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Niezłomny moskalofil. 
(Z powodu ostatniej książki R. Dmowskiego). 

Rosja zajmuje myśl moją od bar- 
dzo dawna — pisze R. Dmowski w 
swym zbiorku artykułów p. t. „Świat 
powojenny i Polska*. „Chyba żadne- 

mu przedmiotowi naszej polityki nie 
poświęciłem tyle wysiłków, co sprawie 
naszego stosunku do Rosji*. .,Posta- 
wiłem sobie za cel — pisze na innem 
miejscu — stworzyć politykę polsk 
stosunku do Rosji, nie jako do: 1, 
na drobne chwilowe korzyści obliczo- 
ną, ale politykę, któraby zaważyła na 
historji obu narodów. 

Cel, jak widzimy — poważny. Ale 
osiągnięcie jego. jeśli wogóle jest mo- 
żliwe nie będzie dane Romanowi 
Dmowskiemu. 

R. Dmowski jako polityk w prze- 

  

    

szłej działalności swojej i w 0- 
becnem  ujmowaniu sprawy  sto- 

sunku Polski do Rosji złożył do-    

zające dowody. że 
w dziele ukształ- 

polsko - rosyj- 
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statecznie wy 
na przewodnik 
towania stosunków 
skich nie nadaje się zgoła.  Istol- 
nie, cała niemal przesziość polityczna 
R. Dmowskiego — to dzieje jego prób 
„stworzenia polityki polskiej w sto- 
sunku do Rosji*, prób podejmowanych 
wielekrotnie i kończących się nieod- 
miennie — bankructwem. 

W r. 1995-tym R. Dmowski po- 
dejmuje pierwszą taką próbę: uzysku- 

je audjencję u premjera ówczesnego 
Rosji Witlego i ofiaruje mu pomoc w 
zgnieceniu ruchu rewolucyjnego na te- 

renie b. Kongresówki wzamian za au- 

tonomję tego kraju. Nie z tego, Witte 

pożegnał go podobno wzruszeniem ra- 
mion i drwiącym okrzykiem zwróco- 
nym do sekretarza, gdy Dmowski о- 
puścił jego gabinet: ,„Szut gorochowyj“ 
(błazen z grochowin). 

Niezrażony niepowodzeniem R. 
Dmowski podejmuje próbę drugą. Ja- 

ko prezes Koła Polskiego w drugiej 

Dumie rosyjskiej R. Dmowski wymu- 

sza na Kole głosowanie na posiedzeniu 

tajnem Dumy za kontyngentem rekru- 

ta. który, bez poparcia polskiego wo- 

bec rozdwojenia posłów Rosjan, był- 

by odrzucony niechybnie. Koło Pol- 

skie motywuje swe głosowanie tem, 
że silna armja rosyjska potrzebna jest 
także i Polsce, ze względu na grożące 
niebezpieczeństwo ze strony zaborcze- 
go germanizmu. Po takiem „przygo- 

towaniu gruntu” i zdaniu ogzaminu z 
lojalności w stosunku do Rosji, Koło 
Polskie pod przewodem R. Dmowskie- 
go wnosi projekt autonomji Króle- 
stwa Polskiego. nie zapewniwszy so- 
bie poparcia ze strony żadnej partji ro- 
syjskiej. 

Jakiż był rezultat tej powtórnej pró- 
by ..stworzenia polityki polskiej w 
stosunku do Rosji“? — Zostaliśmy 
kopnięci-—jak przyznawał sam Dmow 
ski w chwilach szczerości. 

Ówczesny premjer rosyjski P. Sto- 

łypin wyjednał u cara ukaz, zmniej- 

szający ilość posłów polskich do Du- 

my 0 dwie trzecie ich pierwotnej licz- 
by. Ukaz motywowany był tem, by 
„inorodcy* (obcoplemieńcy) nie mo- 
gli mieć w przyszłości głosu rozstrzy- 
gającego w Dumie rosyjskiej, a więc 
był wyraźnie „nagrodą“ za głosowanie 
Koła Polskiego za kontyngentem re- 
kruła. Równocześnie zarządzono ca- 
ły szereg represyj w kraju: zamknięto 
„Macierz Szkolną”, rozwiązano „,,So- 
koła”, Ściśnięto szkolnictwo prywatne 
całym szeregiem ograniczeń. A potem 

przyszedł wniosek chełmski, rusyfika- 
cja kolei warszawsko-wiedeńskiej, sło 
wem — zaostrzenie kursu rusyfika- 

cyjnego do nieznanych dotąd granic. 
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Niezmordowany i niczem niezra- 

żony Dmowski podejmuje próbę trze- 
cią, znaną pod nazwą „polityki neo- 
słowiańskiej”. Rezultatem jej jest 
kompromitacja osobista R. Dmow- 

skiego i jego przyjaciół najbliższych z 
powodu zjazdów i konszachtów z tak 
niedwuznacznie wrogiemi w stosunku 

do Polski figurami, jak — A. Bobrin- 

skij, Filewicz, Wergun, Krassowskij i 
inni. 

Kompromitacja ta, niewątpliwie, 
byłaby końcem karjery politycznej R. 
Dmowskiego, gdyby nie fałszywe po- 
sunięcie polityczne Żydów warszaw- 

skich, którzy przez wybór niejakiego 
Jagieiły na reprezentanta stolicy Pol- 
ski w Dumie umożliwili podjęcie de- 

magogicznej akcji antysemfekiej przez 

resztki rozłażącego się już stronnict- 

wa demokratyczno-narodowego. Sce- 

mentowało to napowrót stronnietwo i 

uratowało R. Dmowskiego od ostatecz- 

nego bankructwa. Ale niczego nie n». 

uczyły go doświadczenia poprzednie 
w stosunku do Rosji. 

W r. 1914-tym podejmuje on nową 
próbę „stworzenia polityki polskiej 
w stosunku do Rosji*. Podstawę da- 
je. zdawałoby się wyraźną — odezwa 
W. Księcia Mikołaja Mikołajewicza, 
zwrócona do Polaków. Rezultat zno- 
wu fatalnv: „miecz grunwaldzki*, do 
którego podjęcia wzywał wódz naczel- 
ny armji rosyjskiej, został wytrącony 
z rąk legjonistów puławskich, których 
przemianowano na jakichś tam „opoł- 
czencėw“. Armja rosyjska, cofając się 
z granic b. Kongresówki, wywiozła 
dzwony kościelne, dynamitem niszczy 
ła świątynie katolickie i uprowadziła 
ze sobą setki tysięcy ludności polskiej. 
R. Dmowski wytrwał w swej „.orjen- 
tacji“, układał się z ambasadorem ro- 
syjskim Izwolskim o przyszłe ukształ- 
towanie stosunków Polski do Rosji w 
przeddzień niema! załamania się tro- 
nu Mikołaja II-go. 

Czyż trzeba dziś jeszcze dowodzić 

że gdyby „orjentacja“ rosyjska R. 
Dmowskiego zwy "ta nie miałby on 

/tu podpisywania Traktatu Wer 
salskiego, gdyż wyręczyłby go w tem 
ambasador Izwolskij... Polska, oczy- 
wiście, nie miałaby dziś niepodległoś- 
ci, a zwolennicy R. Dmowskiego wśród 
młodzieży gimnazjalnej, zamiast knuć 
spiski przeciwko Rządowi Polskiemu, 

  
  

  

  

      

      

* musieliby zapewne tworzyć kółka taj- 
ne do nauki historji i literatury poł: 
skiej. 

Po tylu i tak wyraźnie zbankruto- 
wanych próbach R. Dmowskiego 
„stworzenia polityki polskiej w sto- 
sunku do Rosji“ — czyż mamy go u- 

ważać dzisiaj za eksperta w tej spra- 
wie? Wprawdzie, zamiast straszaka 
germańskiego, wysuwa on dzisiaj 
straszaka chińskiego, który rzekomo 
ma odciągnąć uwagę Rosji Sowieckiej 
od Polski i Europy. Ale Chiny da- 
leko, a „komintern* — blisko, tuż ko- 

ło nas, a raczej — wśród nas. I poli- 
tyka bieżąca polska ma więcej kło- 
potów z odparowywaniem zakusów 
kierowanej z Moskwy agitacji komuni- 
stycznej, aniżeli pociechy z zaangażo- 
wania się Rosji w Mandżurji i Mon- 

golji. 
Polityka polska w stosunku do Ro- 

sji jest już, coprawda „stworzona* bez 
pomocy i interwencji R. Dmowskiego. 
Stworzył ją czyn orężny J. Piłsudskie- 
go w r. 1920-tym. Wymowa szabli 
polskiej okazała się bardziej zrozu- 
miała, aniżeli wszystkie wywody R. 
Dmowskiego z trybuny Dumy i ze 
szpalt prasy. 

Dlatego i ostatnia próba jego 
wskrzeszenia w Polsce moskałofilstwa 
w stosunku do Rosji Sowieckiej ska- 
zana jest zgóry na bezsławne i ośmie- 
szające niepowodzenie. 
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Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA. (Pat.) Bilans Banku 

Polskiego za drugą dekadę sierpnia 
r. b. wykazuje zapas złota 567.931 tys. 
zł, to jest o 29 tysięcy więcej, niż w 
poprzedniej dekadzie. Pieniądze i na- 
leżności zagraniczne zaliczone do po- 
krycia zmniejszyły się o 4.746 tys. zł. 
do sumy 142.866 tys. zł. Natomiast 
niezaliczone do pokrycia wzrosły o 
5.502 tys. zł. do 132.159 tys. zł. Port- 
fel wekslowy wykazuje zwiększenie o 
567 tys. zł. i wynosi 635.830 tys. zł. 
Również pożyczki zastawowe wzrosły 

- o 190 tys. zł. i wynoszą 88.588 tys. zł. 
Inne aktywa wzrosły o 9.079 tys. zł. 
i wynoszą 166.850 tys. zł. W pasy- 
wach pozycja natychmiast płatnych 
zobowiązań wzrosła o 41.396 tys. zł. 
(284.614 tys. zł.). Obieg biletów ban- 
kowych spadł o 52.154 tys. zł. i wy- 
nosi 1.1638,990 zł. Stosunek procento- 
wy pokrycia obiegu biłetów i natych- 
miast płatnych zobowiązań Banku 
wyłącznie złotem wynosi: 39,21 proc. 
(o 9,21 proe. ponad pokrycie statu- 
towe), pokrycie kruszcowo walutowe 

49,07 proc. (9,07 proc. ponad pokry- 

cne statutowe), wreszcie pokrycie zło- 
tem samego tylko obiegu biletów ban- 
kowych 48,79 proc. Stopa dyskontowa 

Banku 7 i pół proc. lombardowa 
8 i pół proc. 

Dwa miljony ofiar powodzi. 
HANKOU, 25, 8. (Pat). — Liczba ofiar 

powodzi dosięga już prawie dwóch miljo- 
nów. W prowincjach Dunan i Hupeb tysią- 
ce uchodźców stłoczyło się na tamach i 
wzgórkach, wystających o stopę ponad po- 

ziom wody. Wymierają oni z głodu i zim- 
ieście Wu-Czang umiera dziennie 

<musu (ySiąca ludzi. 4 

RZĄD KOALICYJNY W ANGLII. 
Skład nowego gabinetu. 

LONDYN, 25-VIII. (Pat). Urzędowa lista nowego gabinetu przed- 

stawia się jak następuje: 

prezes rady ministrów 

przedstawiciel rządu w parlam. 

kancierz skarbu 

Sprawy wewnętrzne 
sprawiedliwość 

sprawy zagraniczne, 

sekretarjat stanu Indyj 
dominia i kolonie 

higjena 

przemysł i handel 

— Mac Donald, 

— Baldwin, 

— Snowden, 

— Samuel, 

— Sankey, 

— Reading, 

— Ноаге, 

— Thomas, 

— Neville Chamberlain, 

— (Cunliffe Lister. 

Pozatem do rządu wejdą następujący ministrowie, którzy jed- 

nak nie będą włączeni do gabinetu: sekretarz stanu aeronaut. lord 

Amuiree, pierwszy lord admiralicji Austen Chamberlałn, sekretarz 

stanu Szkocji sir Archibald Sinclair, wychowanie — sir Donald Macle- 

an, praca — sir Henry Betterton, roboty publiczne — lord London- 

derry, kancierz księstwa Lancaster — markiz de Lothian. Ministro- 

wie wojny i rolnictwa zostaną mianowani później. 

