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Rok VIII. Mr. i46 (2088). Wilno, Sobota 27 Czerwca I981 r. 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 
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Przed nowym rokie 
szkolnym. 

(Wywiad z P. Kuratorem K. Szelągowskim). 

Z ekazji zakończenia roku szkol- 

mego P. Kurator Kazimierz Szelą- 

gowski udzielił uprzejmie współpra- 

eownikowi naszego pisma informacyj, 

tem cenniejszych. że wyjaśniają one 

aktualne zagadnienia naszej szkoły. 

Jaka jest sytuacja w szkolnictwie 

pawszechnem? 

— Wiadomo ogólnie—zaczyna P. 

Kurator — że życie szkoły, zwlaszca 

powszechnej, stoi przed próbą. Pesy- 

miści mówią nawet o katastrofie szkol- 

mej w związku z dorastaniem do wie- 

ku szkoły powszchnej dzieci z t. zw. 

powojennych roczników. W normal- 

nych warunkach ogólnogospodarczych 

przygotowanie aparatu szkolnego na 

ebjęcie wszystkich dzieci, od 7-go ro- 

ku życia, obowiązkiem powszechnego 

mauczania, nie nastręczałoby  szcze- 

gólnych trudności. Kryzys ekono- 

miczny i wypływająca stąd kompre- 

sja budżetowa zmuszają jednak do 

stosowania specjałnych środków za- 

radczych, gdyż właściwy cel, to jest 

utrzymanie zasady powszechnego 

kształcenia dzieci w zakresie elemen- 

tarnym, nie powinien i nie może ulec 

naruszeniu. 

Do środków poleconych przez Wła- 

dze dla przetrwania i opanowania cięż- 

kiej sytuacii należy ekonomiczne zu- 
żytkowanie pracy nauczycieli do prze- 

widzianych 30 godzin pracy tygodnio- 

wej, częściowa redukcja lekcyj niektó- 

rych przedmiotów jak n. p. gimna- 

styki i robót, w warunkach, gdzie nie 

mogą być należycie prowadzone, wre- 

szeie komasacja oddziałów najwyż- 

szych szkoły powszechnej o małej 

liczbie dzieci. Zwolnione w ten spo- 

sób siły nauczycielskie zostaną użyte 

ma najkonieczniejszych placówkach. 

Ponadto przewidziane jest na naszym 

terenie odroczenie obowiązku szkolne- 

go dla tych siedmiolatków, które znaj- 

dując się na peryferjach 3-kilometro- 

wych obwodów szkolnych, z powodu 

edległości z wielką trudnością mogą 

uczęszczać do szkoły, nierzadko zaś 

z powodu przeszkód nie uczęszczają. 

Z początkiem roku szkolnego 

1931/82 będzie na. terenie Okręgu 

miespełna trzysta tysięcy dzieci w wie- 

ku szkolnym, samych siedmiolatków 

z rocznika 1924 przybędzie 45 tysięcy. 

Pojemność szkół naszych oceniam na 

ekoło 280 tysięcy; przy zastosowaniu 

wspomnianych wyżej środków i po- 

mocy prywatnego szkolnictwa, które 

podobnie jak niższe klasy szkół 

średnich—wchłania rokrocznie  pe- 

wien odsetek dzieci, można będzie о- 

panować położenie bez nowych eta- 

tów nauczycielskich. Z przewidywań 

inspektorów szkolqych wynika, że li- 
czba dizeci, dla których zabrakłoby 
ewentualnie miejscą w szkole, wynosi 

niewiele ponad 10 tysięcy. Trzeba 

zaś pamiętać, że w Okręgu Wileńskim 
p — 

_90 proc. dzięci uczęszcza do szkół, gdy 

na Wolyniu zaledwie 65 proc. | 
Najwięcej dzieci poza 

szkołą w powiatach: wilejskim, bara- 

nowickim, dziśnieńskim i wileńsko- 

trockim, zaś w mieście Wilnie i po- 

wiatach nowogródzkim, szczuczyń- 

skim i wołożyńskim wszystkie po- 

mieszczą się w szkołach. Tak ' więc 

  

zostanie 

sytuacja u nas jest znącznie lżejsza, 

niż w niektórych innych okręgach i 

dlatego uważam ze stanowiska całości 

egoizm lokalny za niewskazany. 

— Jak przedstawia się budownic- 

iwo szkót? 

— Niewesoło. Na terenie jest sze- 

reg szkół na dokończeniu, około 10 

szkół możnaby wykończyć sumą 100 

tysięcy złotych. Wspomnę również, że 

zostały opracowane plany drewnia- 

nych szkół i można liczyć się z tem, 

że budownictwo drewniane, jako nie- 

równie tańsze, znajdzie zastosowanie 

w naszem szkolnictwie. 

— Czy przewidziane są zmiany w 

zakresie zakładów kształcenia nauczy- 

cieli? 

— llość zakładów nie zmniejszy 

się. Seminarjum w Borunach zostanie 

powiększone o czwarty kurs. Nato- 

miast grupa humanistyczna wyższego 

kursu nauczycielskiego zostanie zanie- 

chana. Język litewski bedzie wprowa- 

dzony jako drugi do seminarjum w 

Trokach, i to na okres 4—5 lat, gdyż 

seminarjum w Święcianach nie może 

samo dostarczyć potrzebnej ilości sił 

nauczycielskich, posiadających znajo- 

mość języka litewskiego. Białoruskie 

państwowe seminarjum dostaje drugi 

kurs i nowy lokal oraz pomieszczenie 

dla internatu. Palącą wprost sprawą 

jest brak stosownych podręczników 

litewskich dla szkół _ powszechnych. 

Utrzymywaniu w szkołach pódręczni- 

ków, sprowadzanych z Kowna, trzeba 

stanowczo położyć kres. 

— A szkoły średnie ogólnokształ- 

cące? 

— Z szczegółów wspomnę, że w 

Baranowiczach lub Stołpcach  zosta- 

nie wzniesiony budynek dla gimna- 

zjum o konstrukcji barakowej. O in- 

nych poważniejszych inwestycjach— 
poza remontami — w tym dziale 

szkolnictwa niema naturalnie mowy. 

Na rzeczowe wydatki państwowych 

szkół średnich rozporządzamy kwotą 

około 300 tysięcy złotych. 

Po przeprowadzonych zmianach 

organizacyjnych, których dokonamy 

w bieżącym roku szkolnym, właściwy 

wysiłek pójdzie w kierunku pracy 
naukowej i wychowawczej. Z samym 
początkiem roku odbędzie się zjazd 

dyrektorów państwowych i prywat- 

nych gimnazjów, poświęcony tym wła- 

śnie sprawom. 

Miejsce nauczycieli niekwalifikowa- 

nych, korzytających dotąd z przedłu- 

żanego z roku na rok prawa nauczania, 

zajmą nowe siły. Wielka ilość ofert 

pelnokwalifikowanych _ nauczycieli, 
które wpłynęły do wydziału szkolnic- 

twa średniego, jest wprost zastanawia- 

jąca. Dość powiedzieć, że dotąd udzie- 

lono 250-ciu osobom odmowy. Świad- 
czy to dosadnie o nadprodukcji sił 

w tej dziedzinie. 

— A pozostałe szkołnic- 

twa? 

działy 

— W szkolnictwie zawodowem po- 

ważniejszych inwestycyj nie będzie. 

Podkreślona zostanie praca wycho- 

która w tym typie szkoły, 

specjalnym i skierowanym ku facho 

wemu kształceniu, jest zaniedbana. 

wawcza, 

Conajmniej wzmianka należy się 

oświacie pozaszkolnej. Jej rozwój, tak 

ważny dla podniesienia poziomu wsi, 

byłby znacznie pomyślniejszy, gdyby 

samorządy wywiązywały się z swych 

zobowiązań na rzecz oświaty poza- 

szkolnej, czego bardzo często nie czy- 

nią. Jest w planie reforma sposobu 

zawiadywania funduszami, przezna- 

czanemi na ten cel przez władze szkol- 

ne i czynniki samorządowe, na taki, 

by rozporządzanie sumami na rzecz 

oświaty pozaszkolnej było sprawniej- 

sze. 

— Ogólny sąd P. Kuratora o naj- 

bliższej przyszłości naszej szkoły jest 

zatem daleki od pesymizmu. 

Uważam, że powodów do pesymiz- 

mu niema. Dotyczy to zresztą sytuacji » 

szkolnej w całem państwie, którą 

przedstawiano w zbyt ciemnych koło- 

rach. W roku szkolnym 1930/31 było 

w szkołach powszechnych całej Rze- 

czypospolitej około 3,500.000 dzieci, 

w przyszłym roku szkolnym będzie ich 

4,140.000. 

Ogólna liczba dzieci w wieku szkoł- 3 

nym, które pozostaną ewentualnie po- 

za obrębem szkoły, nie przerasta 190 

tysięcy. W okręgach „poznańskim, po- 

morskim, łódzkim i w Warszawie 

wszystkie dzieci znajdą się w szkole, 

nasz okręg zajmuje pod tym wzglę- 

dem szóste miejsce. 

Stoimy wobec poważnych zadań, 

lecz nawet na najtrudniejszym odcin- 

ku szkoły powszechnej potrafimy im 

sprostać, nie rezygnując z realizacji 

obowiązku powszechnego nauczania 

i bez szczególnej pomocy finansowej 

państwa. 

Dr. Ad. Hirschb. 

Pan Prezydent Rzplitej 
przyjął na audjencji 

p. wojewodę Beczkowicza. 

. WARSZAWA. 26.6 Pat. — W dn 
26 bm. o godzinie 10 min. 30 Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
na audjencji wojewodę wileńskiego 
p. Beczkowicza O godzinie 11 Pan 
Prezydent podejmował herbatką u- 
czestników zjazdu botaników słowiań 
skich. 

Posiedzenie Komitetu Ekono- 
micznego Ministrów. 

WARSZAWA, 26. VI. (Pat). W dn. 
26 b. m. odbyło się pod przewodnict- 
wem prezesa Rady Ministrów Aleksan- 
dra Prystora posiedzenie Komitetu E- 
konomicznego Ministrów. Na posie- 
dzeniu tem uchwalony został program 
polityki zbożowej na rok gospodarczy 
1931-32. Pozatem komitet ekonomicz- 
ny uchwalił szereg zarządzeń, zmie- 
rzających do zorganizowania i uspra- 
wnienia eksportu drzewa; upoważnił 
władze TESP-u do sfinalizowania per- 
traktacyj z francusko-niemieckiem po- 
rozumieniem potasowem, dotyczących 
unormowania eksportu francuskich 
niemieckich i polskich soli potasowych 
powołał przy prezesie Rady Ministrów 
specjalną komisję do opracowywania 
dalszych zarządzeń z zakresu walki z 
kryzysem i łagodzenia skutków bezro- 
bocia. Wreszcie polecił odnośnym mi- 
nistrom przeprowadzenie obniżenia u- 
posażeń władzom naczelnym banków 
państwowych. 

Wysokie odznaczenia kura- 
torów. 

WARSZAWA, 26. VI. (Pat). Pan 
minister wyznań religijnych i oświece- 
nia publicznego dr. Czerwiński w 0- 
becności podsekretarza stanu p. Ka- 
zimierza Pierackiego oraz dr. Antonie- 
go Owsianki, naczelnika Biura Perso- 
nalnego, wręczył w dniu wczorajszym 
krzyż komandorski orderu Odrodze- 
nia Polski pp. dr. Joachimowi Namy- 
słowi, kuratorowi Okręgu Szkolnego 
Poznańskiego oraz Kazimierzowi Sze- 
lągowskiemu,  kuratorowi Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego. 
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B. senator: Sergjusz Kozicki 
skazany na rok ciężkiego 

więzienia. 

RÓWNO, 26. VI. (Pat). Wczoraj 
wieczorem ukończona została rozpra- 
wa przeciwko byłemu senatorowi Ser- 
gjuszowi Koziekiemu, oskarżonemu z 
art. 129. Kozicki, nawołując Ukraiń- 
ców do głosowania za listą Nr. 8 (Sel- 
rob), wygłosił przemówienie o treści 
antypaństwowej. Sąd, pod przewod- 
nietwem sędziego Przysieckiego, ska- 
zał Koziekiego na rok ciężkiego wię- 
zienia z zaliczeniem aresztu śledczego 
Kozicki został narazie wypuszczony 
na wolność za kaucją 3 tys. zł. 

  

Upał to nic! 

  

mówi piękna Pani, gdy już nabyła letnie combinaison'y 
i lekkie jedwabne pantalony w sklepie — — 

Franciszka Frliczki 
POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERĄPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 
ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACIiSZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 
Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 

Zamkowa 9, telefon 6-46. 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Wizyta Brueninga i Curtiusa w Paryżu 
najważniejszem zagadnieniem chwili. 

PARYŻ, 26-VI. (Pat). Propozycja prezydenta Hoovera zajmowała 
opinję publiczną tylko przez 5 dni, dziś zaś ustępuje już na drugi plan. De- 
bata w Izbie będzie bodaj ostatnim aktem tego dramatycznego incydentu. 

Na pierwsze miejsce wysuwa się nowy fakt, na który zwracają się 
oczy wszystkich. Jest to zapowiedziany na pierwsze dni lipca przyjazd 
do Paryża kanclerza Brueninga i ministra Curtiusa. 

W środowiskach politycznych uważają to za dywersję przeciwko 
wystąpieniu prezydenta Hoovera. 'W każdym razie poniedziałkowa wizy- 
ta ambasadora niemieckiego w ministerstwie spraw zagranicznych i dłu- 
ga rozmowa, jaką odbył z nim Briand, pozostaje niezawodnie w związku 
z nagłem zgłoszeniem projektu odwiedzin niemieckich ministrów. 

Grzeczne słowa, wypowiedziane przez kanclerza Brueninga publicz- 
nie we wtorek pod adresem Francji, nie były, oczywiście, odruchem sa- 
morzutnym z jego strony, a stanowiły już część należycie obmyślanego 
planu. 

Anglja gotowa jest prolongować długi na rok. 
LONDYN, 26 VI. (Pat). Rząd brytyjski zawiadomił w dniu 26 b. m. 

przedstawicieli Polski, Rumunji, Jugosławji, Estonji i Łotwy o decyzji, 
wyrażonej w ostatniej deklaracji Snowdena w Izbie Gmin, a dotyczącej 
długów wojennych, przyczem rząd brytyjski stwierdził, że skoro tylko 
propozycja prezydenta Hoovera zostanie ogólnie przyjęta, będzie on 
skłonny odłożyć na rok, począwszy od 1 lipca r. b. przyszłe spłaty, wy- 
nikające z poczynionych awansów na odbudowę i innych drobnych dłu- 
gów, zaciągniętych od Wielkiej Brytanji. Technicznie rzecz biorąc, długi 
te nie są długami wojennemi, lecz wywołane zostały koniecznościami, 
wytworzonemi przez wojenne warunki. ; 

Niemcy zerwaly polsko-niemiecką umowe 
żytnią. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Wczoraj komisarz zbożowy Rze- 
szy Niemieckiej dr. Bade zawiadomił 
polską komisję zbożową w Berlinie, 
że rząd Rzeszy zdecydował nieprzedłu 
żać umowy żytniej polsko-niemieckiej 
Termin upływa 30 czerwca r. b. Zain- 
teresowane koła gospodarcze uważają 
zerwanie umowy przez Niemcy za nie- 
korzystne dla siebie, albowiem stwa- 
rza to dla polskich eksporterów żyta 
swobodę działania na rynkach zagra- 
nicznych, na których zboże polskie w 

czasie trwania umowy polsko-niemiec- 
kiej utrwaliło swój stan posiadania, 
tem więcej, że eksporterzy polscy byli 
przygotowani do zerwania umowy 
żytniej i opracowali specjalny projekt 
na podstawie którego z dn. 1 lipca u- 
ruchomione zostało biuro sprzedaży 
zboża w Gdańsku. Zadaniem tego biu- 
ra będzie eksport żyta polskiego na 
rynki zagraniczne, które dotychczas 
obsługiwano żytem polskiem. 

