skomplikowane stosunki religijne i różno- 
rodność wyznań u nas stanowią wdzięczny 
temat do opracowania autor obiecuje czy- 
telnikom że nie poprzestanie na tym szkicu. 
Szerszą ocenę poda naszym czytelnikom nie- 
bawem red. Okulicz, dzisiaj sygnalizujemy 
tylko publiczności wileńskiej tę ciekawą no- 
wość, przystępną dla każdego kto się nasze- 
mi sprawami interesuje. 

ISG UTI S NOT T TRAKAI 

Gietda warszawska 2 dn. 4 IX. b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 

  

     

  

Londyn . 43,231/>—43,34—43,13 
Nowy Jork . s 8,90—8,92 5,88 
Paryż 34,90'/, —34,991/, —34,811/, 
Szwajcarja |. 171,65—172.08—171,22 
Stokholm „ 238,57—239,47— 238,27 
Praga 26.391/,—26,45'/.—26,331/, 

Wiedeń 125,56 — 125,87—125,25 
Włoehy й 2 › 46,65—46,76—46,54 
Marka niemiecka . s . 212,25 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 117,25—117,75. 5% pożyczka dola- 
rowa (dolarówka) 58—59. 10% kolejowa 
102,50. 50, konwersyjna 60,50. 79/, stabili- 
zacyjna 91,50. 80/, L. Z. Banku Gosp. Kra- 
jowego i Banku Rolnego, obl Banku Gosp. 
Krajowego 94. Te same 19/,—83,25, 41/09 L. 
Z. ziemskie 48,75. 0%/, warszawskie 67,25— 
67,50. 16% Siedlec 67. 

Akcje: Bank Polski 166,50 — 166 — 
166,25 Zachodni 70. Związku Spółek Zarob- 
kowych 78,50. Elektrownia w Dąbrowie 90. 
Węgiel 67. Spiess 126, Lilpop 29,25. Nor. 
blin 144. Ostrowie 83. Parowozy 25,—25,50. 
Starachowice 26,50. 

  

4 ODDZ. POLSKA SZKOŁA POCZĄTKOWA 

UN SIEWICZOWEJ 
UL. UNIWERSYTECHA 1 

Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 12 
codziennie od godziny 10 do 5 popoł. 

    
  

KONSERWATORIUM MUZYCZNE w Wilnie - Dominikańska 5 
а (& prawami) 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH SOLOWYCH I ORKIESTROWYCH. 
KLASA ORGANOWA. ŚPIEW SOLOWY. WYKŁADY PRZEDMIOTÓW 
TEORETYCZNYCH. ZESPOŁY: kameralny, chóralny, 
PIERWSZORZĘDNE SIŁY NAUCZYCIELSKIE. OPŁATA KWARTALNA. 

SEKRETARJAT CZYNNY OD G. 4—7 W. 

ności obywatelskie.Stan wojenny о- 
trzymuje się w Litwie jak w kraju 
okupowanym.np.: obywatcie demo- 
kraci nie mogą odbywać zebiań robot- 
nicy nie mogą strejkować; nie wolno 
zakładać organizacyj robotniczych 
i czytać własnej prasy, niekrępowanej 
przez cenzurę wojskową. Ustawom, 
które miały bronić robotników rol- 
nych przed wyzyskiem wielkich wła- 
ścicieli ziemskich, odebrano wszelką 
moc prawną. Ustawa o Kasach Cho- 
rych zmieniona została na niekorzyść 
ubezpieczonych i dopiero z dwulet- 
niem opóźnieniem wprowadzono w 
życie. Reforma rolna, którą naród li- 
tews. uważał za swój największy suk- 
ces, nie jest dalej realizowana i, w 
miarę możności, cofa się ją nawet 
wstecz. Wielcy właściciele ziemscy 
otrzymują zamiast 80 ha— 150 ha 
gruntu i oddaje się im 25 ha wywłasz- 
czonego lasu. Oprócz tego chce Wol- 
demaras zmusić lud, aby płacił więk- 
sze odszkodowanie wielkim właścicie- 
lom ziemskim za wywłaszczoną już 
ziemię. Reforma samorządów odbiera 
*/4 wszystkich obywateli litewskich 
prawo głosu i ciała samorządowe czy- 
ni się reprezentacją bogatszych 
warstw ludności. Podatki pośrednie 
są wysokie i jednocześnie rosną nie- 
produkcyjne wydatki państwowe. Zu- 
bożenie szerokich mas ludności rośnie 
włościanie coraz bardziej zadłużają się 

  

orkiestrowy. 

24
13
 

u prywatnych wierzycieli, emigracja 
osiąga rozmiar jeszcze niewidziany, 
a Rząd Woldemarasa i sztab general- 
ny dbają jedynie o utrzymanie władzy 
w swych rękach. Pozostaje przeto lu- 
dowi jedynie obalenie władzy rządzą- 
cej bandy oficerskiej, co nastąpi bez- 
względnie wcześniej czy później. 

Emigranci i wałka o wolność. 

Nasza rola w walce o wolność na- 
rodu litewskiego nie może być wiel- 
ką z wielu względów. Rozproszeni, 
bez środków, odcięci od kraju, jesteś- 
my zmuszeni zadowolić się propagan- 
dą według sił naszych. We wszystkich 
kwestjach litewskiej polityki wewnę- 
trznej i zewnętrznej stoimy na grun- 
cie uchwał litewskiej partji socjal- 
demokratycznej i wszystkie twierdze- 
nia o naszej „zdradzie ojczyzny* i o 
naszem „przekupstwie* są zupełnym 
absurdem. Nasza propaganda i cała 
nasza działalność są pod każdym 
względem niezależne od jakiegokol- 
wiek wpływu zzewnątrz. O wspom-, 
nianych w związku z nami przez pana 
Woldemarasa wypadkach na granicy 
polsko-litewskiej nie możemy podać 
żadnych danych albowiem wiemy o 
nich tyle tylko, ile o tem zakomuniko- 
wała prasa litewska i polska. 

Organizacja litewskich socjal- 
demokratów zagranicą. 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Potworne morderstwo. 

"Wyrodna matka odcięła swemu dziecku główkę sierpem 

i rozpruła piersi. 

Mieszkanka wsi Wołodżki, gm. dziewieniskiej Anna Suchodolska, lat 

30 w miejscowości Dojlidy, gm. dziewieniskiej zamordowała swe dziecko, 

noworodka, odcinając sierpem głowę i rozpruwając klatkę piersiową. Ba- 

dana Suchodolska do winy się przyznała, wobec czego została uwięziona 

i oddana do dyspozycji sędziego śledczego w Oszmianie. (o). 

Skutki ostatniej burzy. 
O ostatniej burzy, która przeszła 

i nad Wilnem w nocy z 2 na 3 b.m. 

dowiadujemy się co następuje: 
W nocy z dnia 2 na3 b. m. we 

wsi Dobówka, gm. łużeckiej od u- 

derzenia pioruna spłonął dom mie- 

szkalny, chlew, stodoła, 40 pudów 

żyta młóconego, 2 pudy mięsa, 27 

pudów kartofli, 5 pudów Inu, 200 
pudów siana i ubrania. Ogólne stra- 
ty wynonoszą 6000 zł. Pożar umiej- 

scowiła straż ogniowa z Łużek. 
— W nocy z 2na 3 b. m. wsku- 

tek uderzenia pioruna spaliła się 

Plaga wilków 

stodoła, własność p. Zapolskiej Apo- 
lonji w kol. Drozdowie, gm. Zales- 
kiej, przyczem spłonęła również zbo- 
że, siano, 4 wozy, bryczka, 2 pługi, 
oraz waga. Ogólna strata wynosi 
5800 złotych. 

W dniu 3 b. m. od uderzenia 
piorunu spalił się dom cerkiewny 
na szkodę parafji prawosławnej w 
Zalesiu Cerkiewnym. Spaliło się 1600 
kgl. siana, cielę kury i sieczkarnia 
na szkodę ks. prawosławnego Ba- 
łaja. Budynek nie był ubezpieczony. 
Straty wynoszą 5000 zł. (o). 

na pograniczu. 
Ze wszystkich odcinków pogranicza donoszą o licznem rozmnożeniu 

«się wilków, które stały się prawdziwą zmorą tamtejszej ludności i K.O.P-u. 

Również po stronie litewskiej ukazały się stada wilków, które krążą 

po okolicy poszukując żeru. 
Onegdaj w nocy na odcinku Kołtyniany wilki napadły na patrol 

straży litewskiej. Mimo rozpaczliwej 
szarpany. (o). 

obrony jeden z żołnierzy został roz- 

Ekscesy na tle braku mieszkań w Pińsku. 

Tłum około 250 żydów samowolne wtar 

gnął się do mieszkania Rubina Lemisza i 

Mojżesza Grabera w Pińsku, wyrzucając 

przez okno rzeczy lokatora, który wprowadzł 

się po wyeksmitowanym przez komornika 

Mowszy Czeertoku. 

BZISNA 
+ Tajemnicze zaginięcie. 