Qo gabinetu weszło 4 członków Labour Party, 4 konserwaty- 

stów i 2 liberałów. 

net najmniej liczny od szeregu lat. 

Charakterystyczną cechą gabinetu jest to, że mi- binetu wynosi 17. 

Pou względem składu osobowego jest to gabi- 

Normaina liczba członków ga- 

nistrowie wszystkich resortów deficytowych, z wyjątkiem higjeny, 

nie zestali włączeni de gabinetu, co wskazuje, że rząd zdecydowa- 

ny jest wprowadzić znaczne oszczędności. Z pośród 7 ministrów, 

nie wchodzących w skład gabinetu, trzech należy do stronnictwa 

konserwatywnego, to jest admiralicja, praca i roboty publiczne, 
trzech — do stronnictwa liberalnego, to jest sekretarjat stanu Szkocji, 
wychowanie i kancierstwo księstwa Lancaster. 

Na stanowisko ministra rolnictwa miano- padła teka aeronautyki. 

Labour Party przy- 

wany został sir John Giimour, konserwatysta. 

Nie wszystkie teki obsadzone. 

LONDYN, 25. VIII. (Pat). Lista no- 
wegó gabinetu nie obejmuje żadnych 
nominacyj na stanowiska ministrów , 
komunikacji i emerytur, jak również 
na kierownika departamentu handlu 

zamorskiego. Jak przypuszczają, mi- 
nisterstwa te zostaną przyłączone do 
innych resortów w związku z wprowa- 
dzanemi oszczędnościami. 

  

Uroczyste przekazanie pieczęci. 

LONDYN. 25.VIII. (Pat). W dniu 
25 b. m. pod przewodnictwem króla 
dokonany zostanie ceremoniał prze- 

kazania pieczęci królewskich przez 
ustępujących członków gabinetu no- 
wym członkom. 

Partja Pracy oskarża nowy rząd 
i Mac Donalda. 

LONDYN, 25-VIII. (Pat). O godzinie 17 min. 20 Mac Donald udał 
się do pałacu Buckingham i został przyjęty przez króla. Agencja Reutera 
dowiaduje się, że Mac Donald przedstawił królowi listę członków gabi- 
netu narodowego. 

W międzyczasie z każdą godziną zwiększa się przepaść, oddziela- 
jąca Mac Donalda i jego zwolenników Od reszty Labour Party. Z pośród 
dawnych członków gabinetu opuścili 

Naczelna rada narodowa niezależnej Labour Party wy- Ben i Montagu. 
pośpiesznie Mac Donalda Shinwell, 

stąpiła ze zredagowaną w ostry sposób odezwą, w której oskarża rząd 
o zamiary zmniejszenia zarobków i pogorszenia warunków pracy robotni- 
ków. Zebranie parłamentarnej grupy Labour Party zostało zwołane na 
piątek. Prawdopodobnie na tem zebraniu Mac Donald zrzeknie się kie- 
rownictwa partji pracy i wyznaczony będzie jego następca. 

Kres karjery politycznej Mac Donalda. 
LONDYN 25.8 .Pat. — W kołach dobrze 

poiniormowanych mówią, iż Mae Donald 
zdaje sobie sprawę, że objęcie przewodnietwa 
rządu narodowego stanowi kres jego karjery 
politycznej, lecz uważa że jego obowiązkiem 

  

jest wprowadzić w życie plan oszczędności. 
Po zakończeniu kryzysu Mae Donald za- 

mierza ustąpić z rządu i wycofać się z poli- 
tyki. Mówią też, że Snowden nosi się z po- 
dobnym projektem. 

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjum państwow.) 

6390 im. „Komisji Edukacji Narodowej" 
(pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie) 

mieszczące się przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 9. 
Od dnia 20 sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1931/32 do wszystkich 

klas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system półroczny. 
Zakres : 

szkolny. 

Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 
Nauka rozpocznie się dnia 3-go września. 

Odczyty. Lekarz 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 16 do 19-ej po poł. prócz niedziel i św iąt. 

  

ZAKOPANE—BRISTOL. 

  

Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 
we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 
6192 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 
Adres: Hotel Bristol, Zakopane. Telefon 315. 

  

GIMNAZJUM koedukacyjno - 
humanistyczne DLA DOROSŁYCH 

im. ks. PIOTRA SKARGI «- 
i WILNO, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej): i 

Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 

uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język į 

się dnia 31 sierpnia. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21-ej. 
Kancełarja Gimnazjum czynna codziennie w godz. 17—19. 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU. 

| niemiecki lub francuski. Egzaminy wstępne do wszystkich klas rozpoczną 

  

Kto udzieli Anglji kredytów. 

LONDYN, 25. VIII. (Pat). Biuro 
Reutera donosi z Nowego Yorku: We- 
dług „New-York Times“, nowy rząd 
angielski w ciągu 24 godzin może o- 
trzymać znaczne kredyty od prywat- 
nych banków amerykańskich. 

Jest niemożliwe uzyskanie potwier- 
dzenia pogłoski. jaka krążyła w Lon- 
dynie, jakoby Federal Reserwe Bank 
był zdecydowany nie udzielać Banko- 
wi Angielskiemu żadnych nowych 
większych kredytów, dopóki nie będą 
dokonane oszczędności w dziedzinie 
zasiłków dla bezrobotnych. Mówi się 
tu otwarcie — pisze „New-York Ti- 
mes“ — že rząd Labour Party w ostat 
nim okresie swego istnienia nabrał 
świadomości, że stało się dłań niemo- 
żliwe uzyskane dalszych kredytów 
bankowych. Do amerykańskch kół fi- 
nansowych Londyn nie zwrócił się 
ostatnio o żadne nowe kredyty, nato- 
miast nie ulega wątpliwości, że uczyni 
to nowy rząd angielski natychmiast 
po sformułowaniu swego programu. 

„Herald Tribune* oświadcza, że 

do natychmiastowej dyspozycji Anglji 
stoi kredyt, dochodzący do sumy 400 
miljonów dolarów, albo nawet więcej. 
Prasa nowojorska jednomyślnie wy- 
raża pogląd, że rozwiązanie kryzysu 
angielskiego zostało podyktowane wy- 
łącznie  patrjotyzmem wszystkich 
trzech stronnictw angielskich i wyra- 
ża z tego powodu głębokie uznanie za- 
równo dla Mac Donalda, jak i przy- 
wódców innych stronnictw. 

Mac Donaldowi grozi 
wykluczenie z partii. 

LONDYN, 25. VIII. (Pat). W an- 
gielskich kałach politycznych przy- 
puszczają, że pogłoski. co do. warun- 
ków stawianych pszez banki: nowojor- 
skie mogą jedynie wzmocnić opozycję 

  

  

   

    

    

  

  

labourzystów wobec nowego rządu. 
Bardziej radykalni członkowie La- 
bour Party zawsze byli zdania, że ban- 
ki niepotrzebnie wmieszały się do 
spraw administracyjnych, zaś wspom- 
niane pogłoski mogą mieć ten skutek, 
że zapewnią jaknajszersze poparcie 
żądaniom ekstremistów, domagają- 
cych się wykonania programu socja- 
listycznego łącznie z nacjonalizacją 
banków. Wydaje się rzeczą pewną, że 
Mae Donald i wszyscy członkowie rzą- 
du, którzy go popierali, zostaną wy- 
kluczeni z partji. 

Dementi. 
LONDYN, 25.VIII. (Pat). Pogło- 

ski, jakoby bankierzy amerykańscy 
domagali się zmniejszenia zasiłków 
dla bezrobotnych, zostały urzędowo 
zdementowane. 

Reforma ustroju Rzeszy 
jest aktualną. 

BERLIN, 25.VIII. (Pat). W  dro- 
dze do Erfurtu kanclerz Bruening 
zatrzymał się w miejscowości Wild- 
bad, gdzie odwiedził szefa Reich- 
swehry von Hammersteina. 

W związku z rozpoczynającem 
się dziś zebraniem frakcji centrowej 
Reichstagu dzienniki donoszą, że 
kanclerz Bruening omówić zamierza 
Z przybyłymi z poszczególnych kra- 
jów związkowych przedstawicielami 
centrowymi m. in. sprawę projektów, 
dotyczących reformy ustroju Rzeszy 
oraz zrównoważenia budżetów kra- 
jowych. : 
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Roczne koedukacyjne 
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Sekretarjat czynny od g. 5—6. 
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PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czyrmy od g. 5—6-ej. 

  

Przemówienie 
premiera Prystora 

na konferencji w sprawie 
bezrobocia. 

WARSZAWA, 25. VIII. (Pat). W 
ciągu konferencji w sprawie złagodze- 
nia skutków bezrobocia, po licznych 
przemówieniach wywiązała się dysku- 
sja którą zakończył p. premjer Pry- 
stor następującem przemówieniem: 

„Przedewszystkiem muszę zazna- 
ć, że pod dyskusję poddane zostały 

y strony zagadnienia, mianowicie 
zwiększenie zatrudnienia, pomoc dla 
tych, którzy nie są zatrudnieni i orga- 
izacja tej pomocy. W dyskusji dzi- 

jszej były bardziej rozpatrywane 
dwie pierwsze strony. Przedstawicie- 
le życia gospodarczego bronili się prze- 
ciwko możliwym środkom, któreby 
wpłynęły ujemnie na ich kalkulację. 
Zwrócili następnie uwagę na opiekę 
społeczną, bardzo małą zaś uwagę 
zwrócili mówcy na organizacje. Ja 
zacznę od tej ostatniej. 

Mamy bezrobocie, które trwa od 
dłuższego czasu. Przychodzi ciężki о- 
kres jesieni i zimy, okres ciężki nietyl- 
ko dla bezrobotnych, ale wogóle dła 
nas wszystkch dla życia gospodarcze- 

ież. Trzeba przyjść z jakąś 
Tu przedstawione zostały 

wnioski. któreby nasuwały się jako 
środki możliwego załatwiania tych rze 
czy, jeżeli chodzi o zatrudnienie więk- 
szej ilości bezrobotnych. Organizacja 
tego opiera się przedewszystkiem na 
czynniku społecznym. Mamy więc na- 
czelny komitet, złożony z czynnika 
obywatelskiego przeważnie, bo na 
czele takiego komitet nie stałby bynaj- 
mniej przedstawiciel rządu, pozatem 
komitety lokalne, okręgowe czy powia 
towe, miejscowe i t. d. Nikt nie myśli 
o tem, żeby schematyzować te środki. 
Powiadam, że np. są fabryki, w któ- 

rych możnaby z 6 dni dła pewnej iloś- 
ci robotników: przejść na trzy dni dla 
tej ilości i na trzy dni dla drugiej 
tyle wynoszącej ilości robotników, ale 
nie mówię, żeby to było zrobione we 
wszystkich fabrykach. W niektórych 
fabrykach możliwe jest, bo mówiono 
mi, iż już się to robi — wprowadzenie 
4 zmian, lecz to również nie znaczy, 
żeby we wszystkich fabrykach to 
wprowadzono.  Szematyzować nikt 
środków nawet nie ma i zamiaru Zwró 
cę jeszcze uwagę na jeden szczegół, a 
mianowicie na przemówienia tych pa- 
nów, którzy się lękają zmiany usławo- 
dawstwa _ socjalnego. Dotychczas 
wszyscy narzekali na to, że ustawa o 
8-godzinnym dniu pracy jest zbyt ma- 
ło elastyczna, natomiast jeżeli są środ 
ki, które mogłyby trochę ją uelastycz- 
nić, to ci panowie już się tego boją, na 
wet wolą to zło, które już jest. Nie wi- 
działem w tej dyskusji kategorycznego 
sprzeciwu — przeciwnie wszyscy stali 
na stanowisku wszczęcia tej akcji. Za 
taką opinję panom dziękuję i z panów 
cennych uwag skorzystam . 

0-2 

PolskaAkademjaUmiejętności 
ma zaprosić do swego grona 

Marszałka Piłsudskiego. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 3 

Dowiadujemy się, że w pewnych 
kołach: człońków Polskiej Akademji 
Umiejętności w Krakowie powstała 
myśl powołania do niej Marszałka 
Piłsudskiego. -Sprawa ta ma być za- 
łatwiona na jednem z najbliższych po- 
siedzeń. 