Lieberman contra Związkowi Leglonistów. 
Związek Legionistów został uniewinniony. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Wczoraj w Sądzie Okręgowym w War- 

szawie, toczył się proces posła Liebermana 
przeciwko Zarządowi Związku Legjonistów. 
Poseł Lieberman zaskarżył Zarząd Związku 
o zniesławienie, z powodu deklaracji co do 
solidaryzowania się Związku Legjonistów z 
jednostronnym protokółem zastępców hono- 

rowyčh p. Cara, uznającym p. Liebermana 
za niehonorowego. Protokół tem był wywo- 
łany niewyciągnięciem przez p. Liebermana 
konsekweneyj honorowych wobec listów mi- 
nistra Cara, w których oświadczył on, że 
gdyby nie wysoki urząd Min. Sprawiedliwo- 
ści winien byłby spoliczkować p. Lieberma- 
na, za jego artykuł o sercu p. Cara. Obroń- 
ca Zarządu Związku Legjonistów wywodził, 
iż do obowiązków legjonistów należy zająć 
stanowisko wohec zarzutów niehonorowości 

p. Liebermana, członka tego Związku i ofi- 
cera rezerwy. 

Jeden z oskarżonych, p. vicemarsz. Sejmu 
Polakiewicz, między innemi oświadczył na 
rozprawie: „Tu zachodzi kwestja dlaczego 
my ludzie młodsi, jak to nam zarzuca oskar- 
życiel, wystąpiliśmy przeciw człowiekowi 
starszemu? My legjoniści dzielimy jednak 
oficerów legjonowych, na tych oficerów, któ 
rzy byli na froncie, i tych, którzy znajdo- 
wali się przy C. K. komendzie legjonów. 
Trzeba stwierdzić, że ta druga kategorja 
działała na wyraźną szkodę naszego czynu, 
a p. Lieberman był przydzielony właśnie do 
C. K. komendy legjonów*. Sąd po krótkiej 
naradzie ogłosił wyrok, mocą którego 0s- 
karżeni członkowie Zarządu Związku Legjo- 
nistów zostali całkowicie uniewinnieni. 

Pogrzeb Ś. p. gen. Jaxy-Rożena 

WARSZAWA, 26-VI. (Pat). W 
dn. 26 b. m. przed południem od- 
było się w kościele garnizonowym 
przy ul. Długiej nabożeństwo żałob- 
ne za duszę ś. p. gen. Władysława 
Jaxy-Rożena, komendanta głównego 
Związku Strzeleckiego. Nabożeństwo 
odprawił ks. biskup polowy Gall w 
asyście licznego kleru. 

Na nabożeństwo, prócz rodziny 
zmarłego, "przybył  przestawiciel 
Pana Prezydenta Rzeczypospplitej 
płk. Głogowski, przedstawiciel Pana 
Marszałka Piłsudskiego wice - mini- 
ster spraw wojskowych gen. Sławoj- 
Składkowski, p. premjer Prystor, 
PP. ministrowie Pieracki, Hubicki, 
Czerwiński, Zarzycki i Kozłowski, 
p. wice-minister Beck i p. wicemin. 
Stamirowski, posłowie na Sejm, ge- 
neralicja, przedstawiciele Związku 
Strzeleckiego z prezesem Anuszem, 
korpus oficerski wojska i policji pań- 
stwowej oraz delegacje różnych sto- 
warzyszeń i organizacyj społecznych. 

Po nabożeństwie trumnę wynieśli 
na barkach towarzysze brani zmar- 
łego i złożyli na lawecie, ozdobio- 
nej kwiatami. Na trumnie złożono 
wieńce od P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i p. Marsz. Piłsudskiego. 

Kondukt pogrzebowy otwierał 
szwadron | pułku szwoleżerów, ba- 
-taljon 36 p. p., bataljon policji pań- 
stwowej, bataljon Związku Strzelec- 
kiego i bataljon P. W. kolejowego. 
Przed trumną niesiono liczne wien- 
ce oraz postępowało duchowień- 
stwo z ks. biskupem polowym Gal- 
lem na czele. 

Na cmentarzu wojskowym, po 
odprawieniu modłów żałobnych, wy- 
głosili przemówienia pożegnalne: w 
imieniu frakcji rewolucyjnej PPS. 
p. Dąbrowski, Związku Strzeleckie- 
go—pos. Anusz, wojska— płk. Trzas- 
ka-Durski i płk. Bałaban oraz w im. 
Legjonu Młodych naczelnik Mar- 
kowski, Na mogile złożono kilka- 
dziesiąt wieńców. 

  

Roczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

W WILNIE 
UL. DĄBROWSKIEGO 5. | 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

  

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6-ej. 

  

  

| POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 

| w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
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Na marginesie przyjažni 
polsko - łotewskiej. 

(Оа specjalnego korespondenta). 

Ryga, w czerwcu. 

Zdawało się, że przyjaźń polsko- 
łotewska, zapoczątkowana w r. 1920 
na polach wspólnej walki z Bolszewją 
o niepodległość „waszą i naszą* — 
będzie gwarancją swobodnego i przy- 
jaznego współżycia łotewskiej więk- 
szości z mniejszością polską, która sta- 
nowi przecież znaczny odsetek ludno- 
ści, zamieszkującej Republikę Łotew- 
ską. Styczeń roku 1920 oraz groby 
nieznanego żołnierza polskiego roz- 
siane na terenie b. Inflant polskich, 
dzisiaj prowincji łotewskiej, — oto 
świadectwa szczerej przyjaźni ze stro- 
ny Polski.. 

Tymczasem pewne posunięcia ze 
strony rządu łotewskiego w stosunku 
do polonji łotewskiej, podjęte w ro- 
ku 1922 i 1923 wykazały, że nie wszyst 
ko jest w porządku z tą przyjaźnią: 
dało się to: odczuć najlepiej w powie- 
cie iłłuksztańskim, który ostatnio 
najbardziej został dotknięty zarządze- 
niami władz łotewskich. 

    

   

W stosunku do Polaków tamtej- 
szych zastosowano represje. 

Z powodu nic nieznaczących fak- 
tów (zaburzenia w kościele iłłuksztań- 
skim z powodu nagłego wprowadzenia 
języka państwowego do świątyni, któ- 
rej mury jedynie polską mowę dotych- 
czas słyszały) pewne stronnictwa о- 
pozycyjne i niektóre z koalicji rządo- 
wej ukuły na wielką skalę zakrojoną 
rzekomą „polonizację“ powiatu iHuk- 
sztanskiego. Zaczęla się kampanja w 
rasie. Pisma t. zw. letgalskie na cze- 
ie z „Pedeja Bridi* (.,z ostatniej chwi- 

li*) rozpoczęły wyjaskrawiać nadzwy- 
czajny rozwój szkolnictwa polskiego 
na Łotwie, rzekomą akcję polonofil- 
„ską duchowieństwa katolickiego, je- 
go agitację na rzecz państwa ościen- 
nego(?!) i t. d.i t. p. 

Cały szereg obrad komisji budżeto- 
wej Sejmu, na której omawiano pra- 
wę udzielenia dla mniejszości polskiej. 
zapomogi na cele szkolnictwa polskie- 
go w Łotwie, zakończyło posiedzenie 
w dniu 5 maja, na którem — po dema- 
gogicznych wystąpieniach  socjal-de- 
mokratów z A. Eglit'tem i Dukurs'em 
na czele — uchwalono wniosek, po- 
wołujący parlamentarną komisję śleć+ 
'czą dla zbadania prawdziwości zarzu- 
tów na miejscu. Wniosek ten zaakcep- 
towała również polska frakcja sejmo- 
wa, słusznie uważająca, że należy na- 
piętnować publicznie niecne insynua- 
cje prasy i niektórych z grup parla- 
mentarnych. 

Postawienie powyższego wniosku 
a przedewszystkiem powołanie do 

komisji śledczej przedstawicieli tylko 
strony oskarżającej — wywołało zro- 

zumiałe zaniepokojenie wśród przed- 

stawicieli mniejszościowych, żądają- 

«cych powiększenia składu komisji z 5 

„do 7 osób, z tem by w jej składzie mo- 
„gli się znaleźć przedstawiciele mniej- 
szošči narodowych. 

Uzupełnienie jednak wniosku. zgło 

szonego przez frakcję polską na ple- j 

num Sejmu w dniu 29 maja b. r., zo- | 

stało w drodze tajnego głosowania 

większością 9 głosów (za 37, przeciw 

46) odrzucone. W ten sposób parla-! 

poczynionych mniejszości polskiej 

składa się wyłącznie z jej oskarżycie 

Ton zaś i treść przemówienia jed- 

nego z nich na temże poiedzeniu Sej 

  

  

  mowem, był wielce znamiennym. prze . Р 

sądzając zgóry negatywny wyrok wf, 

sprawie polskiej. 3 ko 

120 W odpowiedzi zabrał głos posel 
Wiłpiszewski, którego przemówienie 

podaję w urywkach. 

„Jeśli dotąd, — zaczyna swe przemówie- 

“nie p. Wilpiszewski, — należało wierzyć w 

objektywność komisji śledczej, to dziś już 
sam tylko ton wystąpienia jedn. z inicja 

torów całej tej sprawy i czynnego członka 

  

    

  

    

  

   

   

   

   

tej komisji p. Dukursa, — zmusza bardzo 
powątpiewać by p. Dukurs i jego sprzymie- 
rzeńcy mogli być objektywnymi i sprawiedli- 
wymi sędziami. 

Całe oskarżenie Polaków jest poprostu 
zbudowane na pogłoskach, plotkach, osobi- 
stych urazach możnowładców i subjektywnie 
ujętem pojęciu o prawach i obowiązkach 
mniejszości narodowych. 

Panowie s. d-ci zupełnie jawnie cieszą się 
z tego, że cała ta sprawa może skomplikować 
pozycje posłów Polaków w stosunku do Ko- 
alicji i ułatwić w ten sposób możność prze- 
silenia rządowego. Panu Dukursowi i jego 
spólnikom wypada za wszelką cenę zdobyć 
wyrok oskarżający. Nie mogą więc dopuścić 
do składu tej komisji przedstawicieli mniej 

   

  

    

  

x. mniejszość — w danej chwili nie wy- 
magamy żadnych ilejów. My brenimy 
naszego prawa. Nas jest osiemnastu, Myś- 
my wysłani do Sejmu przez bardzo znaczny 
odsetek ludności Łotwy i mamy takież peł- 
nomocnictwa, jak i reszta posłów. Nam nie 
śmią ufać mniej, niż innym posłom. lub przy- 
lepiać nam etykietkę posłów drugiej kate- 
gorji. Ludność, która wysłała nas nie pozwo- 
li na to, jak również nie pogodzi się z tem 
by ją uważano za obywateli drugiego rzędu! 

Twierdzę, że społeczne, polityczne i kul- 
turalne organizacje polskie, zarówno jak i w 
swej masie ludność polska, na terenie Łotwy 
zamieszkująca, jest absolutnie lojalną w ste- 
sunku swym do większości, kocha swą zie- 
mię i nie gorzej od innych narodowości speł- 
nia swe obowiązki obywatelskie. O tem świad 
czą zgodne współżycie mas ludności i te mo- 
giły, te krzyże i pomniki, któreście Wy sami, 
panowie, na terenach powiatu iłłuksztańskie- 
go i Łatgalji wznieśli. 

To jednak nie pozbawia nas i nie pozba- 
wi prawa i obowiązku wykorzystania i bro- 
nienia w granicach konstytucji naszego pań- 
stwa naszych kulturalnych praw i prawa po- 
zostania wiernymi synami narodu polskiego** 

W niektórych momentach silne 
przemówienie powyżze zostało wysłu- 
chane z uwagę i skupieniem. Posłowie 
polskiej frakcji zostali jednak zmusze- 
ni do opuszczenia koalicji rządowej. 

W dniu 6 b. m. odbyło się w Dyne- 

burgu posiedzenie Zarządu i Rady 
Związku Polaków w Łotwie, na któ- 

rem po szczegółowych sprawozda- 
niach posłów J. Wilpiszewskiego i J. 
Wierzbickiego powzięto następującą 

uchwałę: . 
Zważywszy, że ь 
а) ludność polską i jej organizacje spo- 

łeczne, lojalnie zdążające do realizacji swych 

kulturalnych, społecznych i ekonomicznych 
praw, konstytucyjnie zastrzeżonych, posta- 
wiono pod niesłusznym zarzutem nielojalnoś- 
ci w stosunku do państwa. 

b) w Parlamentarnej Komisji Śledczej do 
spraw zbadania kwestyj narodowościowych i 

kulturalnych w powiecie iłłuksztańskim nie 

zostało udzielone miejsce przedstawicielowi 
mniejszości, 

c) wniosek o przyznanie miejsca przedsta- 
wicielowi mniejszości w komisji nie został 
poparty przez niektóre grupy obecnej koali- 

cji, oraz że 
d) oświetlenie przez część prasy koalicy j- 

nej sprawy rzekomej polonizacji powiatu if- 
łuksztańskiego jest w stosunku do ogółu lud- 
ności polskiej tendencyjne i krzywdzące. 

Zarząd i Rada Związku Polaków w Łot- 
wie postanowiła: 

a) zaakceptować dotychczasową pracę i 

politykę Sejmowej Frakcji Polskiej z wyra- 
żeniem podziękowania za szczególnie ' inten- 
sywną obronę spraw ludności połskiej, 

b) potwierdzić decyzję Frakcji Polskiej o 
ustąpieniu ze stanowiska wice-ministra Spraw 
Wewnętrznych p. Jana Wierzbiekiego, 

c) zalecić Sejmowej Frakcji Polskiej zgto- 

sić swe ustąpienie z koalicji z zachowaniem 

swobody w dalszem swem postępowaniu. 

  

  

        

Jeśli się zważy ponadto wyrok są- 

du, skazującego w Iłłukszcie 19 Pola- 

ków na więzienie od 5 do 8 tygodni 

bez prawa zamiany na grzywnę, zam- 

i ° ‚ ‚ Ктес!е tamže polskiej družyny har- 

mentąrna komisja śledcza, mająca de- 

cydować w prawdziwości zarzutów ; 
cerskiej, skupiającej młodzież poza- 

„szkolną, gdyż łotewska szkoła, do któ- 

rej uczęszcza 50 proc. dzieci polskich, 

nie pozwoliła swoim wychowankom 

należeć do harcerstwa (!) — nasuwają 

się smutne reminiscencje na temat 
przyjaźni  polsko-łotew- 

Arm. Or. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

E== j Rzeczną!! ===   
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Kryzys powieści francuskiej 
Powieść przeżywa obecnie na fran- 

cuskim rynku księgarskim ostry kry- 

zys. 

Dziwne to, ale prawdziwe. Ksiąž- 

ki, które niedawno jeszcze rozchodzi- 

ły się w setkach tysięcy egzemplarzy, 

obecnie zalegają półki księgarskie, ku 

wielkiemu zgorszeniu nieprzywykłych 
do takiej konjunktury wydawców. 

Potworne morze książek, które daw- 

niej wsiąkało bez śladu w szerokie 

rzesze czytelników, dziś grozi zalewem 

składom księgarskim, ustępując z nich 

bardzo powoli. 

Co się stało? Czyżby romans fran- 

cuski, ten słynny romans, emocjonu- 

jącą od dziesiątków lat krajowych, po 

zakrajowych czytelników się przejadł? 

Czy kryzys książki francuskiej jest 

wynikiem powszechnego kryzysu g0- 

spodarczego, który Francję, może w 

stopniu nieco mniejszym niż inne kra- 

je. dotknął? 

Na temat powyższy możnaby roz- 

prawiać długo i szeroko. Omyliliby- 

śmy się jednak, gdybyśmy chcieli za- 

łamanie się poczytności romansu 

francuskiego tłumaczyć wyłącznie zu- 

bożeniem szerokich mas czytelniczych. 

Może tam sobie oszczędny  rentjer 

francuski więcej się liczyć z groszem, 
może wzorem obywateli innych krajów 
stękać na zaciskającą się śrubę podat- 
kową, ale książki zasadniczo się nie 
wyrzeknie, tak jak my, przy najgor- 
szym kryzysie, nie wyrzekamy się po- 
wszechnego chleba. Dla przeciętnego 
bourgeois francuskiego, nie mówiąc 
już o sferach „wyższych*, książka— 
i to właśnie beletrystyka — jest tym 
naszym chlebem powszednim, bez 
którego obejść się niepodobna. 

Przyczyna kryzysu książkowego 
tkwi więc gdzieindziej. Cała tajemnica 
polega na obniżeniu się jakości ro- 
mansu, a w konsekwencji na zmniej- 
szeniu się zainteresowania  czytelni- 
ków. 