Niedźwiedzi-Ostęp, gm. dok: 
tni Feliks Zduniewicz wyj: 
© godz. 20 łódką na jezioro 
ryb i dotychczas nie powrócił. 
że Zduniewicz utonął, gdyż żnalezono póstą 

łódkę oraz czapkę na wodze. Zwłok nie zna- 

leziono. (o) 

MOŁODECZNO 
+ Pożar stodoły ze zbiorami. 28 sierpnia 

o godz. 21 min30 na szkodę mieszkańca wsi 

Kołows yzna, gm. kraśnieńskiej Dymitrego 
Maciuka spaliła się stodoła z tegorocz i 
zbiorami. Straty wynoszą 4 tysiące złotych. 
Stodoła była zaasekurowana na 240 zł. Pożar 
powstał prawdopodobnie wskutek podpale- 
nia. Jako podejrzanego aresztowano pewne- 

„go osobnika. (o) 

+ Unifikacja organizacyj rolniczych 
na terenie województwa wileńskiego zosta- 
ła definitywnie zakończona. 

Składy Zarządów i Rad Powiatowycna zu- 
nifikowanego Towarzystwa zostały już przez 
Wojewódzką Komisję Unifikacyjną w swo- 
im czasie zatwierdzone, za wyjątkiem pow. 
Mołodeczańskiego, gdzie sprawa ta przeka- 
zana została do omówienia i załatwienia 
przez poszczególne organizacje na terenie 

powiatu. 
W tym celu odbyło się w dniu 3 b. m. w 

Mołodecznie zebranie przedstawicieli posz- 
czególnych organizacyj rolniczych, działają- 
<ych na terenie powiatu, na którem osłatecz- 
nie ustałony został następujący skład Rady 
Powiatowej: 

1. Puciato Jan. 2. Konarzewski. 3. Cheł- 
<howski Eugenjusz. 4. Brunon Stiler 5 
Wolczackį — ze strony Towarzystwa Rol- 
niczego. 6. Cieślikowski Wacław, 7. ks. Ko- 
złowski Nikodem. 8. Matelunas Leon. 9. 
Sołdatow Aleksy. 10. Sidorowicz Teodor — 
ze strony Związku Kółek i Grganizacyj Rol- 
niczych powiatu Mołodeczańskiego, oraz 11. 
Szymankiewicz Marceli. 12. Drozd Józef. 13. 
Garliński Stanisław. 14. Boczań Karol į 15. 
Krasucki Bolesław — ze strony Związku O- 
sadników. 

Pierwsze posiedzenie Rafy Powiatowej 
«wyznaczone zostało na dzien 12 b. m i w 
dniu tym wybrany zostanie również Zarząd 
Okręgowego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych pow. Mołodeczańskiego. 

W ten sposób została definitywnie zakoń- 
<zona sprawa unifikacji organizacyj rolni- 
<czych w województwie wiłeńskiem i w naj- 
"bližszych już dniach zunifikowane Tosarzy- 
stwo rozpocznie normalną swoją pracę na 
terenie całego województwa. 

GŁĘBOKIE 
+ Usiłowanie zabójstwa. W dniu 31 z. m. 

mieszkaniec wsi Łuczajka III, gm. zaleskiej 
Jakób Poczopko wystrzałem z obciętego» ka- 
rabina usiłował zabić mieszkańca tej wsi Ig 
nacego Pietkiewicza gdy ten ze swej roli wy- 
pędzał konie Poczopki. Poczopkę aresztowa 
ła policja w Zalesiu i został przekazany wła- 
dzom sądowym. (o) 

+ Trup dziecka. Dnia 29 z. m. o godz. 5 
min. 50 na brzegu jeziora głębockiego obok 
młyna wodnego w Głębokiem znaleziono 
dziecko płci żeńskiej w wieku 8 miesięcy 
wyrzucone przez wodę na brzeg, martwe. 
Władze sądowe wdrożyły dochodzenie. (o) 

ŚWIĘCIANY 
+ Utonęło dziecko pozostawione bez 

opieki. W dniu 28 z. m. około godz. 18 obok 
stacji kolejowej Hoduciszki utonęła w zbior- 
niku pozostałym po elektrowni niemieckiej 
Olimpja Siemiunas lat 7 pozostawiona w do- 
mu bez opieki rodzicielskiej. Dochodzenie nie 
wykazało cech przestępstwa. Zwłoki wydo 
byto i po dokonaniu oględzin lekarskich po 
«chowano na miejscowym cmentarzu. (0) 

+ Plaga wilków w Święciańskiem. W gni. 
swirskiej pow. święciańskiego pojawiły się 
wilki, które wyrządzają dotkliwe straty oko 
licznym mieszkańcom dusząc bydło i koni 
na pastwiskach. Władze wydały zarządzenie 
celem zorganizowania wielkiej obławy. Rów- 
nież ludność na własną rękę urządza obławy. 

LIDA 
+ Barbarzyństwo. W niedzielę dnia 1-go 

września zdarzył się w Lidzie wypadek, któ- 
ry dobitnie świadczy jak głęboko zakorzenio- 
ne są barbarzyńskie instynkta u niektóry 
mieszkańców. Na krańcu miasta przy ul. V 
leńskiej (dawniej Zakasanka) mieszkali nie- 
daleko siebie dwaj stryjćczni bracia Adam 
i Józef Korzeniewscy. 

Józef Korzeniewskie niedawno zmarł i po- 
zostawił wdowę z dziećmi. Biedna wdowa nie 
może nadążyć wszystkiemu w gospodarstwie 
W niedzielę właśnie przed wieczorem chodzą- 
cy samopas koń Józefowej zabłądził na po- 
siadłość Adama Korzeniewskiego. Widząc to, 
syn jego Alfons pognał za nim i ująwszy po- 
derżnął mu gardło. Sprowadzony policjant 
«spisał protokuł. Konia zaś zawieziono do le- 

kaniec f. 
j, 30-10 le- 

chał 31 sierpnia 
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W związku z ekscesami pociągnięty 20$- 
tał do odpowićdzialności sądowej radny m. 
Pińska Aron Szla n za podżeganie tłu- 
mów do ekscesów i samowoli, | 

     

karza-weterynarza, który stara się ulrzymać 
go przy życiu. A. Sło. 

+ Przedstawienie amatorskie. W sobotę 
dnia '31-go sierpnia r. b. o godz. 8 wieczorem 
odbyło się w sali „Ogniska“ kolejowego 
przedstawienie amatorskie urządzone przez 
Teatr Żołnierski 5 p. Lotniczego. Wystawiono 

aślubiny z przeszkodami** wesoła komedja 
w 1 akcie i „Zaręczyny pod kulami* arcy- 
wesoła komedja w 2 aktach. Czysty dochód 
przeznaczono na cele oświatowe pułku. Przy- 
grywała orkiestra kolejowa. Bufet urządzony 
przez spółdzielnię 5 p. Lotniczego był obfi- 
cie zaopatrzony. Po zakończeniu przedsta- 
wienia odbyła się zabawa taneczna. do późna 
w nocy. A. Sło. 

KOŁTYNIANY 
-+ Wyniki wyborów do Rady Gminnej. 

Dnia 24 ub. m. odbyły się wybory do Rady 
Gminnej tutejszej gminy. W głosowaniu wzię- 
ło udział 114 członków zebrania gminnego. 
Wyniki wyborów przedstawiają się nast.: 

Lista Nr. 1 (polaków) uzyskała 13 gło- 
sów =2 mandaty. Lista Nr. 2 (p. Bukow- 
skiego) uzyskała 6 głosów = 1 mandat. Lista 
Nr. 3 (b. gminy Janiskiej uzyskała 11 głosów 
= 1 mandat. Lista Nr. 4 (p. Runowicza) uzy- 
skała 9 głosów = 1 mandat. Listta Nr. 5 
(litewsko-polska zjednoczona) 51 głosów = 
5 mandatów. Lista Nr. 6 (litewska) uzyskała 
18 głosów = 2 mandaty. Lista Nr. 7 (p. Gru- 
szki uzyskała 5 głosów = 0 man. w tem 1 
biała kartka. 

W rezultacie do Rady Gminnej weszli: 
pp. Łukaszewicz — wójt gminy, Subocz — 
sekwestrator gminy z listy Nr. 1; p. Bukow- 
ski — kancelista Urzędu Gminy z listy Nr. 2; 
p. Szołna — b. członek sejmiku, rolnik z li- 
sty Nr. 3; p. Runowicz — właścicieł majątku 
z listy Nr. 4; ks. Wojszutis — proboszcz, 
Wierszelis — rolnik, Borkowski — organista, 
Ankianiec — rolnik, Tabachowicz — rolnik 
z listy Nr. 5 oraz pp. Garło — rolnik b. zas- 
tępca wójta gm. zabłociskiej i Willis, ławnik 
gm. zobłociskiej, — rolnik z listy N-r. 6. 

Na wybory przybył p. Jankowski — in- 
spektor gminy jako przedstawiciel komisarza 
powiatowego (starosty). Wybory odbyły się 
według przepisów wyborczych. Teka. 

RADOSZKOWICZE 
+ Sprawa Szkoly Białoruskiej im. ks. 

Skoryny w Radoszkowiczach. Jak wiadomo 
w roku ubiegłym z zarządzenia odnośnych 
władz zostało zamknięte Gimnazjum Białoru- 
skie im. Fr. Skoryny w m. Radoszkowiczach, 
a na miejsce jego zostało przez Kuratorjum 
Wileńskie wydana koncesja b. senatorowi 
A. Własowowi na otwarcie i prowadzenie 
białoruskiej szkoły powszechnej im. Fr. Sko- 
ryny. Jakkolwiek była to tylko szkoła pow- 
szechna, to jednak dzięki energicznym sta- 
raniom p. Własowa program szkoły odpo- 
wiadał sześciu klasom gimnazjalnym. 