Ku czci ś.p. Gabrjela 
Narutowicza. 

GENEWA, 25. VIII. (Pat). W. Zury- 
chu zorganizował się komitet uczcze- 
nia pamięci Gabrjela Narutowicza, 
pierwszego prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Jak wiadomo, Ś. p. G. Narutowicz 
przez długie lata żył i pracował w 
Szwajcarji. Komitet uczczenia pamię- 
ci pierwszego Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej ma na celu umieszczenie pła- 
skorzeźby i tablicy pamiątkowej w po- 
litechnice Zurychskiej. W skład ko- 
mitetu wchodzą poseł Rzeczypospolitej 
w Bernie p. Jan Modzelewski prezes 
szwajcarskiej rady szkolnej p. Bohna 
i inż. Karol Brodowski w Wiedniu. 

Zmiany dyplomatyczne. 
TALLIN, 25. VII. (Pat). Z dniem 

1 września odwołany zostaje ze swego 
stanowiska sowiecki attache wojsko- 
wy w Litwie i Estonji Kurdiumow. 
Według niesprawdzonych informacyj, 
następcą jego będzie dowódca brygady 
Mosołow. 
AS TDIA KTIC STATE 

Popierajcie Ligę Morską 
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Rzemieślnicy wileńscy 
a szkoły dokształcające zawodowe. 

„Oświata zawodowa i wiedza fa- 
chowa to siła, to broń*. Z takiem to 
hasłem stanął do boju z ciemnotą fa- 
chową rzemieślnik zachodu. 

Zwyciężył i stanął na czele rze- 
miosła. 

Z zazdrością bolesną patrzyły 
šwiallejsze jednostki naszego rzemio- 
sła, że tam, gdzieś można uczyć, do- 

ucząć, a nam kazano trwać w ciem- 
nocie... 

Minęły lata, dożyliśmy wreszcie 
chwili, że nasz własny Rząd podjął 
tę sprawę, dał nam szkoły zawodowe 
kształcące i dokształcające, dał nam 
Ustawę Przemysłową, w której ra- 
źnie żąda ażeby przyszły rzemieślnik 
był świaiły. 

Zdawałoby się, że wszystko jest w 
porządku: są szkoły zawodowe do- 
kształcające, jest ustawa przemysło- 
wa, są uczniowie-terminatorzy w war- 
sztatach. 

Faktycznie wszystko jest oprócz 
zrozumienia potrzeby wiedzy facho- 
wej u naszego rzemieślnika. 

Ten brak zrozumienia przez maj- 
strów potrzeby wiedzy fachowej 
stwarza w: rozwoju szkoły zawodowej 
dokształcającej przeszkody wprost nie 
do przezwyciężenia, gdyż wobec po- 
wyższego bardzo znikoma liczba 
uczniów zapisuje się do szkoły, przy- 
czem uczniowie ci uczęszczają bardzo 
słabo i nieakuratnie na wykłady. a 
panowie majstrowie absolutnie nie in- 
teresują się szkołą, nie pomagają jej, 
przeciwnie, uważają ją za zło dla sie- 
bie. 

  

    
     

  

Najwyższy już czas zacząć patrzeć 
dalej nieco, niż na własny koniec no- 

sa. Należy zrozumieć, wreszcie, że dzi- 
już nie wystarcza umieć pracować 

jak nasz dziad i pradziad, ale trzeba 

iść naprzód, pamiętając, że kto stoi— 
ten cofa się. 

A nasze rzemiosło właśnie stoi 
w tyle za nnemi krajami i tem się 
właśnie tłumaczy brak pracy i popytu 
na wyroby krajowe. 

Dzisiaj, w każdej dziedzinie pracy 
wymagane są pewne ulepszenia, wy- 
magana jest znajomość kalkulacji, 
znajomość materjałów przez rzemieśl- 
nika przerabianych i dobre wykona- 
nie pracy. 

A gdzież dowiedzieć się można o 
postępach w dziedzinie rzemiosła, 
gdzie nauczyć się można kalkulacji, 
prowadzącej do otrzymania najwięk- 
szej wydajności pracy, gdzie, wresz- 
cie rzemieślnik może nauczyć się 
swych praw i obowiązków przemysło- 
wych i obywatelskich i wielu innych 
wiadomości niezbędnych mu w życiu, 

jak nie w szkołach zawodowych do- 
kształcających. 

Szkoły wspomniane, właśnie dla- 

łego są stworzone, ażeby dać przy- 
szłemu rzemieślnikowi, te wszystkie 
wiadomości, niezbędne do racjonalnej 
pracy w swym zawodzie i postawić 
rzemieślnika polskiego na właściwem 
mu stanowisku społecznem i towa- 
rzyskiem. 

Znane mi są wysiłki garstki świat- 
łych rzemieślników w celu w oby- 
cia z ciemności tłumu rzemieślników. 
Niestety nic zrobić nie mogą. 

Na nic zdało się odwoływanie się 
w tej sprawie Zarządu Związku Ce- 
chów w Wilnie i poszczególnych jed- 
nostek do ogółu rzemieślników. 

Ogół milezy i trwa w uporze, — 
czyniąc wielkie zło dla kraju i rze- 
miosła. 

Ustawa Przemysłowa wyraźnie о- 
kreśla, że do egzaminów czeladniczych 
może być dopuszczony tylko ten, kto 
ukończył praktykę warsztatową trzech 

    

  

lub czteroletnią oraz trzechletnią szko- 
łę zawodową dokształcającą publiczną 
albo posiadającą prawa publiczności. 
Niezastosowanie się do powyższego 
kaleczy młodzież i demoralizuje ją. 

Jeżeli uczeń ukończy praktykę, a 
nie ukończy równocześnie szkoły do- 
kształcącej zawodowej nie ma moż- 
ności zostać czeladnikiem. Skutki 
wówczas są smutne. Uczeń, przeważ- 
nie dopiero po ukończeniu praktyki, 
gdy chce zdawać egzamin czeladniczy. 
dowiaduje się, że powinien był rów- 
nocześnie ukończyć i szkołę dokszt. 
zaw. i że majster obowiązany był go 
do niej zapisać. Niestety, za późno do- 
wiedział się o tem. 

W tym wypadku sytuacja tego 
ucznia jest prawie bez wyjścia. Pozo- 
staje jedynie uczęszczać do szkoły za-: 
wodowej dokszt. w ciągu trzech lat, 
a na to pozwolić sobie nie może, nie 

pozwalają mu na to warunki mater- 
jalne. 

W dziewięćdziesięciu dziewięciu 
procentach, chłopcy tacy muszą pra- 
cować zarobkowo i utrzymywać się 
sami. 

Ponieważ praca w mniejszych pra- 
cowniach trwa więcej niż osiem go- 
dzin, a przytem taki niby czeladnik 
wyzyskiwany jest jako nieegzamin., 
czyli opłacany marnie, cheąc więc za- 
robić na jakie takie utrzymanie musi 
częstokroć, o ile nie stale, pracować 
do ciemnej nocy, niema więc mowy 
o szkole. 

I w tem właśnie cała tragedja, że 
zamiast podnosić rzemiosło majstro- 
wie przez bagatelizowanie sobie usta- 
wy, przez wykręcanie się od ciężarów, 
jakie muszą ponosić za oficjalne po- 
siadanie uczniów, a więc opłaty Kasy 
Chorych i inne częstokroć sami nie 
rejestrują się w Izbie Rzemieślniczej 
i uczniów nie zapisują, łamiąc życie 
młodzieży, czyniąc ich zamiast rze- 
mieślnikami — wyrobnikami rozgory- 
czonymi do majstrów, Rządu, Państ- 
wa, zniechęconymi do życia, wyzyski- 
wanymi na każdym kroku przez róż- 
nych przedsiębiorców. 

W ten sposób powiększa się cha- 
łupnictwo. 

Taki stan rzeczy nie może trwać, 
panowie majstrowie. podnosić należy 
rzemiosło we własnym waszym inte- 
resie, pozostawić po sobie zdrowe ka- 
dry rzemieślnicze, a nie kalekie... 

Izba Rzemieślnicza winna znaleźć 
jakiś sposób spopularyzowania wy- 
magań Ustawy Przemysłowej wśród 
rzemieślników, terminatorów i szero- 
kich warstw społeczeństwa, z którego 
rekrutują się terminatorzy a wówczas 
utrudnione byłyby machinacje nieucz- 
ciwych rzemieślników. 

   

    

Jan Czewski. 

Kredyt na zaliczkowanie zboża. 

Centralna Kasa Spółek Rolniczych, z ogól 
nego kontyngentu kredytów rolniczych w 
Banku Polskim, uzyskała 7 miljonów złotych 
tytułem kredytów na zaliczkowanie zboża. 
Jest to kredyt specjalny, mający na celu po- 
wstrzymanie rolników od podaży zboża za- 
raz po żniwach w okresie niskich cen. Ter- 
miny spłaty kredytu wypadają w zimie i na 
wiosnę, począwszy od stycznia do czerwca 
1932 r. 

Z kredytu tego Centralna Kasa będzie 
udzielała pożyczek przedewszystkiem tym 
kasom Stefczyka, które mają siedziby na te- 
renach spółdzielni rolniczo-bankowych, sku- 
pujących zboże. W tych kasach pożyczki bę- 
dą udzielane członkom na podstawie umów 
zawieranych między członkami a spółdziel. 

nią rolniczo-handlową na sprzedaż i dostawę 
zboża w odpowiednich terminach. 

Wysokość pożyczki nie może przekra- 
czać 50 proc. ceny rynkowej wartości zboża. 
(iskra). 

  

ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 
(Dokończenie). 

Lyon wzbudził w nas niekłamany 
entuzjazm, ale panowie Barciński i 
Rospond wzdychali ciężko, przysłu- 
chując się naszym zachwytom: 

— Tu trzeba pomieszkać. — mó- 
wili — tu można popaść w czarną me- 
lancholję. Państwo mieliście wyjąt- 
kowe szczęście, że nie lało, bo poza- 
tem deszcz pada codziennie. Restau- 
racje zabójczo nudne, rozrywek żad- 
nych, publiczność śpi na wszystkich 
przedstawieniach i koncertach, o ile 
wogóle przychodzi na koncert. Thi- 
baud miał zaledwie czterdzieści osób 
na sali, o innych wogóle lepiej nie 
wspominać. Lyon jest straszny... 

Nosy nasze wyciągnęły się do nie- 
bywałej długości. 

Ładna perspektywa na jutrzejszy 
występ, niema co mówić! 

Pożegnaliśmy się z rodakami za- 
myšleni i speszeni, starając się nie 
myśleć o jutrze. Obiad z winem do- 
pomógł nam dzielnie do tego i zanie- 
pokoiły nas tylko dzienniki lyońskie, 
w których wyczytaliśmy wiadomość, 
że jesteśmy conajmniej ósmym cudem 
Świata, ale jednocześnie podany pro- 
gram naszego koncertu był niesamo- 
wity. Na zakończenie bowiem (wed- 
ług tego sympatycznego dziennika), 
"Wojtowicz miał odegrać poloneza fis- 
dur Chopina we własnym układzie z 
akompaniamentem Szeligowskiego. 

— Ja się do jutra nie nauczę a- 
kompaniamentu — protestował Sze- 

  

                       

-— Możeby tak poprzestać na ory- 
ginale — zaproponował Wojtowicz.— 

Ostatecznie, to wcale nienajgorsza 
kompozycja. 

Rozeszliśmy się na senne leże lek- 
ko zaniepokojeni, co z tego wyniknie. 

Obudził nas nazajutrz rano deszcz. 
Ciepły, miły, majowy, ulewny 

deszcz. 
Żeby uniknąć powtarzania się, po- 

wiem odrazu, że padał z równem na- 
tężeniem i bez przerwy od rana do 
drugiej w nocy, t. j. do chwili odejścia 
naszego pociągu. O ile się nie mylę to 
potem padał dalej. 