O jakich czytelników tu chodzi? 
Otóż, dła ułatwienia orjentacji, po- 
dzielmy sobie ogół czytelników fran- 
cuskich na dwie kategorje. Pierwsza 
z nieh, to elita umysłowa, „Śmietan- 
ka*, doborowe towarzystwo smako- 
szów artystycznych, którzy szukają 
wśród książek oryginalnych nowości, 
nowych idei, pomysłów, form, prą- 
dów. Wybredne podniebienie literackie 
tych arbitrów litterarum nie dadzą 
się byle czem zadowolić. 

BOBER OJ ER 

Wyjazd z Nowogródka 
pana wojewody 

Zygmunta Beczkowicza. 

Dnia 22 czerwca od godz. 8 rano zdawa- 
ło się iż na ulice Nowogródka wyległa cała 
ludność miasta. — Zaczynając od domu Pa- 
na Wojewody wzdłuż ulicy Słonimskiej stali 
zwartym szeregiem: urzędnicy województwa, 
oficerowie P. P., harcerze, hufiec szkolny P. 
W., gimnazjum Ad. Mickiewicza, straż po- 
żarna, cechy z chorągwiami, dalej na ryr- 
ku koło gmachu Starostwa — urzędnicy sta 
rostwa i sejmiku, przedstawiciele Związku 
Ziemian i zby Rzemieślniczej, wreszcie 
wzdłuż ulicy Grodzieńskiej — szkoły pow- 
szechna, między niemi szkoła  korelicka. 

gimnazjum białoruskie, Związek Kupców 
Żydowskich, Rada Miejska i Związek Pra- 

cy Obywatelskiej Kobiet, 

O godz. 9 Pan Wojewoda ukazał się na 
dziedzińcu swego domu i przy dźwiękach 
orkiestry policyjnej wsiadł do samochodu w 
towarzystwie swej małżonki, p. Wicewoje- 
wody Godlewskiego i p. Starosty Hryniew- 
skiego. Mały Antoś Godlewski wypowiedział 
wiersz pożegnalny a towarzysząca mu har- 
cerka wręczyła Panu Wojewodzie bukiet po- 
czem samochód ruszył zwolna, poprzedzany 
przez dwie orkiestry — policyjną i straży 
pożarnej — wśród szpaleru tworzonego 
przez organizacje i tłumy publiczności, po- 
suwające się równoległe z samochodem. 

W dole ul. Grodzieńskiej, Pan Woje- 

woda wysiadł i szedł dalej pieszo, otrzymu- 
jąc niezliczone wiązanki kwiatów, które też 
bez przerwy, istnym deszczem sypały się mu 
pod nogi. 

U samych krańców miasta, ostatni żegna- 
li Pana Wojewodę Rada Miejska z burmi- 
strzem p. inż. Wolnikiem na czele i Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet pod prze: 
wodnictwem p. Starościny Hryniewski 
która wręczyła Mu więź polnych kwiatów 
— poczem przy towarzyszeniu okrzyków 
pożegnalnych Pan Wojewoda wsiadł znowi 
do samochodu. 

Do granicy powiatu odprowadzili Pans 
Wojewodę: Pan Starosta i Starościna Hrv- 
niewscy, Komendant Wojewódzki P. P. Ra- 
szkowski, Zastępca Starosty p. Drewnikow- 
ski, p. burmistrz Wolnik, p. inspektor szkol- 
ny Chruścieł i przedstawiciele Rady Miej- 
skiej. | 

Pani Wojewodzina Beczkowiczowa i nie- 
które z osób wyżej wymienionych przepre- 
wadzały Pana Wiojewodę do granicy woje- 
wództwa. 

Na całej tej przestrzeni co kilka kilome 
trów, zebrani przedstawiciele gmin i szkół 
powszechnych żegnali Pana Wojewodę, 
dzieci wygłaszały wiersze i wręczały kwiały. 
Na granicy powiatu nowogródzkiego oczeki 
wał Pan Starosta Lidzki Bogatkowski i to 
warzyszył w dalszej drodze do Lidy. 

   

  

Na uroczystości Mickiewi- 
czowskie w Nowogródku. 

Dyrekcja Kolejowa w Wilnie ko- 
munikuje, iż w ciągu 3 dni, t.j. 27, 
28 i 29 b. m. z racji uroczystości Mie- 
kiewiczowskich w Nowogródku będą 
przyczepiane do pociągów, kursują- 
cych na linjach: Wilno—Baranowicze, 
Wilno—Wołkowysk wagony bezpo- 
średniej komunikacji z Nowojelnią. 

Wagony te przyczepiaiie będą do 
pociągów: Nr. 827/313, powrotny 
314/828 i do drugiego: Nr. 311 — ро- 
wrotny: 312. | 

Pozatem Dyrekcja komunikuje, że 
wszyscy udający się na te uroczysto- 
ści korzystać będą z następujących 
zniżek: osoby pojedyńcze w powrotnej 
drodze z 50'/, zniżki, w grupach zaś ze 
100”/,, jeżeli przedstawią w kasie ko- 
lejowej zaświadczenie Komitetu Ob- 
chodu Mickiewiczowskiego w Nowo- 

gródku. 

Instytucje pocztowoa- 
telegraficzne w Polsce. 
Według danych Głównego Urzędu Staty- 

stycznego, w Polsce znajduje się ogółem 
3.646 instytucyj pocztowych, w tem 1.962 
urzędów i 1.694 agencyj pocztowych, 3.84% 
stacyj telegraficznych oraz 3.659 stacyj tele- 
fonów międzymiastowych. 

Z ogólnej liczby instytucyj pocztowych 
1.082 znajduje się w województwach cen- 
tralnych (655 urzędów i 427 agencyj), 1.025 
w woj. zachodnich (390 urzędów i 635 agen- 
cyj), 959 w woj. południowych (574 urzędy 
i 385 agencyj), oraz 580 w w oj. wschodnich 
(538 urzędy i 247 agencyj). 

Z liczby 3.845 stacyj telgraficznych 1.007 
znajduje się w w ojewódziwach centralnych. 
1.589 w zachodnich, 595 w południowych i 

554 we wschodnich, 

Telefonów międzymiastowych jest na te- 
renie województw centralnych 1.002, začhod- 
nich 1.589, południowych 682, oraz wschod- 

nich 553. 

Na szezęście dla autorów — mam 
na myśli autorów przeciętnych — i 
wydawców, Petronjusze nie rodzą się 
na kamieniu. O gusty małej ich garst- 
ki nikt znów tak bardzo nie dba 
Zwłaszcza! dziś, gdy zasada „byle han- 
del szedł* znajduje szeroki oddźwięk 
wśród wydawców i księgarzy całego 
świata. Chodzi więc o czytelników po- 
zostałych, o tę resztę, bez porównania 

liczniejszą od elity i znacznie mniej 
od tej ostatniej wybredną. Ta reszta 
stanowi właśnie drugą kategorję czy- 
telników, bezimienny, wielki, szary 

tłum ludzi, co wolną chwiłę poświę- 
cają lekturze książki, kupionej za wol- 
ne grosze. 

Skądże więc to przesilenie? Czyż- 
by nawet tych mało wybrednych gu- 
stów szerokich rzesz czytelniczych nie 
umiała powieść francuska zaspokoić? 
Czyżby zbrakło tematów, zbrakło dob- 
rych piór pisarskich? 

Niestety, tak. Zbrakło tematów no- 
wych, a tematy dawne, w rodzaju 
nieśmiertelnej miłości z przeszkódami 
psychologicznemi, nawet w opraco- 
waniu utalentowanych pisarzy już się 
przejadły. 

Przy okazji poświęćmy słów parę 
francuskim romansopisarzom. Tvch 
ostatnich również dałoby się zgrubsza 
podzielić na dwie grupy: elitę i mier- 
noty. Pierwsi, jak Paul Valery, Geor- 
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Dookoła propozycji Hoovera. 
Wielka debata w lzbie Deputowanych. 
PARYŻ, 26-М!. (Pat). W piątek po południu odbędzie się w Izbie 

Deputowanych wielka debata nad propozycją prezydenta Hoovera. Dy- 

skusja rozpocznie się natychmiast po odczytaniu przez premjera Lavala 

odpowiedzi rządu francuskiego. Zgłoszono 11 interpelacyj. Kwestje po- 

lityki wewnętrznej będą usunięte z dyskusji. 

W kuluarach Izby panował wczoraj wieczorem nastrój ugodowy. Roz- 

maite ugrupowania polityczne porozumiewają się między sobą w celu 

uzgodnienia treści rezolucji, która ma być zaproponowana. Rezolucja 
ta popiera myśl współpracy międzynarodowej, lecz wypowiada się z całą 

stanowczością za nietykałnością planu Younga. Ostateczne głosowanie 

odbędzie się późno w nocy. Rząd ma zapewnioną większość. Obliczają 

ją na czterysta kilkadziesiąt głosów. 

Odpowiedź francuska na note 
amerykańską. 

PARYŻ 26.6 Pat. — Odpowiedź 
rządu francuskiego na notę amery- 
kańską, odczytana przez  premjera 
Lavala na piątkowem posiedzeniu Iz- 
by. 

Rząd francuski przyjął do wiado- 
mości z żywem zadowoleniem propo- 
zyeję prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych i bardziej, niż jakikolwiek iuny 
rząd pragnie ażeby w aktach, mają- 
cych na eelu pojednanie ekonomiczne 
świata, ujawniła się solidarność, któ- 
rej duchem ożywiony był zawsze 
rząd francuski — czy to godząc się 
na kolejną redukcję długu niemiee- 
kiego, czy też przeprowadzając przed 
wczesną ewakuację 3-ej strefy Nad- 
renji wzamian za całkowite i osta- 
teczne uregulowanie programu od- 
szkodowań, zdecydowanego w Gene- 
wie dnia 16 września 1928 roku. 

Odpowiadając na zapytanie Hoo- 
vera, rząd gotów jest zwrócić się do 
izb ustawodawczych, których zda- 
nie w tej sprawie jest nieodzowne, a- 
żeby Francja prowizorycznie i na 0- 
kres jednego roku zaniechała doma- 
gania się jakiejkolwiek spłaty ze stro 
my Rzeszy Jednakże wobec rodzaju 
przyjętych zobowiązań, dobrowolnie 
i świeżo: podpisanych w planie Youn- 
ga, uroczystego sposobu w jaki uzna- 
no ostateczny charakter i niedopusz- 
czalność odraczania spłaty nieuwa- 
runkowanych spłat rocznych, byłoby 
rzeczą bardzo ryzykowną podkopy- 
wać zaufanie do wartości podpisa- 
nych i zawartych układów. Rząd fran 
cuski podkreśla specjalnie, że usta- 
lono formalny związek pomiędzy dłu- 
gami prywatnemi Rzeszy, pożyczką 
Younga i pożyczką Kruegera a rata- 
mi nieuwarunkowanemi niezmobili- 
zowanemi Zawieszać spłaię raty nie- 
uwarunkowanej z jednoczesnem do- 
puszczeniem, że pożyczka Younga, 
wyłożona do subskrypcji publicznej, 
będzie spłacana w dalszym ciągu, 
znaczyłoby godzić w podstawową za- 
sadę i wyraźne postanowienie w tym 
kierunku. 

Rząd francuski uważa więc, że 
pierwszorzędnej wagi wzgląd moralny 
wymaga, ażeby naweł w okresie prze 
widzianym przez plan Hoovera spła- 
ty nieuwarunkowanej raty rocznej 
nie uległy żadnej zwłoce 

Rząd francuski pragnie gorąco 
współpracować z każdą inicjatywą, 
mającą na celu złagodzenie obecnego 
kryzysu, uważa jednak za swój obo- 
wiązek właśnie w interesie powodze- 

  

     

nia tych wysiłków stwierdzić, że cza- 
sowe zawieszenie spłat nie jest wy- 
starczającem lekarstwem. Niebezpie- 
czeństwa. które grożą obecnie gospo- 
darce niemieckiej, a raczej gospodar- 
ce całej Europy, są następstwem du- 
żych ograniczeń kredytowych lub 
wypływu funduszów zagranicznych. 
Rozwiązanie kryzysu niemieckiego 
zdaje się więc polegać nietylko na 
zmniejszeniu ciężarów budżetowych 
Rzeszy, lecz również na pewnem zwię 
kszeniu kredytów. Dlatego też rząd 
francuski oświadcza, iż gotów jest po 
uzyskaniu aprobaty parlamentu zło- 
żyć do dyspozycji Banku Wypłat Mię- 
dzynarodowych sumę, odpowiadającą 
należnej mu za jeden rok części raty 
nieuwarunkowanej, z jedynem  za- 
strzeżeniem eo do sumy niezbędnej 
na realizację reszty dokonywanych 
obecnie świadczeń w naturze, eo zre- 
sztą przyniesie również korzyść g0- 
spodarce niemieckiej. ° 

Wysuwająe te propozycje rząd 
francuski przypuszcza, że inne rządy 
korzystające z planu Younga, powez- 
mą podobne decyzje. Sumy, które z0- 
staną przelane do Banku Wypłat Mię 
dzynarodowych, będą mogły być na- 
tychmiast użyte na poprawę warun- 
ków kredytowych w Niemczech i in- 
nych krajach Europy Środkowej, 
przedewszystkiem tych, w których 
zawieszenie wykonania planu Youn- 
ga na przeciąg jednego roku, mogło- 
by wywołać pewne zaburzenia finan- 
sowe lub gospodarcze. Sumy użyte w 
ten sposób mogłyby być wycofane po 
upływie roku, to jest po zakończeniu 
okresu, w czasić którego ma obowią- 
zywać zawieszenie wykonywania pla 
nu Younga. Rząd francuski uważa 
również, że wskazane są wszelkie Śro- 

dki ostrożności, aby sumy te nie mo- 
gły być użyte na nie innego, jak na 
cele gospodarcze z upełnem wyklu- 
czeniem wszełkich możliwości dum- 
pingowych. Wreszcie jest rzeczą wła- 
ściwą przewidzieć przeprowadzenie 
przed upływem roku zbadania kro- 
ków, czynionych przez Niemcy w ce- 
lu ponownego podjęcia spłat. 

W ten sposób propozycje rządu 
francuskiego i pewne poprawki, któ- 
rych wymaga wprowadzenie w życie 
propozycji amerykańskiej, a które z 
konieczności będą przedmiotem wy- 
miany poglądów pomiędzy poszcze- 

gólnemi rządami, wydają się całko- 

wicie zgodne z ideą zasadniczą pro- 
pozycji Hoovera. 

OWENA 

Sabierz raėjo na lefnisko — 
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Wielki 4-masztowy Żak mne os 
| Sobota 27.Vi. 
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STANIEWSKICH 
ul. Mickiewicza 55.   

ges Duhamel, Paul Morand, Girodoux, 

Carco, Marcel Proust, Maurois, A. Gi- 

de i in. piszą dla „Śmietanki*, hołdu ją 

zasadzie ars pro arte i dlatego nie bu- 

dzą zainteresowania w szerokich rze- 

szach, które ich nie rozumieją. Dru- 

dzy, jak Pierre Benoit, Maurice De- 

kobra, Henri Beraud, Mac Orlan i in. 

byli w swoim czasie rozrywani, lecz 

obecnie już się przejedli, już się po- 

wtarzają. Zwłaszcza przejadła się ich 

płaska erotyka. 

I jeszcze jedno: wbrew zasadom 

zdrowego handlu, podaż na rynku 

księgarskim olbrzymio góruje nad po- 
pytem. Amator książki gubi się w po- 
twornym labiryncie, w nieprzebranym 

potopie krzykliwych okładek, reklam 
i tytułów. Nie wie wprost co wybrać. 
wybiera na chybił trafił, wybiera nie- 
fortunnie, zniechęca się i w rezultacie 

przestaje kupować. Powraca do auto- 

rów, których już zna, o których już 
dawno słyszał. I oto księgarnie i bib- 
ljoteki francuskie są widownią cieka- 

wego zjawiska: nie zmniejsza się 
a raczej wzrasta nawet zapotrzebowa- 

nie na książki starych mistrzów be- 
letrystyki francuskiej: Balzaca, Du- 
masa ojca, Stendhala, A. France'a, 

Zoli, Pauł Bourgeta, V. Margueritte'a 

Rolanda Dorgełćs... Przeprowadzona 

ankieta wykazała, że czytelnicy inte- 

resują się głównie szkicami historycz- 

dRędziesz miat stolicę Glisfo. 
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Nieodwołalnie ostatnie 3 dni! 
Niedziela 28.VL. Poniedział. 30.V1. 

przedstawienia 
o g. 4 pp. i 8.20   
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o g. 4 pp. i 8.20 

  

Na wszystkie przedstawienia damy bezpłatnie. Uwaga! w ponie- 

działek dn. 29.VI. o g. 8.20 w. ost. przedstaw. I zamkn. cyrku. 

nemi, opisami podróży, pamiętnikami 
i dobremi, staremi... | romansami. 
Znaczną wziętością cieszą się też psy- 
chologiczne syłwetki wielkich ludzi, 
spopularyzowane m. in. tak szeroko 
przez znanego pisarza niemieckiego 
Emila Ludwiga. 