Obecnie zaś przez koncesjonarjusza szko 
ły p. Własowa został wysłany do Minister- 
stwa W. R. i O. P. specjalny memorjał z 
przedłożeniem szeregu argumentów, uzasad- 
niających konieczność oficjalnej przemiany 
tej szkoły w szkołę o typie gimnazjum 6-cio 
klasowego. rt. 

    

  

      

LISTY DO REDAKCJI. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Ponieważ M. J. Święcicki w swym otwar- 
tym liście umieszczonym na łamach Pańskie- 
go poważnego pisma, przebrał miarę zwykłej 
przyzwoitości, a treścią i niecnem oszczer- 
stwem dotknął w pierwszym rzędzie mnie, ni- 
niejszym proszę Pana Redaktora o łaskawe 
umieszczenie w „Kurjerze Wileńskim" nas- 
tępującego oświadczenia: 

1. Nieprawdą jest, że kiedykolwiek byłem 
pomocnikiem pisarza Urzędu Gminy Świę- 
ciańskiej. 

2. Nieprawdą jest, że kiedykolwiek byłem 
zwolniony ze stanowiska za fałszowanie pod- 
pisów 

    

3. prawdą również jest, że kiedykol- 
wiek byłem skazany wyrokiem sądu na mie- 
siąc więzienia za fałszowanie podpisów, lub 
inne fałszerstwa. 

Również oświadczam, że za oszczercze i 
kłamliwe wyżej wspomniane wymysły oraz 
za przezwiska „ignoranta” i „obrońcy”* ja- 
kichś agitatorów litewskich (?) jakiemi au- 
tor listu darzy mne, zażądam odpowiedniej 
satysfakcji. 

Jeżeli w ciągu dni 15 od chwili ukazania 
się niniejszego listu w prasie p. M. J. Świę- 
cicki nie odwoła swych oszczerstw i nie prze- 
prosi mnie zmuszony będę szukać zadośću- 
czynienia w drodze sądowo-karnej. 

Na resztę kłamstwa p. M. J. Święcickiego 
nie odpowiadam, gdyż autor listu względem 
mnie zastosował sposób „walki** którego po- 
dejmować nie chcę. 

Poszumień, dnia 1. IX. 1929 r. 

Józef Terlecki i vel Budźko. 

K.U.R.J_E_R 

_KRO 
Czwartek || Dziś: Wawrz. Just. B. W. 

5 Jutro: 7 Zacharjasza Pr. 

Września          

  

Wschód słońca—g. 4 m. 34 

Zachód „ —g. 18 m. 42 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. S. B. z dnia 4/IX —1929 roku. 

Cišnienie l 
średnie w mi- + 764 
limetrach l 

Temperatura 
srednia į KOC 

Opady w mi- | i 
limetrach 

Wiatr Е 2 
przeważający zachodni. 

Uwagi: półpochmurno. 
Minimum: +- 13 
Maximum: +- 20? C. 
Tendencja barometr.: wzrost ciśnienia. . 

OSOBISTE 

— W związku z organizacją przyjęcia 
Pana Prezydenta Mościckiego w Nowogrodka 
bawił wczoraj w Wilnie b. nasz współpra- 
cownik p. Mikołaj Zdanowicz, obecnie urzę- 
dnjk Województwa Nowogródzkiego. 

KOŚCIELNA 
— Zmiana na stanowiskach kapłańskich. 

Kurja Metropolitalna odwołała z Lidy tamtej- 
szego prefekta w gimnazjum Kisela i mia- 
nowała go prefektem szkoły technicznej w 
Wilnie z jednoczesnem pełnieniem obowiąz- 
ków wikarego Bazyliki Archidiecezjainej. 

Na miejsce ks. Kisiela został wyznaczony 
ksiądz Szyszewski z Jaźna. (c) 

URZĘDOWA 
— Odwołanie przyjęć w Wojewódziwie. 

Z powodu pobytu w Wilnie parlamentarzy 
tów francuskich p. Wojewoda WI. Ras 
wicz w czwartek dnia 5 września r. b. inte- 
resantów przyjmować nie będzie. Zastępować 
p. Wojewodę w tym dniu będzie naczelnik 
wydziału p. Dworakowski. (o) 

ADMINISTRACYJNA 

— Paszportowy przymus dia służby do- 
mowej. Wobec często powtarzających się 
wypadków okradania przez służbę domową 
swoich pracodawców, władze administracyj- 
ne postanowiły wprowadzić przymus dowo- 
dów osobistych dla służby domowej. Wszy- 
stkie więc służące będą musiały zaopatrzyć 
się w paszporty. Bez paszportów biura po- 
średnictwa służby domowej nie będą przyj- 
mowały zgłoszeń o pracę. Wszełkije zsświa- 
dczenia i opinje o pracy poprzedniej będą 
miały znaczenie tylko łącznie z dowodem 0- 
sobistym. (-) 

MIEJSKA 

— Zatarg wśród fryzjerów. Związek fry 
zjerów, który ostatnio wszczął akcję za roz- 
poczęciem strajku zaostrzył swój stosunck 
do pracodawców jeszcze bardziej z powodu 
onegdajszego wymówienia pracy jednej z ma- 
nicurzystek, członkiń związku. 

  

   

  

Wald FaN "AK 

NIKA: 
Właściciele zakładów fryzjerskich nie 

chcą narazie zgodzić się na podwyżkę płac 
i zapowiadają, że wrazie porzucenia pracy 
przez związkowców ogłoszą lokaut. (o) 

— Jeszcze jedno niechłujstwo naszych 
właścicieli domów. Jest niem stałe zachla- 
panie rynien domów farbą przy malowaniu 
ścian. Pozostaje to na wieczną rzeczy pa- 
miątkę, równie doniosłego jak rzadkiego f: 
ktu, odnawiania frontonu  (niestetu tylko 
frontonu)) kamienicy. Na każdej rynnie wj- 
dzimy po kilka seryj takich zachlapań; mo- 
żna dzięki temu ze znacznem przybliżeniem 
dociec, kiedy i jaką farbą, w ciągu ostatnie- 
go 20-lecia (dawniejsze ślady zmyły mieste- 
ty deszcze) dana kamienica była odnawja- 
na. Czy niema nikogo ktoby się tem zajął? 

— Odznaka 1 p. a. p. Byli oficerowie 
i szeregowi 1 Pułku Artylerji Polowej Legjo- 
nów pragnący otrzymać odznakę pamiątko- 
wą pułku złożą odpowiednie prośby na ręce 
dowódcy 1 p. a. p. w Wilnie ul. św. Anny 4. 

Odznaka ta nadawana będzie również za 
czas służby w b. 1 p. a. p. leg. od czasu wojny 
światowej. Prośby te należy kierować na rę- 
ce dowódcy 1 grupy artylerji płk. Schally'ego 
Kazimierza, Warszawa D. O. K. I. 

Wręczenie odznak nastąpi w czasie zjaz- 
du koleżeńskiego z okazji 15-lecia pułku, 
które odbędzie się w październiku b. r., bądź 
też na żądanie zostaną przesłane pocztą. 

Dokładny termin zjazdu zostanie podany 
w swoim czasie w prasie. 

W prośbach o nadane odznaki — należy 
podać czas pobytu w pułku, pododdział w 
którym pełniono służbę, oraz ew nazwiska 
dowódców. 

Cena odznaki srebrnej wynosi 20 zł., me- 
talowej 5 zł. 

  

   

   

    

   

SPRAWY SZKOLNE 
— Szkoła Rzemiosł Artystycznych Wil. 

T-wa Art. Plastyków. 
Dyrekcja przyjmuje zapisy codziennie od 

godz. 9 do w lokalu szkoły (Św. Anny 13) 
od 4 września włącznie. 

— Gimnazjum Koedukacyjne im. J. I. 
Kraszewskiego w Wilnie — Ostrobramska 27. 
powiadamia, że są jeszcze wolne miejsca w 
kl. od III do VIII. Kancelarja czynna od 9 
do 13. Opłata od 20 zł. miesięcznie. Dla nieza- 
możnych zniżki. 

Z KASY CHORYCH 
— Bloki wyborcze do Rady Chor. 

Żydowskie organizacje pracodawców mie 
iące się gospodarczemi po przeprowadzeniu 

między sobą pertraktacyj doszły do porozu- 
mienia w sprawie utworzenia wspólnego blo- 
ku wyborczego do Kasy Chorych i ustalenie 
wspólnej listy wyborczej. 

Jednocześnie notujemy pogłoski o zblo- 
kowaniu się pracodawców chrześcjan i żyd. 

Tak samo toczą się pertraktacje pomiędzy 
Rosyjskim Narodowym Komitetem, a staro- 
obrzędowcami w celu utworzenia wspólnej 
listy. 

Rosjanie liczą na wprowadzenie do Rady 
Kasy swego przedstawic х 

SANITARNA 
— 

— Lustracje sanitarne. Komisja sanitarna 
pod przewodnictwem naczelnika wojewódz- 
kiego Wydziału Zdrowia dr. Rudzińskiego 

      

   

  

   

    

      

  

_.- Goście francuscy w Wilnie. 
Z Pierwszy dzień pobytu. 