Spotkaliśmy się wszyscy na dole 
w hallu o jedenastej rano; oczekiwał 
nas pan Rospond, któremu powierzoną 

została, ważna i zdaje się wcale przy- 
jemna funkcja zaprowadzenia nas na 
próbę do sali w gmachu Facultć des 
Lettres, gdzie miał się odbyć nasz kon- 
cert. Tam znów czekał już pr. Pato- 
uillet, i on przedstawił nas po próbie 
Rektorowi Uniwersytetu Lyońskiego, 
dr. Jur. Gheusi. 

Przyjął nas pełen godności własnej i 
uniwersyteckiej. Odrazu można było 
poznać po nim, że z równą łatwością 
broni oskarżonego przed prokurato- 
rem, jak wykłada prawo rzymskie i 
wygłasza mowy polityczne. Stentoro- 
wy głos brzmiał niby trąba sądu osta- 
tecznego, a piękny jego „timbre* tłu- 
maczył się tem, (tak nam to sam opo- 
wiadał), że będąc studentem wystę- 
pował w operze, podobno z dużem po- 
wodzeniem. 

Na śniadanie byliśmy zaproszeni 
do konsula polskiego w Lyonie p. Mi- 
kuckiego i jego małżonki. 

Rue Eugćnie, przy której znajduje 
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P. Marszałek Piłsudski wyjechał 
do Pikieliszek. 

Po jednodniowym pobycie w Wilnie, jak się dowiadujemy, P. Marszałek 
Piłsudski w towarzystwie swojej siostry, p. Kadenacowej, wyjechał samo- 
chodem do Pikieliszek. 

W Pikieliszkach P. Marszałek Piłsudski zamierza zabawić kilka dni. 

Polska złożyła w Moskwie projekt 
paktu o nieagresji. 
Oświadczenie min. Patka prasie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Poseł polski w Moskwie p. Patek 
złożył wczoraj następujące oświadcze- 
nie prasie: Zastałem w Warszawie du- 
że zainteresowanie się faktem doręcze- 
nia przezemnie władzom sowieckim 
naszego projektu, dotyczącego paktu 
o nieagresji. Właściwie nie jest to 
projekt nowy. Pertraktacje, dotyczą- 
ce paktu o nieagresji zostały pomiędzy 
Polską a ZSRR rozpoczęte jeszcze w 
roku 1926. Z biegiem czasu złożyłem 
stronie sowieckiej spis punktów, co 

Projekt polski uwzględnia 

do których nie nastąpiło między stro- 
nami uzgodnienie. Punkty te nie zo- 
stały jeszcze dotychczas uregulowane. 
Pozatem także pakt Kelloga, protokół 
Litwinowa i chwilowe napięcie sytu- 
acji odsunęły na pewien czas tę spra- 
wę. Muszę jednak podkreślić, że nig- 
dy nie została ona poniechana. Obec- 
nie wniosłem nasz projekt, ażeby 
wzmocnić bieg dawno rozpoczętej dy- 
skusji. 

zachodnich sąsiadów Rosji. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dowiadujemy się, że projekt pak- 
tu o nieagresji złożony przez posła pol 
skiego Patka komisarjatowi ludowe- 
mu Śpr. Zagran. w Moskwie oparty 
jest na zasadzie multilateralności, to 
jest zmierza on do rozszerzenia tego 

paktu na wszystkie państwa graniczą- 
ce z Rosją Sowiecką od zachodu a 
więc państwa Bałtyckie i Rumunję. 
Należy przypuszczać, że odpowiedź 
Rosji Sowieckiej na propozycję polską 
nadejdzie w najbliższych dniach. 

  

Przed konferencją Okrągłego Stołu. 
Termin nie będzie odroczony. 

LONDYN. 25.VIII. (Pat). Dono- 
szą urzędowo, iż zmiana rządu nie 
wpłynie na termin zwołania konfe- 
rencji Okrągłego Stełu, której prze- 
wodnictwo obejmie Mac Donald. 

Lord Sankey przewodniczyć będzie 
na zbliżającem się zebraniu komisji 
ustroju federalnego konferencji Okr. 
Stołu, zaś lord Reading również bę- 
dzie współpracował z konferencją. 

Gandhi pojedzie do Londynu. 

SIMLAH. 25.VIII. (Pat). W ko- 
łach zbliżonych do kongresu prze- 

widują, iż Gandhi zdecyduje się 
wziąć udział w londyńskiej konfe- 

rencji Okrągłego Stołu. Panuje na- 
wet przekonanie, że odjedzie on do 
Londynu za kilka dni. 

Exposć kanclerza Brueninga. 
BERLIN, 25. VIII. (Pat). W czasie 

obrad dzisiejszych frakcji centrowej 
Reichstagu w Stuttgarcie kanclerz 
Bruening wygłosił expose, w którem 
omówił najważniejsze zagadnienia po 
lityki niemieckiej. 
W dotychczasowych konferencjach 

oświadczył kanclerz — amerykańscy 
mężowie stanu nie okazali się zbytnio 
wrażliwymi na opisy kryzysu niemiec- 
kiego. Naród niemiecki powinien 
więc zdobyć się na silne nerwy, aby 
mógł przetrzymać zimę i nie sięgać po 
nieziszczalne złudzenia. 

Przechodząc do polityki wewnętrz- 
nej kanclerz dał do zrozumienia, że 
w obecnych warunkąch politycznych 
uważa rozszerzenie gabinetu w kierun- 
ku lewicy lub prawicy za rzecz nierno- 

żliwą do przeprowadzenia i przywią- 
zuje wielką wagę do współpracy rzą- 
du z parlamentem. W stosunkach dy- 
plomatycznych z zagranicą kanclerz 
zdecydowany jest zerwać z metodami 
-dawnemi i zastosować nowe, bardziej 
elastyczne formy porozumiewania się 
bezpośredniego ministrów  niemiec- 
kich z kierowniczymi mężami stanu 
innych mocarstw. 

Następnie kanclerz omówił stosun- 
ki między Francją a ZSRR oraz wyni- 
ki konferencji londyńskiej i wizyty 
ministrów niemieckich we Włoszech. 

W dyskusji zabierali głos między 

in. mnister spraw wewnętrznych 
Wirth i przewodniezący partji centro- 
wej prałat Kaas. 

Komuniści w Niemczech nie śpią. 
Masowe strajki w dniu 1 października. 

BERLIN 25.8. Pat. — W! związku ze 
zbliżającym się terminem wypowiedzenia 
umów taryfowych w wielkich niemieckich 
zakładach przemysłowych, t zw. rewolu- 
cyjna opozycja robotniczych zowiązków za- 
wodowych, kierowana przez komunistów, 
rozpoczkła niezwykle ożywioną agitację 
strajkową. Opracowano szeroko zakrojony 

plan werbowania nowych członków. prze- 
widujący podniesienie stanu liczebnego or- 
ganizacji z 250 tysięcy na pół miljona człon 
ków, aby zapewnić powodzenie masowym. 
strajkom, przygotowywanym na dzień 1 
października. Naskutek agitacji komunistycz- 
nej wybuchły już dzikie strajki wśród ro- 
botników gminnych w Essen i Duisburgu. 

6-11. Mimanistyczne Koedykacyjne Gimnazjum jm. J. I. Kraszewskiego 
w Wilnie, ulica Ostrobramska Nr. 27. 

Egzaminy wstępne do kl. I—VII 2 i 3 września. Opłata za naukę od 20 zł. mies. 

Kancelarja czynna w g. 10—13 i 16—17. Przy gimn. Kursy Maturalne dla dorosłych. 

się ich wilła, tonie w ogrodach i kwia- 
tach. Tyle tu słowików, że trzymają 
naumyślnie koty, aby je trochę od- 
straszyć, gdyż podobno spać nie moż- 
na przy nieustającym ich śpiewie. 

"_ Niezapomniane śniadanie! 
Staropolska gościnność wyłaziła 

wszystkiemi szparami. Przyjmowano 
nas nietylko wspaniałem jedzeniem i 
cudownymi winami (z szampanem 
włącznie), ale sercem, szczerem pol- 
skiem sercem. 

I dlatego popadliśmy w nastrój 
zgoła fantastyczny, który nas nie 0- 
puścił do samego koncertu i który 
sprawił, że graliśmy doskonale, jeśli 
nie użyję wyrażenia: „natchnieni*. 

I wyglądaliśmy niezgorzej. 

Genia, w białej draperji, robiła 
wrażenie muzy greckiej, Szeliga miał 
minę Cezara przed przejściem Rubi- 
konu, Wojtowicz był blady i intere- 
sujący, ja zdaje się też nie psułam 
całości. 

Jak już powiedziałam, graliśmy э ,М 
nalchnieniu““. 

Nastrój nasz odbił się nietylko na 
publiczności, która wbrew wszelkim 
złym przeczuciom wypełniła szczel- 
nie salę i darzyła nas szczeremi okla- 
skami, ale i w recenzjach. Nietylko 
nam, solistom  wygłoszono tam po- 
chwalne peany, ale nawet Szelidze na- 
pisano, że akompaniował „bosko 
(diwinement). 

Recenzja ta miała jedną dobrą 
stronę, że Szeliga stara się od tego 
czasu nigdy nie wykraczać poza linję 
tej „boskości. 

Po skończonym koncercie, winszo- 
wali nam sukcesu zarówno Francuzi 
jak i Polacy. Jeden inżynier Polak 
mówił wzruszony: 

— Od dwudziestu lat po raz pierw- 
szy słyszę polską pieśń. 

O, jak pięknie było słuchać tylu 

  

szczerych słów uznania i opuszczać 
Lyon mając ręce pełne kwiatów, w 
głowie resztki południowego szampa- 
na, a w kieszeni trochę zarobionego 
grosza. 

Pan Barciński wierny zasadzie 
„Usque ad finem*, odprowadził nas 
na dworzec i wystarał się tamże o ja- 
kowyś posiłek dla ciała, gdyż jak wia- 
domo, we Francji można po dziewią- 
tej spokojnie ginąć z głodu (mówię o 
potrawach gorących), a nic się nie 
dostanie, chyba w tych najdroższych 
restauracjach, do których żaden sza- 
nujący się polski młody muzyk nie 
chodzi. : 

Jedliśmy koncertowo, budząc po- 
dziw całego personelu kolejowego z 
konduktorami włącznie. Nawet wy- 
trzymały na nas p. Barciński zaniemó- 
wił, patrząc na znikające stosy bu- 
łek, mięsiwa i innych specjałów. 

Podróż powroina należy raczej do 
opisów Dantejskiego Piekła, niż do 
mego skromnego feljetonu, ale ponie- 
waż Dante nigdy nie jechał przez całą 
noc przepełnioną trzecią klasą, więc 
trudno od niego wymagać, aby opis 
takowy wcielił do swojej ,„Boskiej Ko- 
medji'. 

A myśmy jechali i dojechaliśmy. 
Wprawdzie na drzwiach naszego 

wagonu i wogóle całego pociągu ry- 
sował się ognistemi głoskami napis: 
„Lasciate ogni speranza”, wsiedliśmy 
i ulokowaliśmy się mimo wszystko w 
dusznym, przegrzanym, przedziale, 
gdzie już drzemała wiekowa dama w 
brudnej chusteczce do nosa na głowie, 
leciwy jegomość z sztywno wyciągnię- 
temi nogami i czarujący młodzian nie- 
określonego pochodzenia i zajęcia, 
który z rozczulającą prostotą prosił 
Genię o pożyczenie mu grzebienia do 
czesania. A ona, bez serca, odmówiła 
mu! 

    

* Rozpaczliwa sytuacja 
mas robotniczych w Ameryce. 
Komunikat Ameryk. Federacji Pracy. 

NOWY YORK, 25. VIII. (Pat). Ko- 
mitet wykonawczy Amerykańskiej Fe- 
deracji Pracy, nigdy nie posądzany o 
żadne tendencje radykalne, wydał bar- 
dzo ostry komunikat, w którym oma- 
wia obeeną sytuację gospodarczą i 
wynikające z niej bezrobocie. 