Szerokie masy czytelnicze pragną 

lektu ryemocjonującej,  wzbudzającej 

dreszczyk. Tej emocji i tego dreszczy- 

ka (du frisson) dostarcza właśnie ob- 

cowanie — przynajmniej na papie- 

rze! — z wybitnymi ludźmi czasów 

nowożytnych i współczesnych: Napo- 

leońem, Fordem, Trockim, Mussoli- 

nim, Einsteinem, Chaplinem..  Góż 

może być dla przeciętnego bourgeois 

francuskiego — a i niefrancuskiego — 

bardziej milego od spoglądania przez 

dziurkę od klucza — na papierze — 

na życie codzienne znakomitości, na 

te drobne, nieznaczące szczegóły, któ- 

re jednak zdają się mieć jakiś sens 

ukryty, jakiś wpływ tajemny, a emo- 

cjonujący na dalsze losy bohatera? 

Sekretarz osobisty wielkiego Anatola 

France'a Brousson wydał, jak wiemy, 

po śmierci mistrza prozy francuskiej 

sylwetę psychologiczną zmarłego pi- 

sarza p. t. „Anatole France en pan- 

toufle'. Był to nawiasem mówiąc 

paszkwil, rojący się od inwektyw i 

wycieczek osobistych. "Tem niemniej, 
„A. France w pantoflach* Broussona 

Stany Zjednoczone zadowo- 
lone z odpowiedzi francuskiej 

WASZYNGTON 26.6. Pat. — Stim 
son oświadczył, że notę francuską 
cechuje serdeczność, która sprawia 
przyjemność rządowi Stanów Zjedno- 
czonych. W myśl słów Stimsona, Sta- 
ny Zjednoczone gotowe są do zawar- 
cia kompromisu z Francją. 

Stimson w dalszym ciągu 
jest optymistą. 

WASZYNGTON 26.6. Pat. — Sekretarz 
stanu Stimson oświadczył, iż dwie jego roz- 
mowy odbyte wezoraj z ambasadorem irau- 
euskim, usposobiły go optymistycznie. 

Rokowania francusko - ame- 
rykańskie. 

PARYŻ 26.6. Pat. — Rokowania 
francusko-amerykańskie będą konty- 
nuowane w sobotę. Premjer Laval 

przyjmie w sobotę Mellona, Edge, 
Brianda, Flandina i Pietri. Premjer 
Laval potwierdził w rozmowach pro- 
wadzonych w kuluarach Izby, że ja- 

kiekolwiek zmiany w planie Younga 
pociągnęłyby za sobą konieczność ra- 
tyfikacji przez parlament. 

$timson przybywa do Europy. 
WASZYNGTON, 26. :VI. (Pat). 

Stimson, rozmawiając z dziennikarza- 
mi, oświadczył, iż udaje się do Euro- 
py za poradą prezydenta Hoovera. W 
Europie Stimson ma odbyć konferen- 
cje z ministrami spraw zagranicznych 
Francji, ltalji, Niemiec i Wielkiej Bry- 
tanji. Odwiedzi on również prezyden- 
ta Doumera. Minister amerykański 
przybędzie do Neapolu 2 lipca, do Pa- 
ryża 13 lipca, do Berlina 21 lipca i do 
Londynu 27 lipca. 

STS TOS SIRDIS ESI 

Graniczna konferencja 
polska-litewska. 

W rejonie odcinka granicznego O- 
rany odbyła się onegdaj połsko-litew- 
ska konferencja graniczna, na której 
poruszono kilka lokalnych spraw. 
Między innemi władze polskie zażą- 
dały wydania zbiegłego do Litwy prze 
stępcę kryminalnego Adama Butlew- 
skiego, mieszkańca Białegostoku. 

Butlewski został przez: władze li- 
tewskie wydany na odcinku granicz- 
nym Łozdzieje. 

  

Popierafeie przez krajowy 

  

WŚRÓD PISM 
Nr. 55—56 „Pologne Litteraire* zawiera 

8 kolumn druku i 35 ilustracyj. W głównej 
swej części poświęcony jest zeszłorocz 
zjazdowi P. E. N. Cluków w Warsza 
dalej znajdujemy tu przemówienie Aleksun- 

dra Skrzyńskiego na zeszłorocznyia kongre- 

sie Unij Intelektualnych w Krakowie, wiersz 

Wierzyńskiego „Film* w przekładzie angiel- 

skim, dedykowany Chaplinowi, wraz z fo- 

tografją Chaplina, dedykowaną Wierzyńskie- 

mu, artykuł Klingslanda o książce Wyleżyń- 

skiej „Ścieżki w Paryżu”, szkie Wallisa o 

architekturze nowoczesnej w Polsce. Numer 

olwiera ankieta red. „Pologne Litteraire* 

w sprawie projektowanej nagrody literackiej 
P. E. N. Clubów. Głos zabierają: Beresford, 
Divoire, Dėblin, Feuchtwaneger, Kerr, Kou- 
rad, Linde, H. Mann, R. Martin du Gard, 

Pierre-Quint, Ródo, Rosny starszy, Schlaf, 
Swinnerton i St. Zweig 

A. B. C. — MODY. Ukazal się numer 3-ci 
warszawskiego miesięcznika mód kobiecych 
i męskich „A. B, C. — Mody*, poświęcony 
w całości zagadnieniom mody obecnie panu- 

jącej. 
Numer ten wydany bardzo ładnie pod 

względem graficznym, zawiera szereg mode- 

li strojów kobiecych i szczegółowe wskazów- 
ki o modzie męskiej. Na szczególną uwagę 

zasługuje kierunek pisma, które treść swc- 
ja poświęca walce z obeemi artykułami mo. 
dy, tak masowo do nas z zagranicy sprowa- 

dzanemi, wykazując w tym wypadku naszą 
samowystarczałność. 

Numer pojedynczy „ABC—Mody*, mime 
luksusowego wydania kosztuje tyłko zł. 1.50 

(w prenumeracie taniej: półroczna zł. 8.50. 

roczna zł. 16.00 wraz z przesyłką). 
Prenumeratę wpłacać można na P. K. O. 

Nr, 247.35, adres wydawnictwa: Warszawa, 
ul. Widok 11-16. 

   

  

zyskał wielki rozgłos i szybko się roz- 
szedł, gdyż autor trafił na właściwą 
strunę współczesnych zainteresowań 
czytelniczych mas francuskich: lubo- 
wanie się w obcowaniu z wielkimi 
ludźmi. Dlatego też pisarze w rodzaju 
Broussona czy Ludwiga mają dziś we 
Francji wielką wziętość. Kryzys ro- 
mansu wcale ich nie dotyczy. 

Trudno oczywiście twierdzić, że 
nawrót czytelnika francuskiego do 
Balzaca, Stendhała czy Zoli jest zja- 
wiskiem permarjentnem. Trudno po- 
wiedzieć młodemu pokołeniu powie- 

   

ściopisarzy francuskich, by połamało 
swe pióra i jęło się szoferki czy czegoś 
w tym rodzaju. Fortuna się jeszcze za- 
pewne odmieni w łaskawym dła nich 
sensie. Gusty szerokich mas są zmien- 
ne. 

Narazie jednak zainteresowanie 
„Madonnami wagonów  sypialnych** 
Dekobry i „Kasztelankami Libanu“ 
Benoit zmaląło do minimum, a že 
francuski rynek księgarski wciąż jesz- 
cze zawalony jest powieściami tego 
pokroju, więc wytwarza się niemiła 
dla autorów, nakładców i czytelników 
sytuacja. Trwa ostry kryzys francu- 
skiej powitšci. 

Celte.    
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Nr. 146 (2088). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Maszyna piekielna na torze kolejowym 

Nowo -Wilieika — Bezdany. 
Wczoraj w godzinach porannych władze śledcze m. Wilna otrzy- 

mały sensacyjną wiadomość, że na torze kolejowym Nowo-Wilejka 

Bezdany znaleziono przymocowaną do szyn maszynę piekielną. 

Mianowicie: robotnicy kolejowi, idąc wzdłuż toru kolejowego 

zauważyli nagie na 5-tym kilometrze przymocowaną do szyny po 

prawej stronie jakąś skrzynkę. 

Po bliższym obejrzeniu okazało się, że jest to maszyna piekiel- 

na, skonstruowana w pudełku drewnianem i zawierająca przyrząd 

zapalający oraz materjał wybuchowy. 

Maszyna piekielna usunięta została przez robotników przed 

przejściem pociągu osobowego, idącego z Wiina. 

Żadnego wypadku z ludzmi przy tem nie było. 

Po otrzymaniu alarmującej wiadomości, na miejsce wypadku 

natychmiast wyjechali wiceprokurator wileńskiego Sądu Okręgowe- 

go p. Zdanowicz, 

dicji powiatowej p. komisarz Dubowski, 
starosta powiatowy p. Radwański, komendant po- 

zastępca naczelnika wydzia- 

łu bezpieczeństwa radca wojewódzki p. Piotrowski i inni przedsta- 

wiciełe władz śledczych wraz z pirotechnikiem. 

Dalsze dochodzenie prowadzone jest pod kierownictwem wice- 

proxuratora. 

Zachodzi przypuszczenie, że ma się tu do czynienia z zamachem. 

Biiższe szczegóły, ze względu na toczące się dałej śledztwo, 

narazie ujawnionne być nie mogą. (5) 
a 

Zjazd delegatėw B.B.W.R. poW. postawskiego. 

W dniu 22.VI. 1931 r. o godz. 16 

w sali Domu Ludowego w Postawach 

obradował Zjazd Delegatów BBWR. 

pow. postawskiego. Na zebraniu było 

przeszło 150 osób delegatów i zapro- 

szonych gości. Zjazd zagaił p. Polit 

Marjan. przewodniczył p. Kęstowiez 

Józef. Na Zjazd przybył p. poseł Kra- 

sicki Fr.. który w długim i wyczerpu- 

jącym referacie przedstawił zebranym 

obecną sytuację polityczno-gospodar- 

czą oraz wykazał posunięcia Rządu 

w dziedzinie zwalczania kryzysu go- 

spodarczego i utrzymania równowagi 

budżetowej. Po referacie wywiązała się 

bardzo ożywiona dyskusja, która 

wskazywała na wielkie zainteresowa- 

nie się społeczeństwa pow. postawskie- 

go walką z kryzysem gospodarczym 

raz naprawą stosunków i usprawnie- 

niem działalności w każdej dziedzinie 

życia społecznego i obywateli. Zjazd 

wyraził podziękowanie posłom z gru- 

py regjonalnej BBWR w Wilnie za 

dotychczasową działalność oraz wy: 

niósł kilka rezolucyj, dotyczących 

szczególnie rolnictwa, jak: a) staranie 

się o dalsze nasilanie długotermino- 

wej pomocy kredytowej przy niższem 

oprocentowaniu dla rolnictwa Wileń- 

szczyzny, które bezwzględnie jest w 

trudniejszem położeniu niż rolnictwo 

na Zachodzie, b) zmniejszenie stopy. 

ubezpieczeniowej od budowli, ubezpie- 

czonych w Powsz. Zakł. Ubezp. Wzaj. 

bez zmiany normy szacunkowej, ©) re- 

formy systemu podatkowego, d) 

zmniejszenie taryfy kolejowej dla pro- 

duktów rolnych i t. d. Przy gromkich 

okrzykach i niemilknących oklaskach 

odczytano depesze hołdownicze do P. 

Prezydetna Rzeczypospolitej, Mar- 

szałka J. Piłsudskiego, p. premjera 

Prystora Aleksandra i prezesa Sławka. 

Po dłuższym referacie organizacy j- 

nym została wybrana Rada Powiato- 

wa BBWR pow. postawskiego w skład 

której weszli pp. Kęstowicz Józef — 

przewodniczący, pp. Gińko Piotr i Bal- 

'cerak Eugenjusz — wiceprezesi, p. 

Łukjaniec Aleksander — skarbnik, p. 

Polit Marjan — sekretarz, p. Zieliński 

Czesław — członek Zarządu oraz pre- 

zesi Kół Gminnych, przy Radzie Po- 

wiatowej powstały 2 sekcje: a) kul- 

turalno-oświatowa i b) gospodarczo- 

samorządowa. Po omówieniu spraw 

dotyczących organizacji kół Gminnych 

w - poszczególnych miejscowościach 

obrady zakończono o godz. 20-ej. 
Em-pe. 

оКОСА 

Podpalenie budynku szkoły powszechnej 

w Widzach. 
Podpalaczy narazie nie ujęto. 

Wezoraj 6 gadz. I w nocy wybuchł na- 

gle duży pożar w gmachu Szkoły Powszech: 

mej w Widziach. 2 

Ogień z błyskawiezną szybkością objął 

<«ały budynek, który mimo wysiłków miej- 

scowego oddziału ochotniczej straży ognio- 

wej został doszczętnie zniszczony. 

W ogniu spalił się także cały inwentarz 

szkoły. 
Straty sięgają ponad 45.080 zł. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

pożar powstał naskutek podpalenia. 

Podpałaczy narazie nie ujawniono. Do- 

chodzenie w toku. (e). 

Zuchwała kradzież. 
ŚWIĘCIANY 26.6. Pat. — W dn. 26 bm. 

'ma stacji kolejowej Noewo-Święciany niezna- 

mi sprawey okradli kasę towarową. Kaset- 

ka żelazna została otwarta zapomocą podro- 

„bionych kluezy, poczem zabrano z niej pie- 

miądze w kwocie 1364 zł. i 20 gr. Powiado- 

mione o zuchwałej kradzieży organa polieji 

wszczęły natychmiast dochodzenie. Do czasu 

wyjaśnienia okoliczności kradzieży zatrzyma- 

ny został praktykant Władysław Mikołaj- 

czyk. Dalsze dochodzenie w toku. 

Wykrycie wielkich nadużyć w kasie 

samopomocy związku tragarzy w $tełpcach. 

W: Stołpcach wykryto wielkie nadużycia 

ma terenie miejscowego związku tragarzy. 

Prezes tego związku Mianowski został zal- 

rzymany. Zarzucają mu roztrwonienie 20 tys. 

złotych z kasy związkowej. 
Dochodzenie w tej sprawie prowadzą 

władze śledcze. (e). 

traszna burza nad pow. prużańskim. 
BRZEŚĆ LITEWSKI 26.6. Pat. — Nad 

. powiatem prużańskim przeszła straszna bu- 

rza, połączona z dawno nienotowaną ulewą. 

W kilku miejscach zostały uszkodzone prze- 

wody telefoniczne, a od piorunów zginęty 

3 osoby. 

Wykrycie dwu szajek szpiegowskich. 
BRZEŚĆ LITEWSKI 26.6. Pat. — Po dłu- 

_gich obserwacjach władzom bezpieczeństwa 

przy pomocy KOP udało się wykryć i unie- 

szkodliwić dwie szajki szpiegowskie, które 

grasowały na terenie trzech województw, 

graniczących z Rosją Sowiecką. W wyniku 

przeprowadzonych rewizyj aresztowano 13 

osób, przy których znaleziono materjał ob- 

ciążający, 

Ujawnienie olbrzymiego przemytu. 
W Filipowie ujawniony został skład prze- 

mytu w mieszkaniu niejakiego Jasela Kaga- 

na. Na przemyt złożyły się zwoje sukna, je- 

dwabiu galanterji oraz 15 flakonów kropli 

Hoffmana. 