Parlamentarzyści francuscy, któ- 
rzy we wtorek, opuścili Warsza- 
wę, we środę przybyli do Wilna 
specjalnym pociągiem, złożonym z 
3 wagonów sypialnych. Wycieczka 
liczy 32 uczestników i uczestniczek, 
gdyż pięcia deputowanych przybyło 
z małżonkami. 

Wilno zgotowało miłym gościom 
gorące i entuzjastyczne przyjęcie. 
Prasa codzienna wystąpiła z arty- 
kułami powitalnymi. Dworzec wi- 
leński szczególnie pięknie na cześć 
gości udekorowano girlandami, wiel- 
ką liczbę flag i chorągiewek o bar- 
wach francuskich i polskich i masą 
kwitnących roślin. Perony i pocze- 
kalnie zapełniły się liczną publicz- 
nością, która utworzywszy szpalery 
oczekiwała przybycia pociągu. Na 
peronie ustawiła się orkiestra woj- 
skowa 3 p. sap. Zgromadził się 
ni corpore Komitet wileński przyję- 
cia z prezesem swym p. prezyden- 
tem miasta mecenasem Folejewskim 
ma czele. Pociąg zajechał punktu- 
alnie o 8,40. Wysiadającym z po- 
ciągu paniom z Francji wręczono 
od komitetu piękne wiązanki kwia- 
tów. „ W imieniu społeczeństwa wi- 
leńskiego przemówienie powitalne 
wygłosił p. prezydent Folejewski 
wnosząc na zakończenie okrzyk 
„Niech żyje Francja", do którego 
przyłączyła się zebrana publiczność, 
orkiestra grała Marsyljankę. Fran- 
cuzi odpowiedzieli podziękowaniem 
i okrzykami „Vive la Pologne". 
Okrzykom tym zawtórowała  orkie- 
stra Hymnem państwowym polskim. 

Z ramienia p. wojewody wileń- 
skiego powitał gości przemową p. 
starosta grodzki Wacław Iszora, po- 
czem witali poszczególni członko- 
wie Komitetu. 

Wycieczce towarzyszą z ramie- 
nia ministerstwa spraw zagranicz- 
nych radca tegoż ministerstwa 
Fiedler-Alberti i Józef $Weytko z 
Warszawy. Tym samym pociągiem 
specjalnym przybyło dwu operato- 
rów filmowych Centrali Polskiej A- 
gencji Telegraficznej, którzy natych- 
miast czynili zdjęcia filmowe uro- 
czystego powitania gości na dworcu 
wileńskim. 

Z przed dworca ruszył szereg 
kilkanastu taksówek, wioząc gości 
do przystrojonych we flagi francuskie 
i polskie hoteli Georgea i Europej- 
skiego. gdzie przygotowane były 
pokoje na czas dwudniowej wizyty 
deputowanych francuskich w na- 
szem mieście. 

Z inicjatywy p. Heleny Romer 
w halach hotelowych urządzono 
improwizowany pokaz wzorzystych 
tkanin ludowych naszych stron i in- 
nych wyrobów, oraz przygotowano 
widokówki z widokami Wilna, które 
Francuzi wysłali do kraju rodzinne- 

go w dużej ilości do rodzin i zna- 
jomych. 

Po śniadaniu w restauracjach 
hotelowych zaczęło się zwiedzanie 
miasta. Objaśnień udzielał i prowa- 
dził wycieczkę p. prof. Ferdynand 
Ruszczyc. Zwiedziano įnajpierw ba- 
zylikę, kościoł św, Jana, Uniwersy- 
tet Stefana Batorego, kościół św. 
Anny i Bernardyński. Po drodze 
deputowani francuscy weszli na 
Górę Zamkową. zachwycając się 
malowniczem położeniem Wilna i 
starając się przodłużyć pobyt na 
górze jak najbardziej. W drodze 
powrotnej zwiedziano kościoł św, 
Piotra i Pawła, dokąd udano się 
samochodami. Zatrzymywano się 
koło nowobudowanej szkoły tech- 
nicznej oraz zwiedzono dokładnie 
szkołę powszechną imienia prez. 
Narutowicza, która wywarła na goś- 
ciach jak najlepsze wrażenie. Dziat- 
wa szkolna wręczyła paniom, uczest- 
niczkom wycieczki bukiety, również 
prezesowi grupy parlamentarnej 
polsko-francuskiej dep. Locguinowi, 
a jedna z uczenic młodocianych 
powitała gości wierszykiem w języ- 
ku francuskim, nagrodzonym przez 
gości oklaskami. Kiedy goście o- 
puszczali szkołę, dzieci żegnały ich 
okrzykami „Niech żyje Francja". 
Kilku deputowanych francuskich u- 
dało się do dzielnicy żydowskiej i 
zwiedziło synagogi. 

O godz. 2 popołudniu komitet 
podejmował wycieczkę w letniej re- 
zydencji klubu szlacheckiego šnia- 
daniem w ścisłym gronie, przy 
udziale kilku osób, członków miej- 
scowego komitetu przyjęcia. Stoły 
zastawiono pod gołem niebem dzięki 
sprzyjającej pogodzie. 

Popołudniu program pobytu par- 
lamentarzystów fraucuskich w 
nie uległ pewnej zmianie. Zam 
udać się na dalsze zwiedzanie mia- 
sta, wycieczka gości, francuskich 
wyruszyła w malownicze okolice 
Wilna, w stronę Nowej Wilejki, gdzie 
zwiedzono fabrykę tektury „Calel 
Balberiski“. Wycieczce towarzyszył 
prof. Zawadzki i dyrektor oddzialu 
Banku Gospodarstwa Krajowego p. 
Ludwik Szwykowski, który objaśnił, 
iż fabryka produkuje do 6 tonn tek- 
tury dziennie, zatrudniając około 
250 robotników oraz, że nawiązała 
już stosunki eksportowe z  Belgją, 
Anglją, Grecją i z Egiptem. W toku 
są również rokowania z przedsta- 
wicielami przemysłu  amerykań- 
skiego. 

Goście francuscy z wielkiem za- 
interesowaniem zwiedzili zupełnie 
nowożytne urządzenia fabryki, za- 
bierając z sobą próbki produktów i 
dopytując się o ceny eksportowe 
artykułu produkowanego przez fa- 
brykę wraz z transportem. 
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dokonała oględzin fryzjerni, jadłodajń i pie: 
karń położonych przy ul. Trockiej i W. Po 
hulance. 

Właściciel zakładu fryzjerskiego przy ul 
W. Pohulanka 6 Garsz, za wyjątkowo niect- 
lujne prowadzenie zakładu i połączenie fr; - 
zjerni z prywatneem mieszkaniem został po- 
ciągnięty do odpowiedzialności sądowej. Kii- 
ka zakładów za mniejsze usterki zostało uka- 
ranych mandatowo. Dla zakładów wyinaga- 
jącyc hremontu wyznaczono terminy. Wze- 
rowy porządek stwierdzono w zakładzie fry- 
zjerskim J. Pallera przy W. Pohulance 19. 

— 
Rolniey u p. Wojewody. P. Wojewoda 

wileński przyjął w dniu 4 września 1929 r. 
deputację Związku zunifikowanych organi- 
zacyj rolniczych województwa wileńskiego 
złożoną z pp. Karola Wagnera, Zygmunta 
Ruszczyca, senatora Trzeciaka, posła Włady:- 
ława Kamińskiego, posła Edwarda Tauro- 
gińskiego i p. Czesława Makowskiego. Delc- 
gacja powyższa przybyła przedstawić się p 
Wojewodzie i zaprosić go na uroczyste po- 
siedzenie wspomnianego wyżej Związku, 
które odbędzie się w dniu dzisiejszym t. j 

5 września. 
— Opłata za doręczanie i odbiór weksli 

protestowanych. Szereg lzb przemysłowo- 
handlowych zwróciło sję ostatnio z memorja- 
łami do Ministerstwa rzem. i Handlu w któ- 
rych proszą o obniżenie opłaty pocztowej 
za doręczenie i odbór od notarjusza weksli. 

Podług rozporządzenia Ministerstwa Prze- 

mysłu i Handlu z dnia 5 lutego 1925 r. pocz- 
ta pobiera za doręczenie weksli notarjuszowi 
do protestu oraz odbiór od notarjusza weksli 
zaprotestowanych opłatę pocztową w kwocie 
1 zł. 50 gr. Ryczałtowy charakter tej opłaty 
nadmiernie zwiększa koszta protestu weksli, 
szczególnie opiewających na sumy drobniej- 
sze. 

W memorjałach tych Izby wskazują że 
wobec trudnej sytuacji gospodarczej coraz 
bardziej rozszerza się typ tranzakcyj również 
i na mniejsze sumy, przyczem znacznie w 
sta liczba niezapłaconych w terminie we 
co powoduje konieczność protestów. W 
nięty jest wniosek zastąpienia obecn 
jednolitej 1.50 zróżniczkowanemi 
proponuje się, by przy sumie we 
zł. opłaty pocztowe za doręczenie i odbiór 
weksli protestowanych wynosiło tylko 75 gr. 
i by opłaty wzrastały do 2 zł. dopiero przy 
weksłu na sumę ponad 200 zł 

Podniesiono również spra 
go zróżniczkowania opłat za inkaso. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia“) 
— Koneerty znakomitego kwartetu Gla- 

zunowa. W poniedziałek naj szy czeka 
Wilnian prawdziwa uczta artystyczna. Zna- 
komity kwartet Głazunowa zjeżdża do Wilna 
na jeden koncert. Od szeregu lat ten zespół 
kameralny cieszy się nadzw nym powo- 
dzeniem, zdoby 

Program zapowiada  kwartety ь 
Czajkowskiego oraz szereg innych utworów. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
„Lutnia. 