W komunikacie tym stwierdza, że 

sytuacja wśród mas robotniczych Sta- 
nów Zjednoczonych jest rozpaczliwa. 
Bezrobocie wzrosło do niesłychanych 
rozmiarów. Wprawdzie liczne orga- 
nizacje robotnicze wspomagają swo- 
ich bezrobotnych członków, ale zapo- 
trzebowanie wzmaga się, a z obecnej 
konjunktury wnosić trzeba że nędza w 
nadchodzącej zimie będzie jeszcze gor- 
sza. Komitet wykonawczy zwraca się 
dlatego do władz federalnych, stano- 
wych i komunalnych, aby natychmiast 
przedsięwzięły odpowiednie kroki dla 
zapobieżenia dalszemu _wzrastaniu 
nędzy. Zdaniem komitetu, kierowniey 
wielkiego przemysłu w Stanach Zjed- 
noczonych zgoła nie dorośli do sytu- 
acji, w której okazali brak inicjatywy, 
brak zmysłu twórczego i zupełną bez- 
radność. 

Wobec nieudolności zarówno władz 
jak i przemysłu, Federacja Pracy wy- 
stępuje z gotowym planem zaradzenia 
złemu. Tak więc żąda ona przymuso- 
wego wprowadzenia 5-dniowego ty- 
godnia pracy, zarówno w przedsiębior 
stwach prywatnych jak i w biurach 
rządowych, dalej 6-godzinnego dnia 
pracy, bezwarunkowego utrzymania 
obecnej skali płac celem utrzymania 
zdolności nabywczej mas robotniczych 
dalej rozpoczęcia przez rząd federal- 
ny, rządy stanowe i władze komunal- 
ne robót publicznych i uniknięcia przy 
tem wszelkich trudności biurokratycz- 
nych. Wreszcie Federacja Pracy żąda 
aby prezydent zwołał niezwłocznie 
ogólno-krajową konferencję przedsta- 
wicieli przemysłu i pracy, któraby do- 
konała sumiennej analizy położenia 
oraz opracowała program naprawy Sy- 
tuacji. 

Komunikat komitetu kończy się 
następującem oświadczeniem: 

Komitet wykonawczy Amerykań- 
skiej Federacji Pracy uważa, iż jest 
jego obowiązkiem przypomnieć prze- 
mysłowi, że jego prawo do istnienia i 
do funkcjonowania opiera się na uzna- 
niu ze strony społeczeństwa. O tem 
zapominać nie wolno. W naszym u- 
kładzie społecznym robotnik zależy od 
możliwości otrzymania pracy. Bez 
tych możliwości robotnik zostaje bez- 
silny, a za tem idzie zniszczenie wiel- 
kiego rynku konsumcyjnego całego 
kraju. 

Prezes Federacji Green, przema- 
wiając przed kilku dniami na posie- 
dzeniu Federacji, zwracał się do rzą- 
du z żądaniem natychmiastowego za- 
pobieżenia bezrobociu, przestrzegając 
przed ewentualnemi rozruchami. Przy 
tej sposobności Green wręcz oświad- 
czył że jeśli prezydent Hoover nie chce 
czy nie może zwołać przemysłowców, 
aby zaradzić depresji, to w takim ra- 
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zie przyznać się powinien, że struktu- 
ra ekonomiczna Stanów Zjednoczo- 
nych okazała się fiaskiem. 

Bezrobocie spada. 
WARSZAWA, 25. VIII. (Pat). Stan 

bezrobocia na dzień 22 sierpnia r. b. 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

W urzędach pośrednictwa pracy 
zanotowano ogółem na dzień 22 sierp- 
nia 251.648 bezrobotnych, co stanowi 

spadek w stosunku do okresu poprzed- 
niego o 2.295 bezrobotnych. W tem 
na terenie m. Warszawy zanotowano 
15.900 bezrobotnych, w Łodzi 24.249, 

Częstochowa — 9.605, Sosnowiec — 
21.364, województwo śląskie — 60.394 
Poznań — 10.417. Spadek w okresie 
bieżącym zwiększył się w stosunku do 
okresu poprzedniego, t. j. od 8 do 15 
sierpnia, gdyż w tym okresie wynosił 
1.944 osoby, gdy w bieżącym okresie 
spadek ten wynosi 2295 osób. 

Bezrobocie w Angiji. 
LONDYN, 25-VIII. (Pat). W dniu 

17 b. m. liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych wynosiła 22.719.376 
osób, czyli o 5017 osób więcej. 

W Jugosławii o rewizjonizmie 
niemieckim. 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) ,,Politika* o- 
mawiając obecną sytuację polityczną 
w Niemczech, stwierdza, że plebiscyt 
pruski jest doskonałym obrazem  sto- 
sunku sił, działających na terenie Rze- 
szy. Mianowicie */, narodu niemiec- 
kiego i to część jego najaktywniejsza, 
stale jest zwrócona frontem przeciw- 
ko Francji i domaga się radykalnej 
zmiany status quo, ustalonego przez 
traktaty pokojowe. Ponieważ m gosła- 
wja jest w ścisłym sojuszu z Francją 
i zajmuje zdecydowane stanowisko 
antyrewizjonistyczne, powinna—zda- 
niem „Politiki* — być bardzo ostroż- 
na i uważna wobec wszelkich zmian 
w Rzeszy. Niemieccy nacjonaliści bo- 
wiem, niepocieszeni z powodu prze- 
granej wojny, stale się zwracają za 
Ren, a następnie i przez Dunaj, szu- 
kając winowajców swej porażki oraz 
pretekstu do rewanżu, czyli — jak 
oni to nazywają „sprawiedliwej po- 

prawki traktatu pokojowego”. „,Poli- 
tika* powołuje się na walkę, jaką 
prowadzi od dłuższego czasu na swych 
łamach z propagandą niemiecką, usi- 
łującą dowieść, że to właśnie Serbja 
wywołała wojnę światową i że powin- 
na' ona ponieść całkowitą odpowie- 
dzialność za jej następstwa. 

Delegacje mniejszościowe 
do Genewy. 

W dniu wczorajszym wyjechały 
na kongres mniejszości narodowych 
w Genewie komisje mniejszości ro- 
syjskiej i litewskiej w Polsce. Mniej- 
szość rosyjską będą reprezentowali 
w Genewie pp. poseł Pimonow i 
Serebriannikow. Mniejszość litew- 
ską — p. Staszys i Karazija. (m) 

Nowy rekord. 
NOWY YORK 25.8. Pat. — Znany ze 

swych lotów w Europie kpt. Hawks usta- 
nowił nowy rekord szybkości między Nowym 
Yorkiem a Chicago przebywając przestrzeń 
750 mil, to jest 1200 km., w 3 godziny i 46 
minut. 

   

  

  

DYREKCJA 
Prywatnego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego 

SS. Benedyktynek w Nieświeżu 
podaje do wiadomości, że egzamin wstępny na kurs I, II, III i IV odbędzie się w dniu 

|-go września r. b. Przy Seminarjum jest internat.     

Maturalne Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
„Rozpowszechniania Šredniego Wykształcenia* —Wilno, ul. Biskupia 4/6. 
Typy: humanistyczny i matematyczno - przyrodniczy. Kursy są zaopatrzone we wszelkie 
pomoce naukowe: gabinet fizyczno-chemiczny, przyrodniczy z pracownią oraz bibljotekę. 

Sekretarjat czynny codziennie oprócz świąt od godz. ll rano do 7 wiecz. 

Szeligowski niewele myśląc zdjął 
surdut, rozpiął kołnierzyk, oparł kom- 
pozytorską swą głowę o twarde deski 
i chrapnął z miejsca w najwygodniej- 
szej pozycji, jaką sobie można wyob- 
razić. 

Genia kokosiła się długo na swoim 
wąskim, twardym odcinku ławko- 
wym, wreszcie zrezygnowana usiadła 
na zienii, wsparłszy z wdziękiem swą 
tycjanowską głowę u kolan Szeligow- 
skiego. 

Ja z Wojtowiczem, niby dwa bo- 
ciany na warcie, staliśmy przez całą 
noc na korytarzu, wyglądając przez 
zalane deszczem szyby w beznadziejną 
ciemność, i rozmawiając o niebieskich 
migdałach, oraz o tem, coby było, 
gdyby Bank Amerykański w Paryżu 
zmienił nagle swego właściciela bez 
uprzedniego zawiadomienia swoich 
akcjonarjuszy. 

Zaiste, była to wysoce interesująca 
rozmowa. 

Z powodu niej, a raczej po niej, 

mieliśmy nad ranem szklany wzrok, 
nogi ścierpnięte, cerę zielono-siną, a 
głos przepity. 

Gdy nasi towarzysze wyrwali się 
z objęć trzecioklasowego Morfeusza, 
weszliśmy do przedziału spocząć nie- 
co w pozycji siedzącej. 

Genia była przejrzysta na twarzy, 
z fioletowemi cieniami pod oczyma, 

rozcierała sobie nogę i narzekała na 

ischias. 
Wiekowa dama zdjęła chustkę z 

głowy i wyglądała nieprzytomnie 

przez okno, leciwy jegomość wysysał 

sok z pomarańczy głośno i z zadowo- 

leniem, zaś czarujący młodzian łupił 
ze skóry banana z zręcznością zawo- 
dowego rzezimieszka i spoglądał złem 
okiem na torebkę Geni, w której mieś- 
cił się ów nieszczęsny grzebień. 

Szeliga zaś, czerwony, błyszczący 

  

jak politura na mahoniowym stole, 
z włosami na sztorc, bez marynarki, 
z rozpiętym kołnierzykiem u sztyw- 
nej frakowej koszuli, której nie zdą- 
żył już zmienić, był imponujący i gro- 
źny, a przedewszystkiem wyspany. 

Dawał nam wszystkim szkołę z 
prawdziwem zamiłowaniem.  Beształ 
Genię, że szukała drutów w walizce, 
mnie nawymyślał, że wiercę się i dep- 
cę mu po nogach, Bolka sklął od tu- 
manów i jeszcze innych zwierzaków, 
jednem słowem zrobił się władezy i 
despotyczny, a my niebożęta słucha- 
liśmy go jak trusie. Jeden Wojtowiez 
odgrażał się zamglonym i cichym gło- 
sem, że odwdzięczy się za wszystko na 
„Lamande, ale czy to naprawdę uczy- 
nił, o tem historja milczy. 

Dojechaliśmy do Paryża nie wie- 
dząc jak i kiedy. 

Zdaje mi się, że gdyby nas wów- 
czas prosto z dworca: zawieziono na 
szafot i ścięto głowy, nie spostrzegli- 
byśmy się odrazu, że naprawdę brak 
nam głów. 

Zmęczenie jest „rzeczą dobrą, jeśli 
się echce zapomnieć o doraźnych tro- 
skach życiowych, a nasze zmęczenie 
miało prócz tego jeszcze jedną miłą 
właściwość, że było wesołe. 

Zmalazłszy się bowiem wreszcie 
we własnych łóżkach i zapadając w 
otchłań dwunastogodzinnego niebytu, 
mieliśmy głowę pełną uśmiechów i 
wspomnień, a w sercu gorące prag- 
nienie, aby tacy koledzy i koleżanki 
na kamieniu się rodzili, i i żeby na świe- 
cie było jak najwięcej takich konsu- 
lów polskich jak pan Mikucki. 

* Marja Modrakowska. 

Paryž, 21 maja 1931 r. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
ECHA BARANOWICKIE. 

O podniesienie organizacyj 

rzemieślniczych na terenie 

województwa nowogródzkiego. 

Ustawa Przemysłowa z dnia 7-go 

czerwca 1927 roku, — dobrodziejstwo 
Rządu dła wielkiego świata rzemieśl- 

ii o, -— przewidziała w poszcze- 

gólnych przepisach możność zrzesza- 

nia się rzemieślników, prowadzących 

samodzielnie przemysł, w tak zwane 

cechy rzemieślnicze. 
Bardzo wzniosłe zadania cechów. 

jak to: : 

a) pielęgnowanie ducha łączności 

oraz utrzymywanie i podnoszenie god- 

ności zawodowej członków; 
b) piecza nad utrzymaniem dobre- 

go stosunku między członkami cechu 
i ich pracownikami; 

c) piecza nad sprawami młodzieży 
rzemieślniczej — terminatorami; 

d) tworzenie urządzeń dla dosko- 
nalenia zawodowego, techniczenego i 

moralnego mistrzów, czeladników i 

ńczniów przez zakładanie i popieranie 

zawodowych szkół, urządzanie odczy- 

tów, kursów, pokazów, wystaw; 

e) tworzenie kas zapomogowych 

oraz urządzeń, zapewniających człon- 

kom cechu, ich rodzinom i pracowni- 
kom. pomoc na wypadek choroby, 
niezdolności do pracy, Śmierci, po- 
grzebu, albo innej podobnej potrzeby; 

f) dążenie do polepszenia położe- 
nia gospodarczego członków przez za- 
kładanie i utrzymywanie wspólnych 
warsztatów pracy, składów surowców, 

półfabrykatów i wzorów, wspólnych 

magazynów sprzedaży, spółdzielni 
kredytowych i t. p.; 

oraz wiele innych cennych i poży- 

tecznych zadań, mówią same za sie- 

bie, że istnienie cechów nietylko jest 

pożądane, lecz konieczne, a zaintere- 

sowanie się temi sprawami rzemiosła 
polskiego winno być tak wielkie i jed- 
nomyślne, że w szeregach poszczegól- 
nych zrzeszeń winni się znaleść wszy- 
scy bez-wyjątku rzemieślnicy. 