EA 

GSZMIANA 
-— Powiatowe Święto Pieśni organizowa- 

me przez Komisję Oświaty Poz. Sejmiku 

Oszmiańskiego. Miasto Oszmiana w dniu 21 

czerwca 1931 roku poraz pierwszy mialo 

możność gościć w swych granicach młodzież 

wiejską obojga płci, przybyłą na Powiatowe 

Święto Pieśni z najdalszych zakątków po- 
wiału. Już w wigilję święta widać było na 
twarzach przechodniów radość, jaką budził 
ten dzień. Wieczór 20 czerwca r. b. ściągnął 

część zespołów śpiewaczych, które były za 

kwaterowane w 7 kl. Publ. Szkole Powszech 

nej w Oszmianie. Tych nie przeraził widok 

przygotowanej jedynie słomy w  klasact 

przeznaczonych na noclegi. Wiara rzeźka i 

wesoła po chwilowym wypoczynku poma 

szerowała na czele z instruktorem oświaty 

pozaszkolnej p. Keczmerem Stanisławem na 

kolację, w czasie której toczyła się b. żywa 
i zacięta dyskusja na temat: który zespół 
špiewaczy weźmie pierwsze miejsce? Z dy- 

skusji widać było to zainteresowanie się pic- 
śnią i że pieśń znalazła w duszach młodzie- 

ży wiejskiej godne sobie miejsce. 

Same święto wypadło pomyślnie, co mo- 
żna było stwierdzić z rozmów toczonych w 
zespołach  śpiewaczych, i osób przybyłych 
ma daną uroczystość. Uroczystość Powiato- 

    

  

wego Święta Pieśni rozpoczęła się o godz. 

13. Najpierw powitał gości oraz zespoły śpie 

wacze Starosta Oszmiański p. Suszyński Wi- 

ktor, następnie zreferował znaczenie święta 

pieśni Inspektor. Szkolny p. Drews Rudolt. 

W Powiatowem Święcie Pieśni wzięli udział 

przedstawiciele _ Urzędu Wojewódzkiego. 

przedstawiciele władz wojskowych, Federa- 

cji (Zarz. Wojew.) oraz Wice-prezydent mia- 
sia Wilna p. Czyż i wiele innych jednostek 
wybitnych na polu oświatowem. 

Program Święta Pieśni był następujący: 
1) Odśpiewanie 5 pieśni (Jeszcze Polska 

nie zginęła, Oj ziemio, Wilja naszych stru- 
mieni rodzica, Niesiemy plon i W zielonym 
gaiku) przez wszystkie chóry pod bat. dyry 
genta p. Skowrońskiego Stanisława. 

2) Odśpiewanie po 4 pieśni konkurso 
we przez poszczególne chóry pod batutą 
swych dyrygentów. ` 

3) O godz. 20 @а członków zespołów 
chóralnych biorących czynny udział w pe- 
wyższem Święcie odbyła się bezpłatna zaba: 
wa ludowa, przy dźwiękach miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W powiatowem Święcie Pieśni brały 
udział następujące chóry: 1) z, Oszmiany 
dyrygent p. Skowroński Stanisław, 2) z Ko- 
wal, gm. solska, dyr. p. Drozdowski Stani- 
sław, 3) z Dziewienieszek, dyrygent p. Szni- 

KU RJ ER 

towski Jan, 4) z Możejek, gm. kucewicka dy- 

ryg. p. Szyszkiewiczówna Marja, 5) z Borun, 

gm. kucewickiej, dyryg. p. Wolski Zygmuni, 

6) z Nowosiółek, gm. kucewiekiej, dyryg. p. 

Soroko Włodzimierz i 7) z Borć, gm. grau- 

żyska, dyryg. p. Wojtuniówna Adela. 

Komisja Sędziowska przyznała 1 miej- 

sce Kowalom, 2 Borunom, 3 Dziewienisz- 

kom, 4 Nowosiółkom, 5 Borciom, 6 Możej- 

kom. Chór szkolny z Oszmiany  występo- 

wał poza konkursem. 

Młodzież zespołów chóralnych poprzez 

tegoroczne Święto Pieśni została w najwyż- 

szym stopniu zachęcone do pracy — to też 

Komisja Oświaty Pozaszkolnej Sejmiku Osz- 

miańskiego dumną jest z tego, że podobna 

impreza organizowana poraz pierwszy pot- 

rafiła się tak udać. Przyszły rok szkolny, 

niewąpliwie pozwoli na zorganizowanie gm:- 

nnych świąt pieśni, które będą poprzedzaty 

pow. święta pieśni. 

Członek Kom. Sędziowskiej. 

+ 2 stodoły poszło z* dymem. W nocy 

7 93 na 24 b. m. z nieustalonej dotąd przy- 

czyny wybuchł pożar we wsi Urłance gminy 

dziewieniskiej. Spaliły się dwie stodoły Jana 

i Kazimierza Suchodolskiego, spalił się koń 

i różne przedmioty inwentarza. Straty wyno 

szą 2.400. zł. 

SMBERGONIE 
+ Uroczystość zawieszenia portretu za- 

służenego członka Stowarzyszenia „Przyja: 

ciół Oświaty. W dniu 25 b. m. w Średniej 

Szkole Hadnlowej w Smorgoniach odbyło się 

uroczyste zawieszenie portretu zasłużonego 

członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjacić 

Oświaty w Smorgoniach, które to stowarzy: 

sęenie jest koncesjonar juszem Średniej Szko 

ły Handlowej, ś. p. Marcina Żórawskiegc. 

Zasłużony ten członek Zarządu był jednym 

z założycieli tej Szkoły i głównym organiza- 

torem, W dowód uznania Jego zasług obec- 

ny Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Oś» 

ty posanowił uczcić pamięć zmarłego przez 

uroczyste zawieszenie portretu w Szkole. 

Namienić należy, że ś. p. Żórawski zginął 

przed rokiem z zbrodniczej ręki jednego ze 

zbójów na weselu. Uroczystość zawieszenia 

portretu rozpoczęła się od Mszy św. odpra- 

wionej w kościele parafjalnym. Na msze 

Św. przybył cały Zarząd Stowarzyszenia, 

młodzież szkolna i wiele rodziców. Po mszy 

św. młodzież Szkoły Handlowej złożyła wie: 

niec na grobie i przemaszerowała do Szka- 

ły gdzie się odbyło uroczyste odsłonięcie 

portretu i Akademja żałobna. 

+ Szkoła Handlowa. Ze względu na to, 

że sekretarjat na bardzo liczne wpływające 

zapytania nie jest w stanie odpowiedzieć 

każdemu z zapytujących, Dyrekcja Średni 

Szkoły Handlowej w Smorgoniach donosi co 

następuje: 
1) Na kurs I Szkoły są przyjmowani kan 

dydaci i kandydatki po ukończeniu 7 od- 

działów Szkoły Powszechnej lub 3 klas gim: 

nazjum w wieku od 14 do 17 lat. Na kursy 

wyższe przyjmowani są kandydaci po przed: 

stawieniu promocji równorzędnej Szkoły. 

2) Do podania należy dołączyć: świade- 

ctwo szkolne, metrykę, świadectwo szcze- 

pienia ospy, fotograf ję. 
3) Szkoła jest zakładem średnim i uzy 

skane świadectwo końcowe uprawnia do uzy 

skania 11-ej kategorji urzędników państwo- 

wych. 

4) Opłata za naukę wynosi zł. 25 miesię/ 

cznie, wpisowe zł. 10. — Urzędnicy państwo- 

wi otrzymują zwrot. Niezamożni korzystają 

z ulgi a nawet całkowitego zwolnienia. 

5) Pokój kosztuje złotych 5 miesięcznie, 

utrzymanie według wymogów. 

6) Przy Szkole istnieją dwie orkiestry: 

dęta i smyczkowa. Nauka gry w orkiestrach 

— bezpłatnie. 
7) Zapisy są przyjmowane do końca sier- 

pnia. Ze względu na ograniczoną ilość 

miejsc przyjęci będą tylko ci, którzy poda- 

nia złożą wcześniej. Niezbędne druki można 

nabyć w sekretarjacie Szkoły, przysyłając w 

znaczkach 50 gr. na odpowiedź. 

Adres Szkoły: Średnia Szkoła Handlowa 

w Smorgoniach. 

Lekcje rozpoczną się w dniu 1 września. 

Podając powyższe do wiadomości Dyre: 

kcja prosi o łaskawe podawanie zawsze do- 

kładnego adresu przy zamawianiu druków. 

DUKSZTY 
— wystawa robót ręcznych w Duksztach. 

W Duksztach pow. $więciańskiego w dniach 

od 24 do 27 czerwca odbyła się wystawa 

robót ręcznych przy szkole powszechnej w 

Duksztach. Wystawa wzbudziła duże zainie 

resowanie wśród szerokich sfer miejscowej 

ludności. 
Pięknie przedstawiają się wyroby koszy: 

karskie wyrabiane przez uczniów szkoły po- 

wszechnej pod kierownictwem p. Walentego 

Wepsiecia. 

Wszystkich zachwycały piękne fotele, 

biurka, stoły, etażerki, łóżka dziecinne wy- 

rabiane z wikliny. Prace zaś krawieckie bu- 

dziły mniejsze zainteresowanie, brak było w 

nich smaku estetycznego i wykończenia. 

Sam fakt wystawy świadczy e pracy 

szkoły w dziedzinie robót zwłaszcza koszy- 

karskich. 
Nadmienić należy, że wyroby koszykar- 

skie mają wielki popyt u tutejszej ludno- 

ści. Widz. 

MOŁODECZNO 
+ Wieczór muzykalno-wokałny w sali 

„Bajki“. 
W. dniu 19 czer 

w sali kina „Bajka 

kalny, urządzony staraniem uczniów & 

niej Szkoły Handlowej ze Smargoń. Pomimo 

tego, że aficze rozlepiane jakaś nieprzychyln 

na ręka w parę minut pozrywała, na Kon- 

cert przyszła dość (jak na Mołodeczno) wiel: 

ka ilość osób. Koncert zaszczycił swoją obe- 

cnością p. Starosta powiatu. Przebieg kon- 

certu imponujący, naprawdę każdemu z obe: 

cnych na sali zdawało się, że siedzi w naj- 
wspanialszym domu muzyki. Produkcje or- 
kiestry Średniej Szkoły Handłowej wprost 
imponujące. Oklaskiwani wielokrotnie „bi 

sowali“. Na szczególną uwagę zasługuje s0- 

lowa gra na skrzypcach p. prof. Porańskie- 
go oraz śpiew. Za łaskawy przyjazd do na- 
szego miasta Dyrekcji Średniej Szkoły Han- 
dlowej w Smorgoniach wszyscy obecni na 
sali składają serdeczne podziękowanie. 

Obecny. 

    

    

   

  

    

ŚWIĘCIANY 
+ Nieszczęśliwy wypadek.  Właścicier 

młyna wodnego we wsi Preny gminy kie- 
mieliskiej Józef Urban lat 70, w dniu wczo- 
rajszym uległ nieszczęśllwemu wypadkowi 
Koło młyńskie, pod które nieostrożnie wpadł 
Urban, urwało mu nogi oraz dolną część żo- 
łądka. Urban zmarł po upływie dwóch g>- 

dzin. 
+ Pożar. We wsi Huszki gminy Szemie- 

towszczyzna spłonęło gospodarstwo na szko- 
dę Stanisławy i Marji Harasimowiczowych. 

Ogień zniszczył doszczętnie 4 budynki. Po- 
szkodowane straty swe obliczają na kwotę 
przeszło 2 tysiące zł. Przyczyny pożaru na- 
razie nie ustalono. Zachodzi przypuszczenie 
iż pożar powstał wskutek podpalenia. Wła- 
dze policyjne wszczęły dochodzenie, 

WILEJKA 
+ Znaczny pożar. We wsi Maciuchy, 

gminy kościeniewickiej, pożar strawił czte- 
ry domy mieszkalne, dwa spichrze i chłewy. 
Szkody „wynoszą 8.200 zł. 

WIBEEŃSK HE 

Rozwiązanie Rady Miejskiej nastąpi 
w październiku. 

Jak się dowiadujemy, kwestja rozwiązania wileńskiej Rady Miejskiej 

jest już podobno przesądzona. 
Nowe wybory mają być rozpisane w pażdzierniku r. b. 

il-gi Kongres Pedagogiczny w Wilnie. 
W Wilnie w czasie od 4 do 8 lipca 

b. r. obradować będzie II-gi Kongres 
Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Szczegóły podane zostały 
w prasie i zaproszeniach. Obrady roz- 

poczną się dnia 4 lipca o godz. 10 rano, 
w sali Śniadeckich Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego. Przemówienie powital- 
ne i referat naczelny transmitowane 
będą przez radjo. 

AKN ORLE 

Uzbrojony rabuś na szosie Wi!no-Niemenczyn. 
Do polieji zgłosiła się w dniu wezoraj- 

Szym mieszkanka m. Wilna Marja Sokołow- 
ska lat 63, zamieszkała przy ul. Piłsudskie- 
go Nr. 38, która złożyła następujące zamel- 
dowanie: 

O godz. 5 rano gdy szła z Wilna do Nie- 
menezyna, zastąpił jej drogę jakiś nieznany 
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Spostrzsżonia Zakiadu Hoteerstogii U. $. B 

w Wilnie z dnia 26/VI—1931 raku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperstura średnia — 17° С. 

s „aajwyższn: +- 21° С. 

> Štai D Co 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: wietrznie. 

URZĘDOWA. 

— Powrót p. Wojewody. Pan wojewoda 

Beczkowicz powrócił dzisiaj w sobotę rano 

do Wilna. 

MIEJSKA. 

— Wyjazd do Warszawy delegacji Ko- 

mitetu Rozbudowy m. Wilna, W pierwszych 

dniach przyszłego tygodnia wyjeżdża do 

Warszawy delegacja Komitetu Rozbudowy 

m. Wilna z viee-prezydeniem miasta p. W. 

Czyżem na czele. Delegacja przeprowadzi z 

miarodajnemi czynnikami szereg konferen- 

cyj, na których zostanie omówiona sprawa 

kontyngensu budowlanego dla Wilna. Wła- 

dez centralne bowiem uwzględniając specy- 

ficzne warunki i potrzeby Wilna skłonne bę- 

dą do uruchomienia nieznacznych zresztą 

kredytów. Wysokość ich zostanie ustalona 

na konferencjach z delegacją Komitetu Roz- 

budowy. 
— Przedwczesne podanie się pracowni- 

ków miejskich do emerytury. Niektórzy pra- 

cownicy miejscy mający już pełną wysługę 

emerytalną nie mają natomiast przepisowe- 

go wieku, zamierzają podobno obecnie sko- 

rzystać z ostatniego obniżenia pensji w tem 

sposób, że nie zgodzą się na obniżenie płac 

i podadzą się do emerytury. 

W tym wypadku Magistrat byłby zmu- 

szony wypłacać zemerytowanym emeryturv 

na podstawie ostatniej nieobniżonej pensji. 

Takie przewczesne zamerytowanie naraziło- 

by miasto na niespodziewane duże wydatki. 

— Przegląd dorožek samochodowych. 

Doroczny przegląd dorożek samochodowych 

odbędzie się w roku bieżącym na placu Lu. 

kiskim. Przegląd i rejestracja taksówkek roz 

poczyna się z dniem 2 lipca. 

—_ Budowa nowej rzeźni natrafia na nie- 

przyzwyciężone trudności. Jak wiadomo, is- 

tniejąca obecnie w Wilnie rzeźnia miejska 

nie odpowiada stawianym wymogom i nie 

odpowiada stawianym wymogom i nie spcł- 

nia w całości swego przeznaczenia. W zwią- 

zku z tem wyłoniła się konieczność budowy 

nowej rzeźni. W sprawie tej w swoim cza- 

sie odbyło się kilka konferencyj a między 

innemi nawiązane zostały pertraktacje z 

Bankiem Rolnym który zainteresowany jest 

w stworzeniu w Wlinie wielkiej rzeźni ek- 

sportowej. 
Obecnie jednak w związku z ogromnemi 

trudnościami finansowemi sprawa ta zaczy- 

na się przewlekać i prawdopodobnie zosta- 

nie zawieszona na dłuższy okres czasu. 