— Prace przygotowawcze Zespołu Teat- 
rów Miejskich. Zespół Teatrów Miejskich 
pod dyr. p. Aleksandra Zelwerowicza w dniu 

ia r. b. przystąpił do prac przy- 
ch na sezon 1929-30. 

У i zystego nabożeństwa 
w kościele św. Jakóba odbyło się zebranie 
Zespołu w celu ogólnego porozumienia w 
sprawach artystycznych. Z inicjatywy Dyr. 
Zelwerowicza Zespół zebrał sumę zł. 143 jako 
ofarę na dotkniętą głodem ludnoś Wileń- 
szczyźnie i oddał do dyspozycji p. Wojewody. 

RADJO 
Fala 385 metrów. 

CZWARTEK, dnia 5-go września. 

11.56: Sygnał czasu j hejnał. 12 Pora- 
nek muzyki popularnej. 12.50: P. W. K. mó- 
wi. 13.00: Komunikat meteorologiczny z War 

16.55 Program repertuar i chwilka 
litewska. 17.15: Transmisja z Warszawy. 
„Feljeton uzdrowiskowy* wygł. T. Strzetel- 
ski. 17.25: Transm. z Warsz. „Wśród ksią- 
żek* — prof. Henryk Mościcki. 17.50: P. W. 
K. mówi. 18.00: Koncert solistów z Warsz. 
19.00: „Czego ludzie nie wymyślą* opowie 
dzieciom wójcjo Henio. 19.25: Audycja li- 
teracka. 19.55: Sygnał czasu i program na 
dzień następny. 20.05: Pogadanka radjotech- 
niczna. 22.00: Komunikaty. 22.45: Muzyka 
taneczna. 

  
   

      

       

          

          
     

    

    

            

   

  

PIĄTEK, dnia 6 września. 1929 r. 
11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Po- 

mofon. 12.50: P. W. K. mówi. 13.00: Komu- 
nikat meteorologiczny. 16.25: Program dzien- 
ny, repertuar i chwilka litewska. 16.45: A- 
kademja ku czci gen. Józefa Sowińskiego, 
patrona legji jnwalidów w Warsz. 18.00: 
Koncert popołudniowy. 19.00: Skrzynka po- 
cztowa N-r. 81. 19.25: Audycja wesoła .Z 
przeżyć ciotki Albinowej* opowie p. Kazi- 
miera Aleksandrowiczowa. 19.55: Sygnał 
czasu i program na dzień następny. 40.05: 
Feljeton aktualny. 20.30: Koncert symfoni- 
czny. 22.00: Komunikaty. 22.45: „Spacer de- 
tektorowy po Europie". 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Wartościowa portmonetka. W dniu 2 

b. m. Likman Aleksander, (Żelazna Chatka 
Nr. 18), zameldował, że w czasie jego nieo- 
becności w mieszkaniu skradziono z kieszeni 
spodni, które znajdowały się w pokoju sy- 
pialnym portmonetkę skórzaną z główką 
w sumie 304 zł i 1 dolar amer. Dochodzenie 
w toku. 

    

уе analogiczne-* 
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— Niedaleko popłynął. W dniu 2 b. m. 
Romaniecki Kazimierz (Antokolska 64) za- 
meldował, że skradziona została mu łódka 
znajdująca się na brzegu Wilji wartości 100 
zł. Łódkę od Cichosza Mieczysława, Pióro- 
mont 12, który ją skradł odebrano i zwró- 
cono poszkodowanemu. 

— Pamiętał o zimie, lecz zapomniał... © 
kozie. W dniu 2 b. m. Kapelewicz Mowsza, 
(Nowogródzka 38), zameldował, że Szymań- 
ski Władysław, Połocka 4, pracując w miesz- 
kaniu meldującego przy rozbieraniu pieca 
skradł kamasze męskie wartości 38 zł.Kape- 
lewicz przechodząc przez ulicę Jatkową za- 
trzymał Szymańskiego i odprowadził go do 
komisarjatu. 

— Dwa wypadki samochodowe. W dniu 
2 b. m. konduktor autobusu 14132 Karp Har- 
łam, (Benedyktyńska 8) podczas chwilowej 
nieobecności szofera prowadząc autobus w 
celu podjechania do przystanku wjechał na 
chodnik i uderzył przodem autobusu siedzą- 
cą na schodach Drujak Chanę, która doznała 
lekkich obrażeń ciała. Pogotowie udzieliło 
pomocy poszkodowanej na miejscu. 

W dniu 2 b. m. Rabinowicz Hirsz, (Betle- 
jemska 4) zameldował, że gdy stał z dorożką 
na ulicy Turgielskiej najechała na dorożkę 
meldującego taksówka Nr. 14234 i uszkodziła 
pudło i lewe tylne koło. Poszkodowany obli- 
cza straty na 50 zł. 

— Napad pijaków na policjanta. Na uli- 
cy Raduńskiej banda pijaków zaatakowała 
interwenjującego policjała i znieważyi 
czynnie. Napadnięty użył broni palnej, czem 

armowal sąsiednie posterunki, które przy- 
y mu z pomocą. 
Kiku napastników zatrzymano 
Podobne cie miało miejsce i koło Ra 

gdzie kilku pijanych wszczęło bójkę 
chodniami, tak że musiano wzywać 

silniejszy oddział policji. 
— Droga podróż. W dniu 3 b. m. Niem- 

czerski Władysław, Lwowska 7, zameidował, 
że w czasie przejazdu autobusem na haji 
Nr. I skradziono mu portfel zawierający 300 
zł. i dowód osobisty. Dochodzenie w ioku. 

SPORT 
MECZ LEKKOATLETYCZNY 
WARSZAWA — WILNO. 

Jak już donosiliśmy w dniech 7 i 8 b. m. 
na Sladjonie sportowym Okr. Osr. W. F. 
Wilno, odbędzie się mecz lekkoatietyczny 
Warszawa — Wilno. W składzie reprczen- 
tacji Warszawy, jaki podała prash wileńska, 
zaszły pewne zmiany, z któremi możemy 
dziś zaznajomić n. ych czytelników, a wjęc 
reprezentantami Warszawy będą ostatecz= 
nie: 

W biegu 100 mtr.: Sikorski (Polonja) 
mistrz i rekordzista Polski j Liebfeld (Ma- 
kabi. 

W biegu 200 metrów: Sikorski i Żuber 
(Warszawienka) — rek. Polski i Olimpijczyk 

W biegu 400 mir.: Żuber i Nowakowski 
(Polonja.) 

W biegu 800 mtr.: Mendrzycki j Maszew= 
ski (Polonja). 

W biegu 1.500 mtr.: Mendrzycki 1 Żak 
(Varsovia). 

W biegu 5.000 mtr.: Sarnacki (Warsza- 
wienka i Żak. 

W biegu 110 mtr. przez płotki: Frysz- 
czyn (Polonja) rekordzista Polski i Pietkies 
wicz (Varsovja). 

W skoku wdal: Sikorski i Fryszczyn. 
W skoku w wyż: Fryszczyn i Wróbel (Po: 

lonja). 
W rzucie kulą: Górski (Polonja) mistrz 

Polski i Rusecki. 
W rzucie dyskiem: Górski i Fietkiewicz. 
W sztafecie 4:100: Żuber, Nowakowski, 

Liebfeld, Sikorski. 
W sztafecie olimpijskiej: 

korski, Nowakowski, Maszew. 
Bliższe szanse meczu omówimy w następ- 

nym numerze. 

Odpowiedzi Redakcji. 
P. Władysław Maciejewski w Głę- 

bokiem. Prosimy. 

Dzień katastrof. 
Był taki dzień w ubiegłym miesiącu, któ- 

ry śmiało nazwać można dniem katastrof. 
Bo oto — powódź w Indjach — kilkadziesiąt 
ofiar, 200 domów zburzonych; Budapeszt — 
kąpiel w Dunaju — 15 ofiar; Konstatynepol, 
kąpiel i wypadki — 4 ofiary; w Dyalon — 
samochód z 7 osobami wpada pod pociąg — 
wszyscy zabici; Wiedeń — tramwaj wpada 
na autobus — 32 osoby ciężko ranne; w mie- 
ście Moers (Nadrenja) samochód ciężarowy 
wpada na pociąg kolejki — 9 osób ciężko 
rannych; Papan — kopalnia cyny — osunię- 
ta ziemia zasypała bez ratunku 32 górników, 
pozatem dziesiątki różnych wypadków, gdzie 
ludzie zostali ciężko poranieni lub ponieśli 
śmierć. Dodajmy do tego normę dzienną 
1000 samobójstw, a będziemy mieli obraz 
żniwa śmierci nienaturalnej. 

Kruche jest życie ludzkie i w każdej 
chwili, na każdem miejscu wystawione na 
niebezpieczeństwo. „Owe* — nie wiecie dnia 
ani godziny szczególnie jaskrawo występuje 
w naszej epoce, a dzień każdy potwierdza tę 
odwieczną prawdę. 