Do organizacji rzemieślniczej, a 
mianowicie do cechu, winien należeć 
każdy, kto posiada ku temu warunki 
i prawa i tam tylko szukać pomocy. 
Myli się ten, kto sądzi się dość sil- 
nym — by się obejść bez pomocy 
wszystkich — ale myli się jeszcze 
bardziej ten — kto sądzi, że się bez 

niej obejść niepodobna. „„W jedności 

—siła* — to dogmat chwili obecnej 

Pod tym kątem widzenia, oraz po- 
-wodowani jak najlepszą myślą, stanę- 

ło kilka ugrupowań rzemieślniczych 
do organizowania na terenie barano- 
wickim i w innych miastach i mia- 
steczkach ziemi Nowogródzkiej, tak 
bardzo pożądanych zrzeszeń rzemieśl- 
niczych — Cechów, aby, przy pomocy 

Nowogródzkiej Izby Rzemieślniczej— 
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organu samorządowego rzemiosła, — 
z dumą podnieść tę ciężką pracę dla 
dobra ogółu swoich kołegów. I stało 
się, że obecnie same miasto Barano- 
wicze ma już zalegalizowanych sie- 
dem cechów rzemieślniczych  chrze- 
šcijanskich i tyleż żydowskich. 

Lecz organizatorzy większości ce- 
chów, aczkolwiek nie mieli na myśli 
czynienia złego, to jednak, po uzyska- 
niu legalizacji, miast podjąć energicz- 
ną pracę, zmierzającą 'przedewszyst- 
kiem do skupienia wszystkich kole- 
gów każdego poszczególnego zawodu, 
aby we wspólnym wysiłku osiągnąć 
cel i zrealizować nakreślone statutem 
zadania, — wykazali się swojem nie- 
dołęstwem poprzez które prowadzą 
organizacje do upadku i zniechęcają 
innych kolegów do zrzeszania się. 
Niemniej winną jest w takich wypad- 
ach również i Izba Rzemieślnicza, о- 
raz Władze Nadzorcze  organizacyj, 
nie wyłączając p. Instruktora Korpo- 
racyj Przemysłowych przy Urzędzie 
Wojewódzkim, obowiązkiem których 
jest dopilnować, aby organizacje ta- 
kie, jak cechy, rozwijały się pomyślnie 
i, zgodnie z obowiązującemi przepisa- 
mi zawartemi w Ustawie Przemysło- 
wej i statucie, osiągnęły należne sta- 
nowisko i wartość jak fachową tak 
też pod względem moralnym i god- 
ności obywatelskiej, bowiem od tego 
jedynie zależną będzie wartość Izby 
Rzemieślniczej i stanowisko gospodar- 
cze Państwa. 

Ograniczając się narazie li tylko 
do powyższej treści, uważamy iż 
wskazanem jest, ażeby ci wszyscy rze- 
mieślnicy, którym ogół kolegów po- 
wierzył stanowiska czołowe, podjęli 
energiczną pracę w cechach, a nie 0- 
graniczali się jedynie do pobierania 
składk i czynienia wydatków, które 
najczęściej nie nie przynoszą realnego 
poszczególnym jednostkom ani ogó- 

łowi. Od organów zaś kontrolujących 
oczekujemy, iż te nie omieszkają 
wglądnąć w działalność  poszczegól- 
nych cechów i przez to samo przyczy- 
nią się do podniesienia tych tak po- 
trzebnych organizacyj do należytego 
poziomu, chroniąc od grožącego obec- 
nie upadku. 

O bliższych szczegółach pracy po- 
szczególnych cechów postaramy się 
zamieścić wyjaśnienia w najbliższych 
numerach naszego pisma. ah. 

Burza nad pow. baranowickim. 

Onegdaj nad pow. baranowiekim przesz- 
ła ulewna burza z piorunami. We wsi Lusz- 
niewo, gminy mołezadzkiej szalony wiatr 
zerwał dach z domu mieszkaniowego, nale- 
žacego do Jana Worobja. Około miasteczka 
Łotwicze, gminy mołezadzkiej wiatr powy- 
wracał okeło 200 sztuk drzew w lesie sos- 
nowym należącym do Włodzimierza Djako- 
wa. Straty sięgają kilku tysięcy zł. 

   

Przygoda motocyklistów palestyńskich. 
Przed kilku dniami donosiliśmy w „Kur- 

jerze Wileńskim" o przybyciu do Wilna 

"wycieczki palestyńskich sportowców - mo- 

docyklistów odbywających raid dookoła E- 

uropy. 
Po trzydniowym pobycie w Wilnie mo- 

iocyklišci palestyńscy wyruszyli w dalszą 
drogę prowadzącą przez Turmonty do Ry- 

1. 

W drodze do Turmont motocykle dwóch 
sportowców uległy poważnemu zepsuciu, wo 

bec czego wycieczkowieze zmuszeni byli za- 
trzymać się w Polsce jeszcze dwa dni, a 
tymczasem termin ważności wiz polskich 

upłynął, co pociągnęło dla sportowców skut 
ki zgoła nieprzyjemne. 

„ Mianowicie w pasie pogranicznym moto- 
cykliści zostali zatrzymani przez polską 

straż graniczną, i z powrotem dostarczeni 
do Brasławia gdzie zano na zapłacenie 
grzywny w wysokości 100 zł. każdy z za- 
mianą na 7 dni aresztu. 

Skazani interwenjowali wczoraj w tej 
sprawie u władz wojewódzkich, oraz powia- 
domili o wypadku prosząc o pomoc, ambasa 
dę angielską w Warszawie, bowiem pra- 
wie wszyscy są obywatelami imperjum bry. 
tyjskiego. (e). 

  

Zemsta za rozsypane grzyby. 
LIDA 25.8. Pat. — W niedzielę ubiegłą, 

ima łące Błotki gminy raduńskiej, wracający 
z zebranemi grzybami mieszkaniec Radunia 
Karcewicz Antoni lat 24 dokonał bestjal- 
«skiege czynu na 10.leinim pastuchu Henry- 
ku Walickim, który przypadkowo rozsypał 
mu grzyby. 

Karcewicz z zemsty trzymając Waliekie- 
go za rękę wpakował go twarzą do płomie- 
ni rozpalonego ogniska. Walicki doznał bar- 
dzo silnego poparzenia całej twarzy, czoła 
nosa i lewego oka. 

Sprawę skierowano do władz sądowych. 

$mutny koniec kłótni sąsiedzkiej. 
ŚWIĘCIANY 25.8. Pat. — We wsi Łosie 

sgminy święciańskiej zaszła kłótnia między 
mieszkańcami tej wsi Władysławem, Leo- 
mardem i Karolem Łosiami z jednej strony 
‹а kolejarzem ze stacji Łyntupy Karolem 
Kułdą z drugiej. W trakcie kłótni Kułda ude 
rzył tępem narzędziem Władysława i Leo- 
mmarda Łosiów. Na to Karol Łoś wyjął rewol- 

wer i zagroził że w razie zbliżenia się bę- 

dzie strzelał Gdy Kułda pomimo ostrzeże- 
nia rzucił się na Karola Łosia ten ostatni 

strzelił dwa razy, raniąc ciężko Kułdę. Przy 
byłe na miejsce organa policyjne dostarczy- 
ły rannego do szpitala państwowego w Świę 
cianach, skąd przewieziono go do szpitala 
kolejowego w Wilnie. Kułda pozostał przy 
życiu. Policja prowadzi dalsze dochodzenie. 

Zlikwidowanie organizacji bezbożników. 
Z pogranicza donoszą iż po dłuższej ob- 

sserwaeji udało się władzom bezpieczeństwa 
wpaść na trop i zlikwidować w Suchodow- 

szezyźnie związek młodzieży komunistycz- 
mej bezbożników w związku z czem aresz- 
'towano 7 osób. 

Za  zbiegłymi bezbożnikami-komunista- 
smi zarządzono pościg. 

Według uzyskanych informacyj związek 
%ezbożników założony został przez nieja 
kiego Bazylego Kurniajewa, pochodzącego 

z Miūszezyzny, który będąc na usługach 
Mińskiego Związku Bezbożników, rozpoczął 
antyreligijną propagandę na terenie pogra- 
nicznych wsi. 

Członkowie związku rekrutujący się prze- 
ważnie z ludności białoruskiej i prawosław- 
nej kolportowali w niektórych wsiach pow. 
postawskiego i dziśnieńskiego ulotki o treś- 
ci antyreligijnej, nawołując młodzież do 
wstępowania do związku bezhożników, boj- 
kotowania kościoła. i t. p. (e). 

Dwa samobójstwa na prowincji. 
W. ciągu ubiegłego dnia na prowincji za- 

notowano dwa wypadki samobójstwa. Pier- 
wszy wypadek miał miejsce we wsi Kazi- 
amierowszczyzna (gm. Kozłowszczyzna) gdzie 
powiesił się w stodole mieszkaniec tej że wsi 

Bazyl Olsiewicz. 
Drugi wypadek miał miejsce w mająt- 

ku Karolin (gm. dołhinowskiej) gdzie po- 
pełnił samobójstwo przez zatrucie się arsze- 
nikiem 19 -letni Adolf Sawicki. ( ©; 

KIWISZKI 
SR Podziękowanie. Koło Młodzieży Wiej- 

skiej im. Wł Syrokomli w Kiwiliszkach tą 
sdrogą składa serdeczne podziękowanie p. 
dyrektorowi Zakładu Wychowawczo-Popra- 
wczego w Wielucianach za bezinteresowne 
udzielenie orkiestry dętej w dniu 16 sierp- 
nia 1931 r. na uroczystość obhhodu  doży- 
mek w Kiwiliszkach, oraz męskiej i żeńskiej 
„drużynie harcerskiej w Nowo Wilejce za 
«miłe przeprowadzenie ogniska dożynkowego. 

NOWA WILEJKA © 
— Odznaczenie robotników. Wczoraj w 

N. Wilejce w tekturowni Kuczkuryszki p. o. 
starosty wil.-trockiego p. N. Trzaska-Pokrze- 

-wiński w obecności dyrektora Izby Przem.. 
fHandlowej w Wilnie p. Jutkiewicza i przed- 
stawicieli fabryki udekorował 9 robotników 
<specjalną odznaką oraz wręczył dyplomy 

honorowe. Dyplomy i odznaki zostały, na- 
dane robotnikom przez ministra przemysłu 
i handlu za 25-letnią nieskazitelną i wzoro- 
wą pracę w przemyśle papierniczym. 

Odznaczeni zostali następujący robotnicy: 
Józef Dadello, Zofja Kroft, Dawid Bazylja- 

now, Aleksander Karol, Władysław Jankojć, 
Wincenty Piotrowicz, Antoni Zakrzewski, 
Justyn Grygielewicz i Antoni Grygielewicz. 