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 

Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 

ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 

w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego przy 

ulicy Uniwersyteckiej 8. 
Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczącej się 

50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

— Grafika ze Stałej Wystawy Sztuki 

wraca do Zachęty. Obecna wystawa Zw. Pol- 

skich Artystów Grafików na Stałej Wysto- 

wie Sztuki (Wielka 14) zostaje zamknięta w 

poniedziałek dnia 29 czerwca r. b. 
Po tym terminie obrazy zostaną wysła 

ne do Zachęty. 
W ciągu trwania wystawy sprzedano kil- 

kanaście obrazów Edmunda Batłomiejczyka. 
Stanisława Chrostowskiego-Ostoja, Wiktorj' 
Goryńskliej, Tadeusza Kulisiewicza i Zotj. 
Stankiewiczówny. 

Wystawa będzie otwarta w sobotę od 
9—7 w., w niedzielę i poniedziałek od 11--2 
P. D. 

Jednocześnie zamknięta zostanie wysta- 

w aobrazów Sz. Białogórskiego. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W sobotę dnia 27 b. m. o 

godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
odbędą się promocje na doktora wszechnauk 

lekarskich następujących osób: 
1) Tucha Uszera, 2) Wurhafta Szabsa, 

3) Kapłana Leona, 4) Skórnika Salomona, 
5) Arbeita Józefa, 6) Golczyńskiego Zenona 
Bolesława, 7) Długiego Hirsza i 8) Krama- 
rza Joela Binema, na doktora filozofji: 1) 
Kowalczewskiego Mieczysława. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wystawa sprawozdaweza prac słucha- 

czy Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. W 
sobotę dnia 27 czerwca 0 godz. 1 w po: 
łudnie otwaria zostanie doroczna wystawa 
sprawozdawcza prac słuchaczy _ Wydziału 
Sztuk Pięknych w murach po-Bernardyń: 
skich (ul. św. Anny 4). Specjalne zaprosze- 
nia rozsyłane nie będą. Wstęp wolny. Wy- 
stawa otwarta będzie do niedzieli dnia 5-go 
lipca włącznie w godzinach od 11 rano do 

5 popołudniu. 

   

  

    

osobnik, który pod groźbą rewolweru zra- 
bował 27 zł. w bilonie, Po dokonaniu ra- 
bunku uzbrojony bandyta zbiegł do pobii- 
skiego lasu. 

Policja zarządziła pościg za zuchwaiym 
rabusiem. (e!. 

IKA 
SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Związek Cechów Żydowskich w Wil- 

mie. Urząd Wojewódzki w Wilnie legalizo- 

wał statut Związku Cechów Żydowskich. 

Powstanie Centrali Cechów należy uwa- 

za ważne zdarzenie w akcji uzdrawia- 

nia żydowskich organizacyj rzemieślniczych. 

Dotąd zgłosiły akces do Centrali cztery 

wielkie cechy, które mieszczą się przy ulicy 

Zawalnej Nr. 28-30. 

   

RÓŻNE. 

— Dyrektorka Szkoły w Louviers, Par! 

Wujec-Letondu, interesująca się wychowa- 

niem szkolnem i przedszkolnem, pragnie na- 

wiązać kontąkt z fachowcami polskimi w 

tej dziedzinie. 

Adres Pani Wujec-Letondu: 
Murier, 3 

Ecole Ma- 

ternell, 3, rue du A Louviers 

(Eure). 
— Zarząd Pol. Mac. Szkoł. im. T. Kos 

ciuszki w Wilnie w dniu 28 czerwca, w nie- 

dzielę organizuje pielgrzymkę do Kalwarii, 

o udział w której prosi wszystkich człon- 

ków i sympatyków Koła. Zbiórka o godz. 

6 rano w Katedrze. 
— Próba odkażania słuchawek teleioni- 

eznych. W związku z rozporządzeniem Mini- 

sterstwa Spraw Wewnętrznych o dezynfekcji 

słuchawek aparatów telefonicznych, został 

zademonstrowany w tych dniach w Wydzia- 

le Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódz- 

kiego w Wilnie, nader prosty lecz skutecz- 

ny sposób odkażania słuchawek telefonicz- 

nych zapomocą specjalnego aparatu odka- 

żającego i pateniowanego płynu „DATOL*, 

którego działanie odkażające na słuchawkę 

trwa od 7—10 dni. 
Próby wypadły jak najłepiej i zarówno 

aparat jak i płyn okazały się bardzo prak- 

tycznemi i celowemi. 
W związku z wymienionem wyżej roz- 

porządzeniem Min. Spraw Wewn., ukaże się 

w dniach najbliższych odpowiednie rozpo 

rządzenie miejscowe w urzędowym dzien- 

niku urzędu wojewódzkiego w Wilnie. 

Odkażanie słuchawek a specjalnie mu- 

szelek, do których się mówi — osobliwie w 

telefonach użytku publicznego — zostało spo 

wodowane (podobnie jak i w innych pań- 

stwach) doświadczeniami, które wykazały 

że muszełki te są poprostu olbrzymiemi 

zbiornikami bakteryj chorób zakaźnych, a 

przedewszystkiem gruźlicy. To też troska o 

zdrowie publiczne i uniemożliwienie oddy- 

chania bakterjami chorób zakaźnych w cza 

sie rozmowy telefonicznej, wprowadza iu 

nas ten ze wszechmiar pożyteczny zabieg 

jakim jest odkażanie rożków, czyli musze 

lek słuchawkowych. 

— Statki kursują między Wilnem a Wer- 

kami z przystankami w Pośpieszce, Woła 

kumpji Płaży, Piaskach i w Kalwarji (Try- 

nopol). Od dnią 15 czerwca kursują w godz. 

odjazd. z Wiilna o godz. 8, 10, 12, 14.30, 1. 
17, 18, 19.30, 20. Odjazd z Werek o g. 7, 5, 
9.30, 13.30, 16, 17.30, 18.80, 20 (ostatni). 

W niedzielę i dni świąteczne od godz. 7 r. 

co godzinę, ostatni statek odchodzi z Werek 

o godz. 21. W razie większej frekwencji pu- 

bliczności statki będą kursować dodatkowo 

co pół godziny. W razie zaś złej pogody 

statki będą kursować według rozkładu na 

dzień powszedni. W dni powszednie wolne 

są statki dla wycieczek. Wszelkie informa- 

cje udzielane są na przystani statków przy 

ul. Tad. Kościuszki, 
Popieranie turystyki. W związku z o 

pracowywanym przez władze projektem pc- 
pierania tu ki istnieje koncepcja wpro- 
wadzenia specjalnych dopłat do biletów te- 

atralnych, kinowych i w łokalach rozrywke- 

wych. Uz: ane tą drogą fundusze przelo- 
wane bęc a akcję popierania turystyki. 

— Drużyny ratownicze P. C. K. Jak się 
dowiadujemy, Oddział Wileński Polskiego 
Czerwonego Krzyża zamierza przystąpić do 
akcji organizowania drużyn ratowniczych 

.'K. na terenie całego województwa wi- 
ego. Zadaniem drużyn będzie niesienie 

pomocy ludności podczas rozmaitego rodzi- 
ju wypadku zwłaszcza przy pożarach. 

— Zakup koni. Onegdaj bawiła w Oszmia 
nie Komisja remontowa, która w Oszmian'e 
oraz w majątku Nowosiołki Czapskiego za- 
kupiła 59 koni płacąc od 800 do 1500 zł 

ZABAWY. 
— „Noe Wenecka w Trokach“. Dnia 28 

czerwca b. r. w niedzielę odbędzie się w Tra 
kach w nowozbudowanem Schronisku Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej Zabawa Towarzyska 
pod tytułem: „Noe Wenecka w Trokach* w 
programie: spacedy łodziami żagłowemi i 
wiosłowemi, zwiedzanie ruin zamku na wy 
spie, loterja fantowa, oraz obficie zaopatrzo- 
ny bueft. Ż nastaniem zmroku ilumin 
wysp, korowody udekorowanych łodzi, ref. 
lektory, ognie sztuczne. 

Na zakończenie największa atrakcja dla 

  

      
       

   
   

  

   

  

   

   

  

miłośników tańca „Bal“ w wielkiej sali 

Schroniska. 
Ze względu. na oryginalność imprezy 1 

urok jaki takowy musi wywołać na tle prze 
pięknych jezior Trockich zabawa zapowiada 
się znakomicie. 

, Dochód z zabawy przeznaczony jest cał- 
RH na urządzenie wewnętrzne Śchron.- 
Ska. 

Ze względu więc na cel jaki przyświeca 
zabawie członkowie i sympałycy winni sta- 
wić się tłumnie. 

Strój bałowy nie obowiązuje. 
Komunikacja autobusowa, w powrotnej” 

drodze zapewniona. : 
— Wielka Zabawa w Zakrecie. W dniu 

28 r. b. Zarząd Opieki Rodzicielskiej przy 
gimnazjum im. Ad. Mickiewicza urządza 
Wielką Zabawę w Zakrecie. Podczas zabawy 
przygrywać będzie orkiestra wojskowa 
Tańce, loteryjki i dużo niespodzianek. Wej- 
ście 50 i 80 gr. Dochód przeznaczony na 
niezamożnych uczni gimnazjum im. Ad. Mi- 
ckiewicza. * 

8 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dzisiejsza 

premjera. Dziś o godz. 8,15 w. odbędzie się 
w Teatrze „Lutnia* premjera dowcipnej kre 

tochwili W. Rapackiego (syna), p. t. „Cichy 
wspólnik*. Pogodna, wesoła fabuła, oraz 
przezabawne sytuacje dają bogate pole do 

popisu wykonawcom: Sawickiej, Zelwerowi- 
czównie, Balcerzakowi, oraz Wyrwiczowi, za- 
razem reżyserowi sztuki. Melodyjna piosen- 
ka, śpiewana w trzecim akcie przez p. Sa- 
wicką będzie niwątpliwie wiełką atrakcją w 

tem barwnem widowisku. 
Artystyczne urządzenie wnętrza skompo 

nował J. Hawryłkiewicz. 
— Dzisiejszy pożegnalny występ chóru 

Dana w Teatrze „Lutnia* Wobec niezwyk- 
łego powodzenia chóru Dana w Wilnie, na 
liczne prośby publiczności, znakomity zespół 
ten wystąpi raz jeszcze, dzisiaj o godz. 10 
m. 30 w. w sali Teatru „Lutnia*. Ceny 
miejsc zniżone. 

Nie należy wątpić, że każdy, kto jeszcze 
nie słyszał najlepszego polskiego chóru re- 
wellersów, uczyni to dzisiaj. W programie 
najnowsze przeboje sezonu piosenki egzó- 
tyczne i t. p. Udział w wieczorze artystów 
tej miary, co Nusia Nobisówna, świetny pio- 
senkarz M. Fogg, oraz cytrzysta-wirtuoz, W. 
Zywolewski, zapewniają koncertowi temu du 
że powodzenie. * 

— Tear Letni. Dzisiejsza premjera, 
Dziś o godz. 8,15 w. odbędzie się premjera 
oczekiwanej z wielkiem zaciekawieniem sztu 
ki berlińskiej autorki, Vicki Baum, „Ludzie 
w hotelu”, która osiągnęła olbrzymie powe- 
dzenie w Niemczech; również w Krakowie 
gdzie grana była w obecnym sezonie, zda- 
była sobie zasłużone uznanie 

W, zwartych skrótach dramatycznych pó- 
kazane tu jest po mistrzowsku ruchliwe ży 
cie wielkiego, luksusowegoh otelu i rozgryr 
wające się na tem tle radości i tragedje lu. 
dzkie 

Reżyseruje tę oryginalną nowość R. Wa- 
silewski, odtwarzając jednocześnie niesamo- 
witą postać d-ra Otternschłaga. W pozosta- 
łych rolach występuje cały prawie zespół 
Teatrów Miejskich z Eichlerówną, Niwińską, 
Rychłowską, Ciecierskim, Jaśkiewiczem, Kre- 
czmarem, oraz Łacińskim, w rołach głów 

nych. 

  

czwykle pomysłowe dekoracje J. Haw- 
rylkiewicza pozwolą na błyskawiczne zmia- 
ny miejsca akcji, Specjalna ilustracja šwiet“ 
Ina i dźwiękowa. 

— Jutrzejszy koncert popularny w ogra- 
dzie po-Bernardyńskim. Jutro o godz. : 8,3) 
w. odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim koncert popularny z udziałem orkie- 
stry 85 p. pod batutą por. Wołoszezuka, 
oraz artystów Teatrów Miejskich. Akompan 
jament objęła p. W. Hendrichówna. 

EABJO 
SOBOTA, dnia 27 czerwca 1931 roku. 

11.58: Koncert popularny (płyty). 13.10: 
Kom. meteor. 15,45: Kom. sportowy. 16.00: 
Aud. i koncert dla dzieci. 16.50: „Ociemniali 
żołnierze w Polsce* odcz. 17.10: Progr. dzien- 
ny. 17.15: „Co nas boli?* Przechadzki Mika 
po mieście. 17 35: „Kanikuła w dawnej Pol. 
sce: odcz. 18.00: Kencert sołisty. 19.00: Kom. 
Tow. Wil. Org. i Kół. Roln. 19.45: „Feljeton 
humorystyczny w wyk. Wacława Malinow- 
skiego. 19.30: Program na niedzielę i roz- 
maitości. 19.40: Kom. 20.15: Lwowski Korpus 
Kadetów w hołdzie J. E. ks. biskupowi Wł. 
Bandurskiemu w dniu Jego imienin. 20.45: 
Koncert popularny. 22.00: „Na widnokręgu*, 
22.15: Kom. 22.30: Koneert / chopinowski. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NIEDZIEŁA, dnia 28 czerwca 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.35: 
Odczyt misyjny. 11.58: Czas. 12.40: Tr. z 
Benjaminowa. 13.10: Kom. meteor. 13.20: 
Pogadanki i muzyka. 15.05: „Szkodłiwość 
pasania bydła w lesie'* — odcz. 15.25: Audy 
cja rolnicza. 16.00: Audycja żołnierska, 16.40: 
Audycja dla dzieci. 17.15: Kom. 17.20: Tr. z 
Tarnopola audycji reportażowej. 18.40: „Co 
się dzieje w Wilnie” — pog. wygł. prof. 
Mieczysław Limanowski. 19.00: Fr. z wszech 
słowiańskiego zlotu skautów w Pradze, 19.30: 
Program na poniedziałek i rozmaitości. 
19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: Kom. me- 
teor 60 „Wiadomości przyjemne i po 
żytec *. 20.15: „Mikado* — opera komi- 

czna w 2 aktach Ariura Seymoura Sulliva- 
na w wyk. zesp. opery londyńskiej. Objaś- 
nienia pióra prof. Michła Józefowicza. W 
przerwie Wileń: kom. sportowy. 22.00. 
Uwagi o turystyce — felj. 22.15: Kom. 22.30: 
Recital Hołyńskiego. 23.00: Muzyka tanecz- 
na. 

                    

   
   

NOWINKI RADJOWE. p 
FEL4ETON HUMORYSTYCZNY, NIE 

WESOŁY. 

3 Wšrod arlystėw wileūskich specjalizac- 
ja osiągnęła wysoki stopień postępu, W 
dnolitej chociaż bardzo bogatej dziedzin 
humoru tekę feljetonów, wesołych dzierży 

p. Karol Wyrwicz-Wichrowski, a tekę tel. 
jelonów humorystycznych p. Wacław Mali- 
nowski. Dzisiejszy feljeton tego wybiinega 
humorysty, który niedługo już porzuci Wij- 
no dlą „Ateneum Jaracza powinien wywo- 
łać kaskady szczerego, nieskrępowanego 
śmiechu. e 

W HOŁDZIE SOLENIZANTOWI. 

fysoce radjofoniczny Lwowski Korpus 
Kadetów organizuje dziś jako w dniu imie 
nin J. E. ks. biskupa dr. Władysława Ban- 
durskiego specjalną audycję w hołdzie So 
lenizantowi. Na audycję złoży się przemó- 
wienie, oraz produkcje kadeckiego chóru i 
orkiestry. 

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW 
MUZYCZNYCH. 

W sobotnim koncercie dn. 27 czerwca o 
godz. 18 „Młodych talentów* usłyszą radjo- 
słuchacze trzy obiecujące siły śpiewacze 
sopranistkę Jarocińską 0 pięknej barwie 
głosu, która wykona 2 arje Pucciniego, oraz 
pieśń Friemana Wielhorskiego i Niewiadom 
skiego, Henryka Merkela, utalentowanego 
barytona, który odśpiewa kilka aryj i pie- 
Śni, oraz Aleksandra Kagana, w wykonaniu 
którego usłyszymy utwory Skriabina, Ravela, 
Medinera i Sirausssa. 