Rozum społeczny, poszukując sposobów 
złagodzenia skutków takich niespodzianych, 
gwałtownych śmierci, wprowadził Ubezpie- 
czenie życiowe. Każdy u nas może w sposób 
łatwy, prosty zawrzeć Ubezpiecz. w P. K. О. 
i w ten sposób zabezpieczyć swoją rodzinę 
od skutków nieszczęść które mogą mu się, 
jak każdemu przyczynć, nikt z nas bowiem 
nie siedzi pod kloszem. M. Cz. 
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Z SĄDÓW 
Nadużycia w urzędzie pocztowym 

w Głębokiem. 
Dnia 27 lutego 1928 roku, z polecenia kje- 

rownika: Hurtowni T;ytoniowej w Głębokiem 
p. Oktawjusza Jastrzębskiego, woźny tejże 
hurtowni wpłacił na konto czekowe w P. K. 
O. N-r. 30.200 w urzędzie pocztowym, dwonia 
przekazami kwotę 4.534 zł. 96 gr. i 2996 zł. 
24 gr., na pokrycie zamówienia w państwo- 
wym magazynie wyrobów tytoniowych. 

Następnego dnia hurtownia uwiadomjona 
została telefonicznie, iż w kopercie przysła- 
nej znaleziono tylko jeden odcinek czekowy 
na sumę 2996 zł. 24 gr., natomiast wyszcze- 
gólnionego w zamówieniu czeku na 4.534 zł. 
96 gr. nie otrzymano, wobec czego towaru na 
tę kwotę magazyn wysłać nie może. 

P. Jastrzębski zwrócił się do urzędu po- 
cztowego, gdzie go urzędnik, przyjmujący 
przekazy P. K. O., Leon Papjeski, objaśnił, 
że jeden z dwóch przekazów, istotnie nada- 
nych musiał zginąć, a wobec tego należy zło- 
żyć reklamację celem otrzymania zaświad- 
czenia o dokonanej wpłacie, przyczem zro- 
bił żartobliwą uwagę, wyrażającą żal, iż nie 
wiedział że taki los spotka ten przekaz boby 
w kieszeni dziś miał zgórą 4.000 zł. 

W dwa dni później kupiec głębocki Icek 
Dreizensztok wpłacił w tymże urzędzie 2324 
zł. na pokrycie na pokrycie należności z we- 
kslu, płatnego w Wilnie, lecz dopiero 7 mar- 
ca otrzymał wiadomość od wierzyciela, 12 
sumy nie otrzymał i grozi konsekwencjami. 

W tym czasie p. Jastrzębski dowiedział 
się iż P. K. O. w Warszawie owych 4534,96 zł. 
nie otrzymało, i wobec tego ponownie zgło- 
sił się do urzędu pocztowego gdzie ku swemu 
zdziwieniu przekonał się, że i jego rekla- 

macja dziwnym zbiegiem okolicznoścj rów= 
nież zaginęła. 

Tak częste wypadki tego radzaju spra- 
wiły iż na miejsce zjechała inspekcja, która 
przystąpiła do zbadania tych spraw. 

Indagowany Papieski przyznał się iż od 
dłuższego czasu przywłaszczą sobie wpłaca- 
ne sumy, pokrywając dawniej sprzeniewje- 
rzone. Do tej pory malwersacje te wynoszą 
już 6.907 zł 96 gr. 

Okazało się iż brak należytej kontroli u- 
możliwiał Papieskiemu dokonywania przy: 
właszczeń rożnych sum, które trwonił na bu: 
lanki i przegrywał w karty. 

Papieskiego aresztowano i wczoraj stanął 
on przed III wydziałem karnym Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w składzie pp. sędzjów: 
Cz. Sienkiewicza, Rogińskiego i Czapskiego. 
Oskarżał podprokurator p. Rutkiewicz, który 
domagał się surowego ukarania winnego. 

Sąd mając na uwadze nienaganne dotych- 
czasowe życie oskarżonego i brak dozoru ze 
strony zwierzchności, unjemożliwiającego te- 
go rodzaju manipulacje, skazał Leona Pa- 
pieskiego na dwa lata domu poprawczego, 
zaliczając mu na poczet tej kary 17 miesię- 
cy odbytego aresztu zapobiegawczego. 

Na rzecz skarbu państwa, w którego i- 
mieniu prokuratorja generalna wytoczyła po- 
wództwo, od skazanego zasądzono 6.907 zł. 
96 groszy. 

O zapadłym wyroku sąd postanowił za- 
wiadomić władze wojskowe, gdyż Papieski 
jest porucznikiem rezerwy. 

  

aj 

           



4 

      
  

Od dnia 5 do 8 września 
1929 r włącznie będzie 

  

® @- @ ° 

Kim Miejskie 
kulturalno-oświatowe 

[SALA MIEISKA 
Ostrobramska 5. 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworea kolejow.) 

gKINO 

Piccadilly 
Wielka 42, Tel. 17-85.   

wyświetlany film: „Córka 
KU "R EB R М ТРЕ КК 

    

Dramat 

Wodza” .:: aktach. 

W rolach głównych: Fred Thomson i Nora Lane. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od godziny 6-ej. 
W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Poezątek seansów od g. 4-ej. 

Dziś i dni następnych! Wstrząsający dramat historyczny w 10 aktach 
na tle powieści Eliota „Romola*. u 

65 W roli głównej uroęze gwiazdy ekranu 

Liliana i Dorota Gish oraz 
53 Ronald Colman. 
W poniedziałek i wtorek jlustracja radjo-orkiestry. Początek o godz. 6, w niedziele i święta o 4 pp. 

Dżiśl Imponująca rewelacja kinematografji! Najwspanialszy cud sztuki filmowej! Pierwszy oryginalny film induski! 
Zachwycający dramat miłośny, rozgrywają- 

a a 66 cy się wśród baśniowego przepychu orygi- 
y wia nalnych pałaców maharadżów induskich, 

59 Grają wyłącznie indusi i najpiękniejsze induski. 
Udział bierze 70.000 osób. Tajamnica haremów. Wstrząsająca scena każai przez zmiażdżenie łapą słonia. 
  

  

    
OBYWATELE! 

Ostateczny czas! 
DECYDUJĄCA CHWILA! 

Pojutrze 7 września 
rozpoczyna się już ciągnienie 5-ei KLASY 
19-ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

której główna wygrana wynosi zł. 750.000 
a co drugi los stanowczo wygrywa ! 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i t.d. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 
  

Największa i najszczęśliwsza kolektura 

Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

| H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. P.K.O. 80.928. 

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel. 29.635, 

ODDZIAŁ W LIDZIE: Suwalska 28, tel. 136, P. K.O. 20.439 

uszczęśliwiła już tysiące graczy bowiem posiada zawsze szczęśliwe losy! 

Czas jest drogi!! 
Ciągnienie 7 września i trwa do 9-go października r. b. 

Można się łatwo wzbogacić, żyć w dostatku i dobrobycie bez trosk codziennych. 

A więc pocóż zwlekać? Śpieszcie zatem czemprędzej do. 

najszczęśliwszej kolektury H. MINKOWSKI 

Wilno, Niemiecka 35, 

Nie zwiekajcie ! 

    

gdzie szczęście stale sprzyja graczom. 

Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po wpłaceniu należności na 
nasze konto P. K. O. 

  

  

Kursy Przemysłu Artystycznego 
w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 15. 

  

P. KLO:. 3593. 

    

2463 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Jan 

Lepieszo, zamieszkały w Wilnie przy ulicy Zam- 
Przyjmują się uczenice na rok szkolny 1929—30 kowej w domu Ne 15 m. 2 na zasadzie art, 1030 U. 

  

Do „kurjera Wileńskiego” 
wszelkie ogłoszenia o: 
najmniejszych do naj- 
większych po cenach 
BARDZO TANICH 
i na wygodnych warun- 
kach płatności załatwia 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
wWilnie,Garbarskai, tel.82 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. В 
Mickiewicza 24 — 9. 
Etko. 2234 

M wynajęCić: 
1) mieszkanie 3 pokoje, 

przedpokój i kuchnia 
2) sklep z pokojem. 

Kalwaryjska 27, 

SPRZEDAM 
DOK 

z ogrodem owocowym 
na Zwierzyńcu przy ul. 
Dzielnej 17/45 z powodu 

wyjazdu zagranicę, 
bardzo tanio. O warun- 
kach sprzedaży dow. się: 

ul. Lwowska 12—4. 

UCZNI 

      

  

    

pank Gospodarstwa Krajowego 
W myśl $ 16 statutu Banku przeprowadzone zostały w dniu 16 sierpnia 1929 r. 

losowania następujących emisyj: 

Losowanie 
8'/,.-wych obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego emi- 

towanych w złotych w złocie wedle dawnego parytetu. 

Losowanie 
70|,-wych obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego emi- 

towanych w złotych w złocie wedle nowego parytetu. 

Losowanie 
7:/s9j,-wych obligacyj bankowych Banku Gospodarstwa Krajowego emi- 

towanych w złotych w złocie wedle nowego parytetu. 

Losowanie 

4'/40/,-wych i 4*/,-wych obligacyj komunalnych b. Banku Krajowego Kró- 

lestwa, Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskim następnie Polskiego Banku 

Krajowego przyjętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajo- 

VII. 