Z POGRANICZA 
-+ SAMOLOT LITEWSKI NOD POGRA- 

NICZEM. Wczoraj z rana nad pograniczem 
polsko-litewskiem w pow. święciańskim uka- 
zał się samolot o barwach litewskich. Sa- 
molot nadleciał od strony Jezioros i dłuższy 
czas krążył nad pograniczem, a potem nad 
terytorjum polskim aż do gminy brasław- 
skiej, przeleciał nad nią i poszybował 
wzdłuż pogranicza w kierunku Dzisny. (m). 
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Kolonija w Leoniszkach. 
Ješli się stereotypicznie wygaduje 

na Magistrat, to nie racja, by czasami 
nie powiedzieć dobrego słowa dobrym 
ludziom. którzy się tam znajdują i ra- 
tują nasze młode pokolenie od zwy- 
rodnienia fizycznego i moralnego. Od 
lat kilku dzieci wileńskie mają praw- 
dziwych opiekunów w gorliwych spo- 
łecznikach dr-ach Brokowskim i Ma- 
leszewskim, którzy zespoylili umiejęt- 
nie swe wysiłki, by stworzyć dla mło- 
dego pokolenia wilnian warunki od- 
powiednie dla zdobycia przez lato po- 
trzebnych do pracy szkolnej sił i hu- 
moru. 

Na wyżynie wzgórz ciągnących się 
od Belmontu w stronę malowniczych 
Kuczkuryszek, wysoko ponad rosną- 
cemi u dołu świerkami i dębami, roz- 

mieściło się 4—5 budynków drewnia- 
nych, o wielkich oknach, mogących 
pomieścić 300 dzieci. Kosztowały koło 
50 tysięcy, a z resztą wydatków, całe 
urządzenie — 61.448 tys. Utrzymanie 
kosztuje 35 tys. i na dwie zmiany, po 
300 dzieci, ze szkół powszechnych, ko- 
rzysta przez lato z dobrodziejstw po- 
wietrza, słońca i racjonalnej opieki. 
Wszystkie tłuste i opalone, wesołe, bo 
jakież dziecko nie będzie wesołe, jeśli 
jest nakarmione i ma miłe otoczenie, 
skaczą, śpiewają, deklamują, urządza- 
ja balety w strojach z paieru, lepią 
różne figlasy z gliny lub wycinają so- 
bie z drzewa zabawki. Żyją świeżem 
powietrzem i dobrem jedzeniem, to 
im pomoże znieść bezkarnie niejedno 
ujemne w swem normalnem życiu 
miejskiem, gdy wrócą do brudnych 
izb i bylejak zgotowanego obiadu. A 
może nauczone tem co widziały na let- 
nisku, chwycą za miotłę i wyręczą 
niezawsze staranną mamusię w sprzą- 
taniu? Może będą się domagały żeby 
papcio zamiast wódki przynosił do 
rodziny zdrowe zapasy żywności dla 
siebie i dzieci? Może widok tych opa- 
lonych. pogodnych buziaków rozczuli 
życiodawców tego najmłodszego po- 

  

kolenia i zmusi starych nałogowców 

do poświęcenia swych niechlujnych 

nałogów na korzyść dzieci? 

Taki radosny i miły przedstawiają 

widok gdy biegają swobodnie, užy- 

wają pogody i zieleni, oderwani na 

czas jakiś od klątw, złości, brudu i 

biedy z jakiemi się spotykają przez 

resztę roku! Gdybyż wszystkie dzieci 

latem wysłać z miasta, gdybyż przy- 

najmniej choć na cały dzień! I to zro- 

biono jak się dało. Na Zwierzyńcu. jest 

półkołonja dzieci, a jeśli „się weźmie 

pod uwagę, że Rodzina Policyjna pod 

przewodem gorliwej i zacnej kom. 

Izydorczykowej wysłała 80 dzieci na 

trawkę, a inne organizacje się też o to 

postarały, dojdziemy do przekonania, 

że przeszło 2 tys. latorośli używa tego 

lata wsi. : ; 

Jest jednak kategorja dzieci naj- 

bardziej potrzebująca i właśnie ska- .. 

zana na nieużywanie rozkoszy letni- 

ska... To dzieci gruźlicze. Dr. Brokow- 

ski aż dygocze z gwałtownej chęci po- 

stawienia im sanatorjum 'w górach 

Ponarskich, gdzie jest pono dzierżaw- 

ca miejskiego majątku niewypłatny 

i wszystko się aż prosi, żeby tam sta- 

nął dom uzdrowiskowy, dla tych bie- 

daków, których musnęła zła „tempe- 

ratura“. ! 

Niechže nie będą skrzywdzeni. 

Niechže tam stanie co rychlej sana- 

torjum, lepiej poczekać z innemi in- 

westycjami, niech tam już te bruki 

t. j. asfalty poczekają. Ofiarujemy się 

jeszcze lat kilka nogi sobie na nich 

wykręcać, ale zróbcież, Ojcowie Mia- 

sta, ten dom dla dzieci zagrożonych 

gruźlicą. Zresztą, jeżeli się obaj opie- 

kunowie dzieci uprą t. j. dr. Maleszew- 

ski dr. Brokowski... to... napewno 

postawią. Obyż jak najprędzej. Gruž- 

lica nie czeka. A wygląd dzieci leoni- 

skich wzbudza zaufanie że wszelką 

dolegliwość może z dziatwy wypędzić 

tak staranna opieka. Н. В: 

  

Ostatnie wydarzenia na pograniczu. 
Niecna robota emisarjuszy bolszewickich. 

Od jednego z poważnych obywateli, 
zamieszkałego na pograniczu polsko-so- 
wieckiem otrzymujemy poniższe szcze- 
góły co do wypadków przechodzenia 
młodzieży do Rosji, o których donosił 
komunikat PAT z dnia 22 b. m. Nie 
wątpimy, że nasze władze zwrócą na 
to dziwne zjawisko baczną uwagę. (Red.) 

Zaagitowana przez emisarjuszy bolsze- 
wiekich młodzież białoruska, przyległych do 
pogranicza wsi, gremjałnie, bo już partja- 
mi po kilkadziesiąt osób, podąża na stronę 
bolszewiską. 

Przechodzić granicę zaczęli 2 tygodnie 
temu. Z początku w pojedynkę, następnie 
partjami po 20 ludzi, nawet z końmi, a о- 
beenie wyruszają jeszeze liczniejsze partje 
(koło wsi Wieciery (koło wsi Wieciery i 
koło wsi Torguny). 3 

Jak dochodzą do nas, zamieszkałych przy 
pograniczu pogłoski, bolszewicy witają 
zbiegów bardzo uprzejmie, i wszystkich wy- 
syłają pośpiesznie do Mińska, nie pozwała- 
jae im stykać się z białoruską ludnością, 
zamieszkałą przy pograniczu. 

W, nocy z piątku na sobotę 22 b. m. 
polieja =asza została uprzedzona o przejściu 
większej partji od wsi Torguny. Parija z0- 
stała przyłapana na pograniczu, i zaczęła 
strzelać do naszych żołnierzy, wobec czego 
ci użyli ręcznego karabinu maszynowego, 
kładąc 38 osoby trupem i aresztując koło 
15 osób, w tej liczbie 3-ch rannych. Pozo- 
stali rozproszyli się. Widziano 2-ch z nich 
w stawie przy maj. Ludwinowo: zapytywali, 
jak przejść do wsi Torguny, gdzie widocznie 
znajduje się jeden ze sztabów bolszewiekich, 
kierujących eałą akeją. Inni zbiegowie też 
kierują się do tej wsi widocznie po in- 
strukcje. Z naszej strony wiadomem jest 
o zranieniu przy powyższem zajściu po- 
licjanta z Tumiłowiez Antoniego Jantura. 

Jak się to rozpoczęło? 
Całe lato ubiegłe pogranicze nasze było 

zarzucane bibułą komunistyczną, wpływu 
której na naszą wieś—niedeceniano. 

Następnie do wsi bliżej, a nawet dalej 
położonych od pogranicza napływali €mi- 
sarjusze bolszewiccy. Taki emisarjusz we 
wsi Torguny jakoby mieszk. całe 2 tyg. i 
gdy odchodził kilka dni temu i żegnał się 
ze wsią,—obchodził wszystkie chaty w tej 
wsi. Ociągających się z odpowiedzią, czy 
pójdą zagranicę, lub niezdecydowanych — 
poprostu „bił w mordę*, oświadczając, że 
jeżeli nie zobaczy go po stronie  kolsze- 

wiekiej, to źle mu będzie, gdy inni (zbie- 

gowie) przyjdą tu wkrótee zpowrotem. | 

A jak ci uciekający rozumieją to „przyj- 

šice zpowrotem“? 
W bardzo prosty sposób: 

Z ich grona wyłoni się bolszewieka leg- 

ja białoruska, która przyjdzie pierwsza, a 

za nią bolszewicy. Potem i bolszewicy i 

wojska polskie odstąpią z naszej miejsco- 

wości i będzie tu „Białoruś*, pod egidą 

Rosji Sowieckiej. 
Czy rozumieją ci, eo przechodzą grani- 

cę, że w czynaeh ich są wszystkie cechy 

zdrady stanu, nie wiemy, lecz ciekawe, w 

jaki sposób zbiegowie i pozostający tu stara- 

ją się usypić czujność ludności polskiej. 

Opowiadają, że „idą na roboty*. Otwar- 

ci zaś dła nich przez bolszewików granicy 

tłumaczą tak: 

Rząd bolszewicki prosił u rządu pol- 

skiego o 8 tys. młodych ludzi na roboty na 

fabrykach, dając” jakąś kolosalną sumę do- 

larów tym robotnikom. Nasz rząd rzeko- 

mo odmówił dania robotników, licząc się 

z możliwością posyłania ich do szkół agi- 

taeyjnych, i wyrzucenia później w celach 

agitacyjnych zpowrotem na nasz teren. 

„Za to* bolszewicy otworzyli swoją gra- 

nieę. 
Jak zbiegowie tłumaczą 

postępowanie i plany? 
Mają przyjść zpowrotem, zabrać wyszy- 

stkich posiadaczy i innych „kontrrewolu- 
cjonistów*, wywieźć ieh w głąb Rosji, a 

ziemię, podzielić pomiędzy sobą, przyczem 
pierwszeństwo widocznie będą mieli ci, eo 
obecnie przejdą zagranicę. Chyba tem się 

tłumaczy to, że idą zagranicę z partjami 
zupełnie zamożni, a nawet bardzo zamożni 

wieśniacy, pewnie w celu zamanifestowania 

swojej gorliwości przed przyszłym rządem 

boiszewieko_.białoruskim, w który Święcie 

wierzą. = aj 

Gdy odchodzą — nawet nie żegnają się 
z rodzicami. Odchodzą zupełnie cicho, bez 
żadnych awantur, co jest dziwne dla naszej 
miejscowej wiejskiej młodzieży, znanej ze 
swych bijatyk nożowych na weselach. Wi- 
docznie tak cicho i bez hałasu odchodzić 

każą instrukcje. 
Większość miejscowej, ludności, a może 

i nasze miejscowe władze, niedoceniają wy- 
padków. Słyszy się zdanie: „Niech idą zBo- 
giem, będzie ui nas mniej komunistów*. Wie 

łu jednak jesf zatrwożonych i coraz czę- 
ściej zadają pytanie: „Co tó ma PARZE 

е-го. 

swoje dalsze 

Dalsze wypadki przekraczania granicy do 7.5.В.В. 
Pomimo likwidacji biur werbunkowych 

w miejscowościach pogranicznych akcja e- 
misarjuszy komunistycznych w kierunku 
werbowania włościan „na robotyć do Ros- 
ji nie ustała, świadezą o tem najwymowniej 
ostatnie wypadki na granicy. 

Onegdaj w godzinach rannych na odcin- 
ku granicznym Dołhinów patrole KOP. wpo 
bliżu majątku Izabelino zauważyli kilka о- 
sób usiłujących przedostać się nielegałnie 
na teren sowiecki. Na wezwanie żołnierzy 
nieznajomi poczęli uciekać w kierunku słu. 
pów granicznych sowieckich. Na kilkakro- 
tne wezwanie — „Stój — będziemy strze- 
lač“ nieznajomi w dalszym ciągu  ucie- 
kali, wobec czego patrol użył broni. Do u- 
ciekających oddano 7 strzałów w wyniku 
ezego zastrzelono niejakiego Pawłowskiego 
z żoną, oraz zatrzymano 16-letniego. W. 
Pietruszkiewicza z pow. wilejskiego. 

Wi tymże dniu rano wpobliżu wsi gra- 
nieznej Milsze tegoż odcinka żołnierze KOP 

zauważyli grupę osobńików  przekraczają- 
cych na teren sowiecki. Na trzykrotne wez- 
wanie, żaden z uciekiniefów nie zatrzymał 
się, wobee czego w myśl instrukcji żołnie- 
rze użyli broni raniące ciężko niejakiego Wa- 
łuja z gm. dołhinowskiej. 7 6sób zatrzyma- 
no. 