RECITAL CHOPINOWSKI. 

Sobotnie recitale Chopinowskie, dające 
radjosłuchaczom zapoznania się z 

całością spuścizny muzycznej naszego ge 
njałnego twrócy mazurków i preludjów, cie- 
52а się wielkiem uznaniem wšrėd audytor- 
jum radjowego. Tym razem dnia 27 czer- 
wca o godz. 22.20, usłyszymy w wykonaniu 
prof. Józefa Smidowicza dwa Nocturny: s- 
dur, owiany cezarem melancholijnym, sic 
moll, pełen patetycznego wyrazu, pozatem 
etudę As-dur, oraz 4 mazurki a-moll (po- 
śmiertny), des-dur, g-dur i e-dur. 

   

   

    

Ofiary na powodzian. 
‚1) Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych m. 

Wilna złotych 100 (sto). 
2) Dr. Szalewicz Włądysław 10 zł. 

  

Popierajcie Ligę Morskę 

i Rzeczną! 
  

       



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Akcja oszczędnościowa rządu. 
Pogłoski o skasowaniu trzech ministerstw. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W prasie warszawskiej ukazały się 
ponownie wiadomości o mającem na 
stąpić skasowaniu 3 ministerstw, a mia 
mowicie: Reform Rolnych, Robót Pu- 

błicznych i Poczt i Telegrafów. 
Wiedomości te notujemy jedynie z 

ebowiązku dziennikarskiego, gdyż 
źródła oficjalne zaprzeczają, jakoby 
istniał zamiar zniesienia tych trzech 
resortów ministerjalnych w chwili o- 
becnej. 

Min. Reform Rolnych według po- 
głosek dziennikarskich ma być włą- 

czone do Min. Rolnictwa, agendy Ro- 
bót publicznych częściowo obejmie 
Min. Kom. częściowo zaś Min. Spr. 
Wewnętrz. wreszcie agendy Min. P. i 
T. przyjęłoby Min. Kom. 

Cała ta reorganizacja przyniosłaby 
w budżecie poważne oszczędności, jed- 
nak trzeba zważyć, iż mogą być one 
przeprowadzone w drodze ustawy, a 
więc nie wcześniej niż na jesieni i 
oszczędności stąd płynące dałyby do- 
piero efekt w końcu roku budżetowe- 
go. 

Pogłoski o przeprowadzeniu oszczędności w M. S. Zagr. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Krążą pogłoski w kołach politycz- 
mych, że w związku z akcją oszczęd- 
mościową rządu, mającą na celu zmniej 
szenie wydatków budżetowych, zosta- 
mą przeprowadzone dalej idące oszczę- 
dności w Min. Spr. Zagran. * 

Jak się dowiadujemy już od lutego 
Min. Spr. Zagran. przeprowadza reor- 
ganizację polskich placówek dyploma- 
tycznych, mającą na celu usprawnie- 

nie ich działania, a stworzenie nowego 
typu dyplomaty polskiego. Według 
pogłosek, obecne oszczędności miały- 
by dotyczyć nietylko zmniejszenia u- 
posażeń urzędników polskich placó- 
wek dyplomatycznych, lecz również 
kasowania niektórych placówek dy- 
plomatycznych, nie posiadających 
większego znaczenia. 

Dwa protesty przeciwko wyborom do Sejmu 
w Sądzie Najwyższym. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś Sąd Najwyższy będzie rozpa- 
trywał dwa protesty przeciwko wybo- 
rom do Sejmu. Jeden złożony przez 
zwolenników Centrolewu przeciw wy- 
borom do Sejmu w okr. Nr. 61 Nowo- 
gródek—Słonim. 'Mandaty poselskie 
z tego okregu piastuje 6 posłów kl. BB. 
p. Hołówko, Hutten-Czapski, Małynicz 

Szymanowski, Gorzkowski i Poźniak. 
Drugi protest złożony jest przez zwo- 
lenników listy niemieckiej a dotyczy 
wyborów w okr. Nr. 40, Cieszyn — 
Rybnik: Z okręgu tego weszło do Sej- 
mu 2 posłów Ch.-D., 2 BB, jeden NPR. 
jeden kl. niemiecki i jeden PPS. 

Szkoły komunistyczne z językiem wykładowym 
polskim na Białorusi Sow. 

jako odtrutka na sympatje do Polski. 
BZEŚĆ n. Bugiem. 26.6. Pat. — 

Z pogranieza donoszą, że kilku dzia- 
łaczy komunistycznych zwróciło się 
do władz sowieekich z obszernym 
memorjałem, w którym przedstawia- 
jące upadek idei komunistycznej na 
Białorusi sowieckiej, szczególnie w 
strefie granieznej, proszą o zorgani- 
zowanie conajmniej 10 szkół komuni 
styeznych z językiem wykłańowym 

  

polskim. Szkoły te, zdaniem petentów 
wychowując młodzież w duchu ko- 
munistycznym, będą znakomitą о4- 
trutką na sympatje do Polski, jaka is- 
tnieje wśród włościan białoruskich a 
także pozyskają dla Sowietów  lud- 
ność polską na terytorjum bolszewi- 
ckiem i na pograniczu ze strony pol- 
skiej. 

K U. SE. R МОВЕ NSE 

Szczegóły konfliktu między Watykanem 
a Litwą. 

WIEDEŃ, 26-VI. (Pat). „Reichspost* dowiaduje się o konilikcie mię- 

dzy Stolicą Apostolską a Litwą następujących szczegółów: Kiedy Ojciec 

Święty dowiedział się, że nuncjusz apostolski Bartoloni, który miał wrę- 

czyć prezydentowi Smetonie podarki od Ojca Świętego, nie został przy- 

jęty, zarządził natychmiast, by podarek prezydenta Litwy, przechowywany 

dotychczas w papieskiej bibljotece prywatnej, został zwrócony. Polece- 

nie to zostało niezwłocznie wykonane. 

Podarek odesłano 19 czerwca do poselstwa litewskiego w Rzymie, 

a tego samego dnia doręczona została nota protestacyjna z powodu ob- 

raźliwego wydalenia nuncjusza apostolskiego Z Litwy przez rząd litewski. 

Tymczasem chargć d'affaires poselstwa litewskiego przy Stolicy Apo- 

stolskiej, który 19 b. m, poprosił o audjencję u kardynała sekretarza sta- 

nu Pacelli, nie został przez niego przyjęty. 

Należy oczekiwać zerwania stosunków między Stolicą Apostolską, 

a rządem litewskim. 

Bankructwo Peru. 
LIMA 26.6. Pat. — Rząd Peru ogłosił de- 

kret o wstrzymaniu od dn. 31 grudnia rh. 

wszelkich wypłat z tytułu zobowiązań rządo- 

wych z wyjątkiem pensyj urzędniczych oraz 

kredytów na utrzymanie polieji i wojska. 

równocześnie został ogłoszony dekret © 

zamknięciu Państwowej Kasy Oszezędnoś- 

ciowej. 

Hoover zamierza zająć się pomocą Ameryce 
łacińskiej. 

NOWY-YORK 26.6. Pat. — Wa- 

szyngtoński korespondent  „New- 

York Timesa* donosi, że prezydent 

Hoover informuje się obecnie O sy- 

tuacji finansowej Ameryki łaeińskiej, 

ponieważ dowiedział się o katastro- 

falnych następstwach zmniejszenia 
produkcji w tych krajach. 

Uchodzi za rzecz możliwą, że pre- 

zydent Hoover zwola koniereneję, po- 

święconą: położeniu Ameryki łacińs- 

kiej, skoro tylko uregulowana będzie 

sytuacja europejska. 
Dziennik podkreśla możliwość u- 

dzielenia przez skarb amerykański 

drobnych pożyczek tym krajom lub 

skłonienia bankierów amerykańskich 

do udzielania pożyczek prywatnych. 

Okradzenie Konsula Rzplitej w Peru. 
pomocą chloroformu, skradli kosztowności. 

pieniądze i ubrania. Policja do tej pory nie 

wytropiła sprawców kradzieży 

LIMA 26.6, Pat. — Do mieszkania kon- 

sula Rzeczypospolitej w Peru p. prof. Szy- 
szło wtargnęli nocą przez otwarte kono zło- 

dzieje i uśpiwszy rodzinę i domowników za- 

  

KINA FILMY 
„ZAKAZANY OWOC* 

(„Hollywood). 

liczem prawie nie wyróżniający się z 

pośród mnóstwa podobnych mu, film ten 
dencyjny, wedle afisza jakoby przerobiony z 
głośnej sztuki „Cjankali* (w rzeczywistości 
tylko temat jest zbliżony) dzieła zresztą poz: 
bawionego poważniejszych walorów artysty- 
cznych, ale na scenie jednak wychodzącego 
znacznie łepiej, zyskując tam, podobnie 
jak inna, wspomniana już, przerobiona na 
ekran, sztuka sceniczna, na dynamice dra- 
matycznej. Reżyser o znaczniejszym talen- 
cie mógł na ten temat zrobić doskonały 
film, całe moralizatorstwo umiejętnie ukry- 

  

Od dnia 26-go do 29-go 
czerwca 1931 r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: aim Miejskie 

wając, niestety nie można tego powiedzieć 

o twórcy tego filmu .Jest bardzo prymityw- 

ny w swem przesyceniu tendencją rzekomo 

umoralniającą widza, a w rzeczywistości na- 

pawającą go nudą i złością czasami! Znać 

na tem ciężką niezdarną łapę niemieckiego 

profesora, który, jak owa mama z tegoż #- 

mu jest przesycony różnemi teorjami morał 

nemi, ale nie umie ani je do życia, ani życia 
do nich dostosować. Patrząc na taki ciężki 

„Moralitet* nie można się nadziwić tępocie 

jego twórców, przecież po takiem mnóstwie 
poronionych płodów tego gatunku można się 
było nauczyć przynajmniej tego jak nie 
trzeba robić tych rzeczy, stąd zaś do „jak 
trzeba”, droga niedaleka, a tymczasem cią- 
gle to samo, dziś jak i dziesięć lat temu, bez 
zmian. (sky. 

Obwieszczenie. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Kmdr. ppor. dypl. R. Czeczott: „Obrona 

wybrzeża* Warszawa 1931 r, Wojskowy In- 
stytut Naukowo-Wydawniczy. Cena 8,50 zł. 

Pierwszorzędnego znaczenia to zagadnie- 
nie ujął w formie naukowego opracowania 
kmdr. ppor. dypl. Rafał Czeczott, p. t. „Ob- 
rona wybrzeża”. 

Właściwy wykład teorji współczesnej ob- 
rony wybrzeża poprzedził autor zaczerpnię- 
temi z wojny rosyjsko-japońskiej i świato- 
wej licznemi przykładami nowoczesnych bi- 
tem morskich, które roztrząsa i omawia z 

punktu widzena wojskowego. 
Praca podzielona jest na 7 części: 
1) wojna rosyjsko-japońska 1904—1905 r., 

2) działania pod Dardanelami podczas woj- 
ny świat. 3) obrona zatoki Fińskiej i Ry- 
skiej podczas wojny Światowej, 4) organiza- 
cja obrony wybrzeża Flandrji, 5) organizacja 
oborny wybrzeża włoskiego podczas wielkiej 
wojny, 6) napady na wybrzeża, 7) współczes- 
ne rozwiązanie zadania obrony wybrzeża. 

Pierwsza z tej dziedziny praca w naszej 
literaturze wojskowej powinna obudzić zain. 
teresowanie w pierwszym rzędzie sfer woj- 
skowych, zwłaszcza marynarki wojennej oraz 
ze względu na ciekawy temat i przystępne 
ujęcie, wszystkich, ktyrych obchodzi sprawa 
obrony własnego wybrzeża. 

Książkę zaopatrzono w tablice składu sił 

morskich państw wojujących, listę strat jed- 

nostek bojowych oraz wiele szkiców. 

Rocznik Statystyczny Ministerstwa Skar- 
bu za okres 1927—1930. Warszawa 1931 r.. 
nakładem Min. Skarbu, str. 450 zawiera naj- 
nowsze dane statystyczne ze wszystkich dzie- 
dzin skarbowości i życia gospodarczego Pol- 
ski, jak również objaśnienia dotyczące roz- 
woju ustawodawstwa skarbowego. Składa się 
ze wstępu — Rozwój gospodarczy Polski 
oraz z dwóch części: budżetowej i kredyto- 
wej. W części pierwszej uwzględniono na- 
stępujące działy: zamknięcie rachunków pań- 
stwowych, dochody i wydatki budżetowe 
Państwa, podatki bezpośrednie (wpływy i wy- 
miary), opłaty stemplowe i daniny pokrew- 
ne, podatki pośrednie, cło, monopole i przed- 
siębiorstwa państwowe. Część druga zawiera: 

obliczenie wartości majątku państwqwego 
Polski, stan i ruch długów wewnętrznych i 
zagranicznych państwa, obieg pieniężny i wa- 
luta, giełda, kredyt (Bank Polski, banki pań- 
stwowe i prywatne) oraz spółdzielczość i u- 
bezpieczenia. 

Należy podkreślić, że trzeci zkolei Rocz- 
nik Statystyczny wydawany przez Minister- 
stwo Skarbu został znacznie rozszerzony, a 
w szczególności w dziale budżetowym i kre- 
dytowym. Pozatem dla łatwiejszego korzysta- 
nia zmieniono i ulepszono układ zebranego 
materjału. Wreszcie na specjalną uwagę za- 
sługuje fakt, że omawiany Rocznik zawiera 
dane najnowsze, gdyż — dotyczące życia go- 

spodrczego i finansowego Polski w r. 1930/31. 

Ukazała się nowa praca dr. Badmajeffa 
Włodzimierza: „Tajemniea zdrowia*. która 
jest niejako uzupełnieniem poprzednio wy- 
danej książki p.t. „Chiszara-badahan*. Mi- 
mo to stanowi ona osobną, zamkniętą w so- 
bie całość. Autor porusza w niej szereg zu- 
pełnie nowych zaganień, dotyczących zna- 
czenia czynników moralnych w lecznictwie 
tybetańskiem. Głębokie syntetyczne ujęcie 
ideologji medycyny wschodniej, w jasnej, 
niemal że popularnej formie, zaleca „Taje- 
mnicę zdrowia”, jako lekturę zewszechmiar 

Nr. 146 (2088) 

godną przeczytania przez najszersze koła ix- 
teligeneji. 

Adam Piasceki: „Zagadnienie Senatu Pel- 
ski Współezesnej* — materjały, opinie, z 
przedmową prof. Władysława Zawadzkiego 
— stron 96 in. 16. Nakładem księgarni F. 
Hoesieka w Warszawie 1931 r. 

Książka powyższa zawiera omówienie 
wszechstronne Senatu w Polsce odrodzonej 
w porządku historycznym. Rozdział 1-szy 
dotyczy genezy Senatu, omawia projekty za- 
czynając od Rady Stanu oraz przedstawia 
przebieg rozpraw nad sprawą Senatu przy 
uchwalaniu Konstytucji z 17 marca 1921 c. 
Rozdział Il-gi przedstawia ewolucję upraw- 
nień i roli Senatu w ciągu 10 lat, omawia- 
jąc w szczególności konflikt między Sejmem 
a Senatem o'prawo odrzucania ustaw Roz-. 

dział III-ci przedstawia zagadnienie Senatu 
w okresie reformy Konstytucji w roku 1926. 
Rozdz. IV-ty omawia projekty reformy Se- 
natu zgłoszone w zeszłym Sejmie, oraz za- 
wiera całkowity materjał dotyczący Senatu 
zawarty w szeregu ankiet prywatnych odby- 
tych w tym okresie. Rozdział V-ty daje tym= 
czasowe zestawienie nadesłanych dotychczas. 
odpowiedzi na ankietę sejmową rozpisaną 
przez marszałka Switalskiego, Wreszcie roz- 
dział VI-ty zawiera omówienie zagadnienia 
Senatu na tle kryzysu przeżywanego przez 
państwo współczesne. 