VI. 

wego. 
Iv. 

i Lodomerji z W. Ki 

w Oddzialach Banku. 

kuponów. 

  

Nr. 202 1547) 

  

Losowanie 

407,-wych obligacyj kolejowych b. Banku Krajowego Królestwa Galicji 
s. Krakowskiem, następnie Polskiego Banku Krajowego 

przyjętysh i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera Monitor Polski 
z dnia 3-9 r. b. Nr. 202. Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć względ- 
nie podjąć w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie lub 

Wypłata należności za wylosowane 8'/, i 7*/» obligacje komunalne oraz 
za 71/0, obligacje bankowe Banku Gospodarstwa Krajowego w pełnej war- 

tości nominalnej oraz za kupony płatne dnia | października 1929 r. tak 

od wylosowanych, jak i w obiegu będących obligacyj odbywać się będzie 
w Centrali Banku w Warszawie oraz w Oddziałach Banku począwszy od dnia 
| pażdziernika 1929 roku na podstawie przedłożonych odcinków względnie 

Wypłata zaś należności za wylosowane 4'/»'/o i 40/, obligacje komunalne 

b. Banku Krajowego i 49/, obligacje kolejowe b. Banku Krajowego w ich 

pełnej wartości nominalnej przerachowanej na walutę złotową, oraz za ku- 

pony płatne | pażdziernika 1929 r., tak od wylosowanych, jak i będących 
w obiegu obligacyj nastąpi w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego 
we Lwowie, który temi emisjami administruje, a także w Centrali i innych 
Oddziałach Banku od dnia | października 1929 r. począwszy, za przedłoże- 
niem odnośnych odcinków względnie kuponów. 

Oprocentowanie wylosowanych obligacyj ustaje z dn. | października 1929 r. 

2455/3949 

BEOZUGEZWAREZZKOSEWENEZZOBASZEWOWEACGE 

aiihlh iki, 

Uczącym się w wielkim wyborze. 

W. BORKOWSKI wLno 

NA ROK SZKOLNY 
polecam materjały szkolne, rysunkowe i kreślarskie 

PP. Urzędnikom należącym do kół urzędniczych Na Raty. 

Szkołom i sklepom „Bratniej Pomocy" 

Mickiewicza 5, tel. 372 
Filja Ś-sto Jańska 1, tel. 371. 

na dogodnych waruukach 
z odpowiednim rabatem 

   Chcesz otrzymać 
posadę ? 

Musisz ukończyć kursy 
fachowe korespondencyj- 
ne profesora Sekułowicza 
Warszawa, Żórawia 42 H. 
Kursy wyuczają listow- 
nie: buchalterji, rachun- 
kowości kupieckiej, kore- 
spondencji handlow., ste- 
nografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach. towaro 
znawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckie- 
go, pisowni oraz grama- 
tyki polskiej. Po ukoń- 
czeniujówiadectwa. Żądaj- 
cie prospektów. _ 2456 7 

S LEKARZE & 
аавеавеваванааете 

DOKTOR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 2i. 
04 9 — 1 1 3 — 1. 
(Telef. 921). 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKORNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 1308: 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
filis, marządów moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 8—1, od 5 — 8 wiecz. 
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Miekiewieza 24. 

W. Zdr. Nr 152. 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 analizy le- 
karskie. o 9-13 

1 4-8, 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W. Z. P. 73. 

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4, W. Zar, 

Nr. 8098. 

Pokój 
do wynajęcia z całodz. 

utrzymaniem dla ucznt. 

  

  

Dowiedzieć się: 
na następujące kursy: 

1. Modelowanie w zastosowaniu do krawiectwa. 

2. Haftu artystycznego (roboty ręczne wszelkie- 

go rodzaju, jak folety, lalki, poduszki, abażury; 

malarstwo; tkactwo; koszykarttwo; haft). 

3, Tkactwa ręcznego (dywany perskie i smyr- 

neńskie, kilimy, gobeliny i sumaki). 
4. Malarstwa i 5. Grafiki. 

Szczegółowych informacyj udziela się w Kance- 

arji Kursów przy ul. Wileńskiej 15; m. 5. 

P. C. ogłasza, iż w dniu 10 września 1929r. o godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. Moniuszki 27, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, składają- 
cej się z urządzenia mieszkaniowego, należącej 
do dłużnika Edwarda Rawy, oszacowanej dla licytacji 
na sumę 1560 zł, 

Komornik Sądu Grodzkiego (—) J. LEPIESZO. 
2460/1503 

  przyjmę z całodzien- 
nem utrzymaniem, 

pomoc w naukach i 
troskliwa opieka. 

Dowiedzieć się ul. 
Uniwersytecka 9— | | 

TZ SPE, > ННЙ 
            

LL 

-Posulinate 
jest 

mieszkanie 
2—3 pokoje z kuch- 

Sprzedam 
bufet do sklepu 

w bardzo dobrym 
stanie. Dowiedzieć się 

ul. Dzielna 40—3. 
> 

OGŁOSZENIA 
od największych do naj- 
mniejszych fachowo i 
tanio w „Kurjerze Wil.* 
i we wszystkich dzien- 

nikach zamieszcza 
Wileńska Ajencja Rekla- 

Uszczędnośi 
gotówkowe przyjmuje 
na oprocentowanie 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Oszczędności 

Mickiewicza 24—9. 
2347-0 

Linki 
Kursy przenoszą się do EU kom- 

fortowego lokalu. 
445 

PRZETARG. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie podaje do 

wiadomości. że na dzień 3 października r.b. wyzna- 

eza się publiczny przetarg na sprzedaż storouży- 

tecznych parowozów, benzowozów (Motorów benzy- 

nowych) i wagonów wąskotorowych. Warunki prze- 

targu i bliższe szczegóły można otrzymać w DZE 

Kolei Państwowych w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. Ż, 

IV piętro, pokój Nr. 30 osobiście lub drogą kores- 

pondencji. 
2379/1452 Dyrekcja. 

  
Polski sklep papieru 
i materjałów piśmiennych 

  TOWAR PIERWSZORZĘDNY. 

Na Sezon Szkolny 

Władysława Puhaczewskiego 
(dawniej K. Rio). 

Wilno, ul. Zamkowa Nr 7. 
Poleca w wielkim wyborze wszelkie artykuły piśmienne dla młodzieży szkolnej 

Posiada na składzie papiery różnych gatunków, przybory kancelaryjne, arty- 

kuły malarskie i kreślarskie, ramy, obrazy. Pocztówki z widokami Wilna 

oraz inne artystycznie wykonane. Bilety wizytowe i t. d. 

2450 CENY PRZYSTĘPNE. 

    

  nią. Może też być 2 
okoje przy rodzinie. 

Wiadókośći Admini- 
stracja „Kurjera Wil." 
Jagiellońska 3, tel.99 

GOTÓWKĘ 
na oprocentowanie przyj- 
mujemy najpewniej za- 
bezpieczoną bez ryzyka 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewleza 21, tel. 152 

  

  
Linų 

z dlugoletnią prak- 
tyką biurową poszu- 
kuje posady, z wla- 
sną maszyną 
mington*. Zgłoszenia 
do Admin. „Kurjera 
Wil." pod (L.P.32577) 

mowa ul. Wielka 14, 
tel. 12-34. 2465 2 

Przybory 

elekfro- medyczne 
fachówo reperuje 

„Radjo*, Wilno, Trocka 4. 

ks. wojsk. SKrAdZIONĄ, Sa wożes 
P.K.U. Bielsk Ne 1544 na 

imię Jana Ogijewicza 
uniew, się. 2454 1 

  

„Re-     
gotówkowe przyjmu- 
jemy na dobre opro- 

contowanie, 
Dom H.-K. „ZACHĘTA” 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

Poszukujemy 
wolnych mieszkań od 

| do 6 
Zgłoszenia przyjmu- 

jemy bezpłatnie. 
Ajencja „Polkres* Wilno, 
Królewska 3, tel. 17-80. 

ВОГО 00 гаг 
w pobliżu śródmieścia 
możliwie z wygodami. 
Oferty w administracji 
„Kurjera Wileńskiego" 

„GLS 
ks. woj. d, 

Zgub. przez P. EU, 
w Święcianach na imię 
P. Kołosowowa. L. gł. ks, 
ewidencyjnej 1007/12, 

uniew. się. 2418 2 

pokojów.   
w. SOMERSET MAUGHAM. 3) 

Kropla Malajskiej krwi. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Na drugi dzień rano obudził się 
z silnym bólem głowy. Przy śniada- 

. miu nie mógł patrzeć na zastawio- 
"ne przed sobą jedzenie — owsian- 

kę, szynkę i jajka, Hutchinson rów- 
nież nie czuł się dobrze. 

—įZa bardzošmy sobie wczoraj 
pozwolili — zauważył gospodarz, u- 
siłując pokryć uśmiechem lekkie za- 
kłopotanie. 

— Łeb mi pęka — rzekł lzzart. . 
— Co do mnie — to poprzesta- 

nę tylko na whisky i wodzie sodo- 
wej — dodał Hutchinson. 

lzzart poszedł za jego przykła- 
dem i obaj przyglądali się z pewną 
odrazą Campionowi, zajadającemu 

z apetytem śniadanie. Inżynier za- 
czął 2 nich żartować. 

Na Boga, Izzart — rzekł — masz 
pan zupełnie zielony podbródek. — 
Nigdy nie widziałem takiej cery. 

Izzart oblał się rumieńcem. Śnia- 
+ da skóra była jego stałem zmartwie- 

- niem. Zmusil się do šmiechu. 
— Mója babka była Hiszpanką— 

odpowiedział. —Wychodzi to na jaw 
za każdym razem, kiedy mam kat- 

zćnjammer. Pamiętam, raz w Har- 

row pobiłem kolegę za to, że na- 

zwał mnie mieszańcem. 
— Pan jest bardzo ciemny — 

wtrącił Hutchinson. — Czy Malaj- 
czycy nie indagują pana o miesza- 
ne pochodzenie? 

— A jakże! Przeklęci zuchwalcy! 
Łódź z bagażem wyruszyła o 

świcie celem uprzedzenia kapitana 
„Sułtana Ahmeda" na wypadek, 
gdyby zawitał do ujścia rzeki wcześ- 
niej niż to było zamierzone, że dwaj 
biali są w drodze. Campion i lzzart 
mieli wyjechać zaraz po lunchu, aby 
zdążyć na miejsce noclegu przed 
przypływem, który dzięki szczegól- 
nym warunkom  topograficznym, 
przybiera na niektórych. rzekach 
kolosalne rozmiary. Do tych rzek 
zaliczała się ta, którą płynęli. Hut- 

chinson opowiadał im o tem zjawi- 
sku ubiegłego wieczora i Campion, 
któremu było ono nieznane, bardzo 
się niem zainteresował. 

— Warte widzenia — rzekł go- 
spodarz. — Jedna z największych 
osobliwości tego rodzaju na Borneo. 

Opowiedział im, że krajowcy 

czekają w łodziach na odpowiedni 
moment i zostają porywani w głąb 
rzeki z zawrotną szybkością. On 

sam zrobił raz taki eksperyment. 
— Więcej tego nie spróbuję — 

rzekł, — O mało nie postradalem 

zmysłów. 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lnb przesyłką pocztową 4 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za Wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki. Za nnmer dowodówy 20-gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

nmictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

Zagranicą 7 zł. CENA' OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 

cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsc 

za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

— Mnieby się to uśmiechało — 
wtrącił Izzart. 

— To rzecz podniecająca, natu- 
ralnie, ale kiedy się siedzi w kru- 
chem czółnie i wie się, że jeżeli 
wioślarz nie uchwyci odpowiednie- 
go momentu i człowiek wpadnie 
do szalejącej wody, to i święty Bo- 
że nie pomoże... nie, to dla mnie 
nie zabawa. 

— Nie uląkłem się nigdy naj- 
gorszych nurtów — odpowiedział 
Campion. 

— Co tam nurty; Poczekajcie, 
aż zobaczycie taki przypływ. Trud- 
no o straszniejsze zjawisko, Czy 
wiecie, że tylko na tej jednej rzece 
topi się rok w rok w czasie przy- 
pływów przynajmniej dwunastu tu- 
bylców? 

Prawie całe rano przepędzili na 

werandzie, i Hutchinson pokazał im 

sad. Przed lunchem wypili parę ko- 

lejek i lzzartowi wrócił apetyt. Go- 

spodarz przechwalał się swoją ma- 

lajską kuchnią, i kiedy na stole u- 
kazały się dymiące półmiski, wszys- 

cy rzucili się na nie jak głodne 
wilki. Hutchinson zachęcał do picia. 

— Możecie się upić. Będziecie 
mieli czas na drzemkę. 

Nie mógł się pogodzić z myślą, 
że goście wkrótce go opuszczą. Tak 
dawno nie rozmawiał z białymi ludź- 
mi. Zachęcał ich do jedzenia. Wie- 
czorem dostaną tylko niechlujnej 
malajskiej strawy i araku. Niech 
korzystają z okazji, póki czas. Cam- 
pion wspomniał parę razy, że po- 
winni się już zbierać do drogi, ale 
Hutchinson i Izzart — (ten ostatni 

Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od g 

  

poczuł się znów swobodny i szczę 

śliwy) — zapewnili go, że jeszcze 

jest czas. Gospodarz posłał po cen- 
ną butelkę benedyktyna. Napoczęli 
ją wczoraj, niech się dzisiaj skończy! 

końcu udali się nad rzekę. 
Wszyscy byli bardzo weseli i led- 
wie się trzymali na nogach. Na 
środku łodzi wznosił się namiot, pod 
którym Hutchinson kazał rozłożyć 
materac. Załoga składała się z więż- 
niów w ciemnych sarongach z wię- 
ziennemi stemplami. lzzart i Cam- 
pion podali ręce gospodarzowi i rzu- 
cili się na materac. Łódż odbiła od 
brzegu. Szeroka. mętna, cicha rze- 
ka połyskiwała w słońcu jak pole- 
rowany mosiądz. Po drugiej stronie 
widać było zieloną gęstwinę. Chcia- 
ło im się spać, ale Izzart postano- 
wił oprzeć się senności, dopóki nie 
wypali cygara. Ta walka z fizycz- 
nym bezwładem sprawiała mu dziw- 

ną przyjemność. Kiedy niedopałek 
zaczął go parzyć w palce. rzucił go 
do wody. 

— Utnę sobie wspaniałą drzem- 
kę — rzekł. 

— A przypływ? — zapytał Cam- 
pion. 

— O, nie mamy sobie czem za- 

wracać głowy. 
Ziewnął przeciagle i halašliwie, 

Członki ciężyły mu jak ołów. Przez 
chwilę miał świadomość rozkosznej 
senności, poczem zapadł w nicość. 
Nagle obudziło go silne szarpnięcie 

za ramię. 
— Patrzaj pan. 

— (Co się u djabła stało? 
Mówił z irytacją, napół przytom- 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

ny ze snu, lecz oczy jego poszły za 
gestem ręki Campiona. W oddali 
bieliły się trzy grzywiaste fale, bieg- 
nące jedna za drugą. Nie wyglądało 
to groźnie. 

— O, to pewnie przypływ ? 
— Co poczniemy teraz—krzyk- 

nął Campion. 
łzzart nie wybił się jeszcze ze 

snu, i niepokój starszego towarzy- 
sza wywołał na jego usta lekki 
uśmiech. 

— Niema się czem przejmować. 
Ci czarni chłopcy wiedzą, jak się 
zachować. Co najwyżej zmoczy nas 
trochę i tyle. 

Ale w trakcie, gdy zamieniali te 
słowa, przypływ runął na nich z ry- 
kiem, podobnym do ryku morza, 
i Hzzart stwierdził, że fale były o 
wiele wyższe, niż się im zdawało. 
Zacisnął pas, aby w razie wywró- 
cenia się łodzi nie zgubić w wodzie 
dolnej części garderoby. Fale nakry- 
ły ich momentalnie. Przed ich wzro- 
kiem zarysowała się ;ściana wodna, 
wysoka na 10—12 stóp, o ile strach 
potrafi mierzyć. Jasne było że żad- 
na łódź nie oprze się takiej prze- 
szkodzie. Pierwsza fala zmoczyła 
ich do suchej nitki i wypełniła łódź 
do połowy, za nią spadła druga. 
Wioślarze podnieśli krzyk. Wiosło- 

wali jak oszaleli, podczas gdy ster- 
nik wrzeszczał rozkazy. Ale wobec 
tego żywiołowego przyboru byli zu- 
pełni bezsilni i wprędce stracili wła- 
dzę na drewnianą łupiną. Pęd wo- 
dy wykręcił ją bokiem i poniósł na 
kształt liścia w kierunku przypływu. 
Przeskoczyła nad nimi jeszcze jed- 

na ogromna fala, i zaczęli tonąć. 
lzzart i Campion wygramolili się z 
pod namiotu. Nagle poczuli, że dno 
zapada się wgłąb, a oni zostają na 
wodzie. Naokoło bulgotało i szu- 
miało. Pierwszy impuls kazał lzzar- 
towi płynąć do brzegu, ale chłopiec 
Hassan krzyknął, aby się trzymał 
łodzi. Przez jakąś minutę wszyscy 
wisieli w wodzie, uczepieni kruchej 
ostoi. 

— Nic panu nie jest? — wrzasnął 
Campion. 

— Nie, rozkoszuję się kąpielą — 
odkrzyknął lzzart. 

Wyobrażał sobie, że przypływ 
pójdzie w górę rzeki i za kilka mi- 
nut powierzchnia jej przybierze nor- 
malny, spokojny wygląd. Zapomniał, 
ż fale unosiły ich ze sobą. Co 
chwila przeskakiwały im nad głowa- 
mi pierzaste bałwany. Trzymali się 
krawędzi łodzi, dopóki wielka fala 
nie wywróciła jej do góry dnem. 
Śtracili punkt oparcia i nie mieli się 
już teraz czego chwycić, bo śliskie 
dno nie dawało żadnego zaczepie- 
nia. Ręce lzzarta osunęły się bez- 
radnie po tłustej powierzchni. Łódź 
fiknęła ponownie kozła, ale nie mo- 
gło być mowy o tem, aby się jej 
uczepić na stałe, bo obracała się ze 
straszliwą regularnością, ukazując to 
dno, to krawędzie. Pomyślał, że 
dzieje się to dlatego, iż wszyscy 
trzymają się z jednej strony i spró- 
bował podepchnąć część załogi na 
drugą. Ale nie został zrozumiany. 

(D. c. n.). 
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