Nowy zbiór nowel J. Pokera Kobiety w 
pociągu zawiera 13 doskonałych, pełnych. 
werwy i życia opowiadań. Zbudowane jęd- 
rnie i zwarto, są opowiadania Pokera lektu 
rą interesującą w wysokim stopniu. Różno- 
rodność tematów — potraktowanych bądź. 
ze szczerym, niewymuszonym i młodym bi. 
morem i rozmachem, bądź ujętych w pełne 
grozy napięcie, rozpryskujące się nierzadko 
w niespodziewanej grotesce zakończenia. 
makabryczność, żart lub pełen spokojnej go- 
dności patos opowiadania — to cechy, któ- 
re przyczynią się do, niewąpliwego, powo- 
dzenia książki, którą doskonale zilustrował 

F. Ciechomski. (Nakład Gebethnera i Woł- 
ffa, Książki Liljowe. Cena zł. 5.80). 

Dzieje jedynej, spóźnionej miłości boha- 
tera książki, Kostrowicza, są treścią nowek 
powieści T. Brudzewskiego p. t. Cyklon. 
Postać tego bogatego, sfilistrzałego egoisty 
i samotnika, który na schyłku życia staje 
wobec pierwszego w tem życiu wielkiego 
uczucia, niewyjawionego i tragicznego przez. 
śmierć ukochanej dziewczyny, dzieje tego 
uczucia i załamań Kostrowicza, nałamujące- 
go się do ideowej, wyznaczonej mu przez. 
zmarłą Elę — kreślone są nietylko z wiel- 
ką wnikliwością psychologiczną, ale żywo. 
sugestywnie, plastycznie, 

Zdobią książkę, ukazującą się w znanym 
cyklu „książek liljowych** Gebethnera i Wolf 
fa, doskonałe rysunki i okładka X. Koźmiń- 
skiego. (Cena zł, 5.80). 

Rozmaitości. 
Grubasy nie popełniają 

przestępstw. 

Naczelny lekarz więzienia w Kioto (Ja- 
ponja) otrzymał dyplom honorowy uniwe:- 
sytetu w Tokio za obronę tezy, iż „grubasy 
rzadko bywają przestępcami, a większość 
przestępstw jest dziełem ludzi chudych“. O- 
ryginalna bądź co bądź teorja doktora ja 
pońskiego, miała już swego praojca w Sze- 
kspirze, który wyraził tę samą opinję w dra 
macie swym ..„Juljusz Cezar 

  

Oddajcie mi dziecko 

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Młoda 
panna inteligentna 
poszukuje posady 

Absolwent 
Humanistyki U. S. B. 

udziela 

L Kenigsberg 
Choroby skėrne, 

  

  

a
s
u
s
 

D
a
a
n
 

ол
 

ь 

  

SALA MIEJSKA Dramat w 10 REA a BRZ na Ee šiais A Elizy Cooper. Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja | | Ka bi listk weneryczne 

strobramska roli głównej genjalna Mary Carr. 13, na zasadzie art. 1030U.P. CC. obwieszcza, iż w dniu | Jako. biuralistka, ma- 1 

* A Kasa czynna od godz. 5 m. 30, Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: Barjera Śmierci. 1 lipca 1931 roku, o godz. I0-tej rano w Wilnie, przy | szynistka — pisze po- korepetycyj ulica Mickiewicza 4, 

ul. Szeptyckiego 16—12, odbędzie się wa z e prawnie i biegle na ul aoi telefon 10-90, 

jękowy Ю 2151 Film mówiony po polskuł w najnowszem arcy- | tacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 5 2 - s 1. ы у 

ATR Najwspanialszy triumf b. Miss Polonji z 0 F J I B A T T c K I E J dziele „Paramountu" | Michała Mroza, składającego się z autobusu marki | maszynie, lub może нна ой godz. 9—12 1 4—8. 
, 

  

„AELIOS" 
Wileńska 83, tel. 9-28 

Kobieta, która się 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Ceny zniżone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 

śmiej 
w pozostałych rolach: Al, Żabczyński, 

e K. Akwiczówna, W. Biegański i inni. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

„Ford“, oszacowanego na sumę 1500 zł., na zaspoko- 

jenie pretensji Alfonsa Borkowskiego w sumie 500 zł. 

z %% i kosztami. 
613/VI Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski. 

  

BŽWIĘKOWB KINO 

„I0LLYWOU“ 
Miokłew. 22, tel. 15-28   Słynna i okrzyczana CJANKALI 

przerobiona na wspaniałe arcydzieło Owoc zakazany 
młodocianych kochanków. W rolach główn.: szesnastoletnia Albertini Tamara, dwudziestoletni Roland Varno 

oraz Ina Elben. Film ten jest najbardziej drastycznem i często spotykanem wydarzeniem XX wieku. Film ten 

jest odźwierciadleniem przeżyć tysięcy dziewcząt. — NAD PROGRAM: Komedja rysunkowa i Tygodnik 

dźwiękowy „Paramountu'”. Na |-szy seans ceny zniżone. Peczątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Wstrząsająca i wzruszająca 
tragedja nieuówiadomionych 

  

Dźwiękowe Kino 

CGUIN© 
ul." Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! Przebój dźwiękowy! 
Porywający dramat życiowy reż. 
znakomitego Cecil de Milles 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W. dnie świąt. o godz. 2-ej. — — 

WKRÓTCE! Przepiękny film dźwiękowo-śpiewny produkcji szwajcarskiej Student z Sztokholmu. 

DYNAMI W rol. gł: Julja Faye 
i Conrad Nagel. 

dodatek dźwiękowy Foxa. 
Ceny zniżone. 

  

  

ino Kolejowe Program od od 24 do 29.VI. włącznie. Świetny dramat kostjumowy w 10 aktach p. t. 
; ©: ejo: M Į S 3 ©  W'rolach głównych: Nina Otto 

Gebuehr, urocza Olga Czechowa 0GNISKO| Młyn w Sans-Sousi $$. ::: | 
Rrzecz dzieje się za czasów Fryderyka Wielkiego. Krół, czy żebrak, przed ustawą wszyscy są równił 

(efek dworca kolejow.) Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 рр. Następny program: Dziewczyna ze spelunki 

Dźwiękowy Kino-Teatr | Najlepsza aparatura w Wilnie! p ® e ® ł r Pūras dra 

ziš! Wybitnie artystyczne Kx 

STYLOWY 100% dźwiękowe arcydzieło p.t. 1 e S n Z V W 1 O Oo W meksykański. 

W rolach głównych: Cary Coeper i Lupe Velez wykonają szereg przepięknych melodyjnych pieśni i romansów. 

alien Wielka 36. 

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam dom | 
przy ul. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć się: 

ulica Lwowska Nr. 22, m. 4. 

  

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 
kowany, z długoletnią praktyką 

kino mechanik = eekirolechnik 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 

Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

  

Nadeszły już 
pierwsze transporty jedwabi sztucznych i perkali 

deseniowych — wzory piękne — ceny niskie. 

Prosimy przyjść i przekonać się. 

A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 27.         

dawać początki na- 
uki dzieciom młod- 
szym, chętnie wyje- 
zdie. Zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. 

Wil." pod A. D. 

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inż. Kiersnowski 
i Krużołek S-ka", 

Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 560. 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA*, 

Jasna 1. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymaniem, fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny zniżone. 

  

  

  

Pracownia obuwia i cholewek 

T. Grawroński 
Wilno, ul. Kalwaryjska 27 
poleca ostatnie nowości 
mód. Ceny przystępne. 
Wykonanie solidne.   

i materjały pisarsko-kreś- 
larskie poleca 

M. Rodziewicz 
Wilne, ul. Wielka Nr. 9. 
Dla urzędów i sklepów 

rabat. 

Stolarska fabryka 
okien i drzwi 

Br. Parnes 
ul. Tartaki 32, telef. 1-76 
Przyjmuje zamówienia. 

3-pokojowego 
mieszkania poszukuję, 
možliwie z ogrodkiem. 

Pošrednictwo wynagrodzę 
Zgłoszenia: Ś-to Jańska 2, 

sklep „Stema*. 

Szczenięta 
Ieter-Irlandzki 

5-ciotygodniowe, do na- 
bycia—Jezuicka 8—8 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr 

      

    

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Mija LAKNETGWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 

Kasztanowa 7, m, 5. 

  

  

ze pozwolenie na 
kupno broni, wydane 

przez Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Wilnie, 
na imię  Mołodeckiego 
Edwarda, leśniczego — 
unieważnia się, 

  

gub. książ. wojskową. 
kartę mob., wydane 

przez P. K, U. Lida na 
imię Chaima Lejby Ber- 
kowicza, rocznik 1904 — 
uniewažnia się. в 
  

Popierajcie 

TADEUSZ SIKORSKI. 14) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Przyszedł do domu pan Syrko, lecz obiadu nie 

może jeść. Naczelnik więzienia zepsuł mu humor. 

W nocy oka nie zmrużył, wciąż ze zmorą się kłócił. 

Wreszcie zmorę przegadał, lecz tak się zmęczył jakby 

największego bandytę złapał. 

A za kilka dni idzie pan Syrko do szefa swego 

poliemajstra i mówi z ogromnym bólem w głosie: 

— Wiecie, Izydorze Stiepanowiczu, że zdecydo- 

wany jestem porzucić służbę. Takie mam silne bóle 

w głowie, że już nie mogę wytrzymać. Szczególnie. 

kiedy piekielne wiatry mandżurskie hulają, to mi się 

zdaje, jakby mi kto głowę urywał. Nie innego tylko 

tęsknota za ziemią ojczystą. 

Izydor Stiepanowicz ubolewał, że taki służbista 

i dobry kolega wychodzi do dymisji, lecz nie może 

człowiekowi na drodze do szczęścia stać. Koledzy się 

zebrali, bankiet szumny urządzili, krzyczeli „hurra, 

do wagonu pana Ignacego prawie wnieśli. I pojechał. 

A w Moskwie wysiada i wali wprost do Banku 
Międzynarodowego. Wyjął kilkadziesiąt akcyj i po- 
daje urzędnikowi. 

Ten przejrzał papiery, wziął dużą księgę, pilnie 

coś patrzył, sprawdzał, kilka akcyj odłożył na stronę, 

wreszcie coś odnotował i tak mówi: 

— Większość tych akcyj jest bez wartości. Przed- 

siębiorstwa te dawno zostały zlikwidowane, inne mają 

NAD_PROGRAN: Najnowszy tygodnik Paramount, ostatnie aktua] 

  

    
ności całego Świata, 

  

U 

niski kurs i są niepewne, my ich nie kupimy. A za te 
dwie może pan otrzymać trzysta rubli. 

Stoi pan Ignacy przed okienkiem, mózg zamro- 
czył się, a bezwład podcina mu kolana. Nic nie mówi, 
bo słów żadnych wykrztusić nie może. Wreszcie bła- 
galnie patrzy na urzędnika i bełkocze: 4 

— Pewno się pan myli. Te akcje są dobre. 
Urzędnik uśmiecha się życzliwie, przeczy głową. 
Otrzymał pan Ignacy trzysta rubli, odebrał plikę 

akcyj i wyszedł z banku. 
— A, łajdak, szubrawiec, jak mnie nabrał — 

pomstauje w duchu na Romeńskiego, taką posadę stra- 
cić, miejsce przecież już zajęte, a gdybym wrócił, tylko 
bym się ośmieszył. Żeby jego prokurator zgnoił w wię- 
zieniu, tego życzę podlecowi za to, że takie nikczemne 
akcje wozi po świecie i ludzi tumani. 

Pojechał pan Ignacy do Białegostoku, długo cho- 
dził po urzędach, prosząc o posadę, wreszcie przyjęto 
go, jako kancelistę, do zjazdu powiatowego. 

* * * 

Wichrowski z nowym znajomym Chińczykiem mr. 
Wanem, nauczycielem języka chińskiego w gimnazjum 
rosyjskiem, siedział na werandzie restauracji w dziel- 
nicy handlowej. W milczeniu pili whisky i przyglą- 
dali się ulicznemu ruchowi. 

— Widzi pan zwartą masę ludzi — przerwał mil- 
czenie mr. Wan. Wszystko to dąży do dworca kolejo- 
wego i dalej w świat w poszukiwaniu pracy. Takie 
tłumy codziennie prawie przelewają się z północy na 
południe, a wszędzie ich wita nędza. Są to zwykli 
robotnicy. Mogą oni się podjąć wszelkiej pracy, narzet 
takiej, o której nie mają żadnego pojęcia. 

DARCDUKABEE. BNS S AI EI RO II EET OCOOO DO SRTCRÓCŃ 

` Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

  

  
Może pan ich wywieźć do innego kraju, utworzyć 

z nich wojsko i kazać im się bić. Będą się nawet bili, 
o ile regularnie będzie im wypłacany żołd, lecz zawsze 
znajdą się na takiej odległości od nieprzyjaciela, że 
ich żadna kula nie dosięgnie. Większość z tych ludzi 
nigdy w życiu nie miała w posiadaniu nawet dziesięciu 
dolarów, nigdy nie zaznają oni przyjemności dobrego 
jedzenia. Jednakże mnożą się z przerażającą szybkością 
i nie nie jest w stanie powstrzymać tego naturalnego 

przyrostu. 

— Dlaczego w Chinach jest taka bieda, czyż nie 
można znaleźć dla tych ludzi pracy, przecież można 
budować drogi, gmachy państwowe, szkoły, taka jest 
potrzeba inwestycyj? 

— Chiny -— odparł mr. Wan, poprawiając oku- 
lary — są krajem kolosalnych bogactw i kolosalnej 
nędzy. W Chinach stosunkowo jest więcej ludzi boga- 
tych, jak w innych krajach, lecz ci bogacze giną w ma- 
sie proletarjatu, są niepostrzeżeni. W wielkich mia- 
stach chińskich jest dużo ludzi bogatych, którzy do- 
brze żyją, a już najlepiej żyją cudzoziemcy. Ci w isto- 
cie są gospodarzami u nas. Co się tyczy inwestycyj, 
to co można zrobić wobec braku kapitałów? Pan wie, 

lie w Chinach wydają na opjum? Za te pieniądze 
można utrzymać całą administrację, sądy i instytucje 

samorządowe Francji, wszystko to zabierają Anglicy. 

  

-— Dlaczego Chińczycy nie wyrzucą cudzoziem 
ców, a przynajmniej nie pozbawią ich nadzwyczaj- 

nych przywilejów? 

— Do tego potrzebaby było ogromnego wysiłku 

całego narodu, a na to nas nie stać. Zresztą w mojem 

przekonaniu cudzoziemcy, którzy nas eksploatują, wię- 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

    

  

dla W. K. Ligę Morskąi Rzeczną 

cej sobie szkodzą, jak nam, bo przyjdzie czas, że zro- 
zumieją swą sytuację i będą musieli się wynieść, tym - 
czasem przy innym układzie stosunków mieliby ogrom- 
ne pole do rozwoju handlu z nami. 

— Wracając do tych kulisów, którzy wciąż płyną 
obok nas, ciągnął dalej mr. Wan — proszę zauważyć, 
jak oni obojętnie traktują swój przykry stan. Na ich 
twarzach nie widać smutku, ani zwątpienia. Idą jakby 
na dobry obiad, a przecież każdy z nich ma w kieszeni 
zaledwie kilka centów. Między tą szarą masą jest 
jednak niejeden wybraniec fortuny. Jeden z tysiąca - 
tych, którzy wynajmują się jako riksze. W wielkich 
miastach niemało ich ginie w okropnej wałce o byt, 
lecz czasami zdarzy się, że riksza wybije się. Prze- 
chodzi on kilka etapów w tym zawodzie. Pierwszy 
etap — młody Chińczyk wynajmuje się jako riksza 

za bardzo mizerną opłatą i biega bez wytchnienia. 

Szczytem jego marzeń jest odłożenie dziennie kilku 
centów, aby zczasem wziąć samemu w dzierżawę 
wózek. Gdy wreszcie kupi wózek, drogę do dalszej 
karjery ma otwartą. Po pewnym czasie kupuje drugi 

wózek i sam bierze do pracy Chińczyka. Kiedy ma sio 
wózków, już jest panem, już wyzyskuje innych w ten 

sposób, jak jego wyzyskiwano. W osiągnięciu tej 

karjery Chińczyk jednakże musi się bardzo śpieszyć. 

Nawet najzdrowszy biegacz nie wytrzyma dłużej jak 

trzy, najwyżej pięć lat, w tej wściekłej pracy. setki ich 

padają w biegu, lecz zaraz na ich miejsce powstają 

nowe zastępy i armja riksz nie zmniejsza się 

  

(D. e. n.) 

"Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