Na бутйе odeinku przedwczóraj patrol 
KOP zauważył czołgającego się w kierun. 
ku słupów granicznych zbroczońego krwią 
człowieka. Jak się okazało był to 30-letni 
J. Kurjanówicz, który ostatkiem sił dow- 
lókł się do słupa granicznego i wkrótce 
stracił przytómność. Wezwano lekar7a, lecz 
zanim nadeszła pomóc, nieszczęśliwy żmarł 
nie odzyskawszy przytomności. 

Zabity miał frzy rany w plecach i w Bo- 
ku. 

Wi związku z femi zatrwaźającemi wy- 
padkami na pogranicza | polsko-sowičc- 
kie przybyła specjafna kómisja śledcza, któ 
ta przystąpiła do energicznych dochodzeń. 

    

Dla reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe! 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda: 

grę i bóle nerwowe nie powinien wątpić w 
możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty- 
siące udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomicy Togalu. O swych doświadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 
P. J. Szerr, Lwów, Lindego 2/II m. i. co na. 
stępuje: od wielu lat cierpiałem na reuma- 
tyzm i okropne rwanie w prawej nodze. 
Przez ten czas używałem niezliczonej ilości 
różnych środków leczniczych, jako też dwa 
razy byłem w miejscowościach kąpielowych 
zagranicą. Skutek był jednakowoż tylko 
przjściowy, bóle zawsze wracały i nie od 
czuwałem poprawy. Przed około trzema mie 
siącami zwrócił mi mój znajomy uwagę na 
Togal, który też natychmiast nabyłem w apte 
ce. Togal zażywałem codziennie trzy razy. 
po 2 tabletki. Już w pierwszym tygodniu od- 
czułem znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem 

się tej przykrej dolegliwości i czuję się jak 
nowonarodzony. Tabletki Togal będę każde- 
mu cierpiącemu gorąco poierał. Podobnie 
jak p. Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyj 

mowali Togal przy reumatyźrtie, podagrze, 
rwaniu w. stawach, bólach nerwowych, i głc- 
wy, przeziębieniach i pokrewnycit niedomaga 
niach. Tabletki Togal są nieszkgdliwe dla 
żołądka serca i innych organów. Togał nie- 
tylko natychmiast uświerza bóle, lecz usu- 
wa w naturalny sposób pierwiastkii ehrobo- 
twórcze, a więc zwalcza w zarodku te niedo- 
magania. Dlatego nawet w chronicznych wy- 
padkach osiągnięto przy pomocy Togalw nad- 
spodziewnie pomyślne rezultaty. Jeśli wiełe 
tysięcy lekarzy ordynuje ten środek, to' każ- 
dy z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
że. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko 
Togal. Niema nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach, już od Zł. 2-— 

  

Trzy strzały 
do dziewczyny, 

Wezoraj wieczorem przy ulicy Majowej 
szeregowiec 85 p. p. Władysław Ruszczewski 
strzelił do Wiktorji Adamowiczówny lat 19, 
Majowa 65 i do towarzyszącego jej Jana 
Komara, zaułek Śhiegowy 2, funkcjonarjusza 
pocztowego. Ruszczewski po oddaniu strza- 
łów do Komara i Adamowieczówny strzelił 

rywala i siebie. 
do siebie, raniąc się w okolicę skroni. 

Adamowiczównę i Komara w stanie cięž- 
kim przewieziono do szpitala św. Jakóba, 
Ruszezewskiego zaś do szpitała wojskowego. 
Powodem tej krwawej tragedji była miłość 
do Adamowiezówny, która go odtrąciła. 

  

KRONIKA 
Dziś: N.M.P. Jasnogórskiej. | Środa 

26 Jutro: Cezarego. 

Sierpień | 

  

  

Wschód słońca —g. 4 m, 36 

| ŻŻŻ] Zachód „ —e 18m.40 

Spestrzeżenia Zakładu Meteoreiegji U. S. B 

w Wilnie z dnia 25/VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 7:8 

  

"Temperatura średnia  -|- 160 С. 

: Sajiwsżaża Ц- С. 
4 AL 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

OSOBISTA 
— Powrót z urlopu. W; dniu 24 b. m. po- 

wrócił z urlopu wypoczynkowego i objął 
urzędowanie Prezes Dyrekcji Poczt i Tele- 
grafów w Wilnie inż. Karol Żuchowicz. 

SAMORZĄDOWA. 
— 50-te posiedzenie Wydziału Wojewódz- 

kiego. W, dniu 24 sierpnia rb. pod przewod- 
nictwem Wojewody wileńskiego p. Zygmun- 
ta Beczkowicza odbyło się 50-te zkolei po- 
siedzenie Wydziału Wojewódzkiego, na któ- 
rem rozpatrzono 33 odwołania od wymiaru 
podatków komunalnych, 5 uchwały finan- 
sowe, powzięte przez Sejmik powiatu Bra- 
sławskiego, oraz protokówł posiedzenia Rad 
Miejskiej m. Wilna z dnia 14 lipca r. b. 

MIEJSKA 
— Komisja szacunkowa w Tupaciszkach. 

Magistrat powołał specjalną Komisję, któ- 
ra przystąpi do oszacowania przeznaczonej 
na parcelację części (około 15 ha) majątku 
miejskiego Tupaciszki. 

Działki rozparcelowanego majątku mają 
być oddane urzędnikom miejskim, nie usta- 
lono jednak dotychczas, na jakich warun- 
kach: czy mają być oddane w dzierżawę, 
czy też może wyłoni się jakaś inna kom- 
binacja — o tem będzie stanowiła rada 

miejska. 
Sama kwestja rozparcelowania Tupaci- 

szek datuje się jeszcze z przed wójny, prze- 
ciągnęło się jednak niezrealizowana po dziś 
dzień. Nieco realniejsze formy przybierała 
ona w 1922 r. jednak z powodu ociągania 
się zainteresowanych w tej sprawie pra- 
cowników miejskich nie została przeprowa- 
dzona. (m.) 

— Zaniechanie budowy mostu do Tupa- 
ciszek. Niedawno w magistracie powstał 
projekt zbudowania mostu przez Wilenkę 
do kołonji Tupaciszki. Jednak wskutek pu. 
stek w kasie projekt ten narazie stał się 
nieaktualny, głównie dlatego, iż roboty ziem 
ne przy budowie mostu pociągnęłyby za 
sobą bardzo znaczne wydatki. (m). 

— Przerwanie robót regulacyjnych. Nie. 
pewność co do pożyczki zmusza magistrat 
do coraz większych oszczędności i kurcze- 
nia robót. Wstrzymano roboty kanalizacyj- 
„no-wodociągowe — obecnie magistrat wstrzy 
muje roboty regulacyjne. Zostanie wykoń- 
czone układanie chodnika na Wielkiej Pohu- 
lance do teatru i zabetonowany przystanek 
autobusowy na ul. Zawalnej —i natem ko- 
niec. Żadne inne roboty przynajmniej w 
najbliższym czasie, nie będą podjęte. (m). 

— 2 milj. wierzytelności. Jak informują 
nas ze źródła miarodajnego, istytucje woj- 
skowe, sejmiki, szpitale i inn. winne są ma- 
gistratowi w łącznej sumie ponad  2milj. 
zł. Jedni, chociaż częściowo, spłacają dłu- 
gi, jak np. instytucje wojskowe inne jednak 
zwlekają z tem ze względu na brak gotów- 
ki do czego znacznie przyczyniła się kom- 
presja budżetów i ograniczenie kredytów. 

Magistrat w roku bież. nie spodziewa 
się otrzymać nawet połowy należnych mu 

pieniędzy. (m). 
— Budowa leżalni dla gruźlików.. Magi- 

  

. strat wykończył już budowę jednej leżalni 
dla gruźlików przy szpitalu zakaźnym na 
zwierzyńcu. Budowa drugiej leżalni jest w 
toku i zostanie zakończona w czasie naj. 
bliższym. 

Leżalnie nie będą oddane w roku bież. 

do użytku chorych ze względu na to, iż se- 
zon kuracyjny już się kończy. (m). 

SPRAWY PRASOWE. 
— Pociągnięcie do odpowiedzialności re- 

daktora „Wilner Tag*. Wczoraj starostwo 
grodzkie przesłało do prokuratora wniosek 
o pociągnięcie do odpowiedzialności redak- 
tora odpowiedziainego „Wilner Tog* Sz. Ka. 
hana z art. 129 ez. I K. K. za umieszczenie 
w numerze z dnia 22 b. m. odcinka p. t. 
>Co robią socjaliści”. 

Odnośny numer „Wilner Togu* został 
skomfiskowany. (m). / 

  

GOSPODARCZA 
— Wyjaśnienie. W' związku z notatką 

zamieszczoną w niedzielsym numerze „Kur- 
jera” o konflikcie w tartaku Szejniuka — 
p. Szejmiuk wyjaśnia, Że zatarg powstał 
naskutek nieuregulowania robotnikom za- 
robków za trzy dni. Strajku żadnego w tar- 

taku nie było i praca trwa w dalszym cią- 
gu. A 

SPRAWY SZKOLNE. 
— 4-klasówa Szkoła Handlowa w Wilnie. 

Dowiadujemy się, że Stowarzyszenie Kup- 
ców i Przemysłowców  Chrześć. m. Wiłna 
wniosło do Kuratorjum O. S. Wileńskiego 
podanie o koneesję na 4-klasową Szkołę Han 
dlową zamiast dotychczasowej 3-letniej śre- 
dniej. Program nowej uczelni obok przed- 
miotów zawodowych uwzględnia obowiązko. 
we nauczanie matematyki, fizyki i przyrody. 
Absolwenci tego typu szkoły korzystają z 
1-rocznej służby wojskowej i przyjmowani 
są do Szkół Podchorążych Rezerwy. Nowa 

Lis ооа аоаач 

uczelnia prawdopodobnie zostanie urucho- 
miona już z początkiem nowego 1931-32 ro- 
ku szkolnego. 

— Kierownietwo Wieczorowej Koeduka- 
cyjnej Szkoły dla Dorosłych Związku Pol- 
skiego Nauczycielstwa, z programem pełnej 
7 klasowej szkoły powszechnej podaje do 
wiadomości iż zapisy odbędą się w dniach 
od 1 do 10 wrżeśnia b. r. w lokalu szkoły 
powszechnej Nr. 16, przy ul. Ostrobramskiej 
8 m. 1 w godzinach 17—19. 

Przy tejże szkole zorganizówane są spec- 
jalne grupy dla pocztowców  funckjonarju- 
szów P. P., Kolejarzy i podoficerów zawodo- 
wych, trwające już dwa lata. Rok szkolny 
rozpocznie się dnia 11 września o godz. 18. 

— Państwowe Seminarjum Nauczyciel. 
skie im. Fr. Bohuszewieza przeniesione zo- 
stało do lokalu przy ul. Św. Anny Nr. 2 m. 
3. 

  

Dyrekcja Seminarjum przyjmuje poda- 
nia od kandydatów (tek) na kurs I-szy do 
80 sierpnia r. b. 9 

Kancelarja czynna codzień oprócz nie- 
dziel i świąt od godz. 10 do godz. 14. 

Przy Seminarjum są internaty dla chlop- 
ców i dziewcząt. 

— Zapisy do szkół. Na mocy art. 18 
dekretu o obowiązku szkolnym z dnia 7 
lutego 1919 r., Inspektor Szkolny m. Wilna 
zarządził zapisy dzieci do publicznych szkół 
powszechnych m. Wilna w nadchodzącym 
roku szkolnym. Zapisy odbywać się będą 
w dniach 27, 28 i 29 sierpnia w kancelarz 
jach kierownictw publicznych szkół pow- 
szechnych m. Wilna w czasie od godz. 8 do 
godz. 8 po południu: 

Stosownie do art. 10 dekretu, wstępują 
w okres obowiązku szkolnego od dnia 1 
września b. r. wszystkie dzieci urodzone w 
roku 1924 i od tego czasu będą one podle- 
gały przymusowi szkolnemu w przeciągu 
lat siedmiu. Zgodnie z rozporządzeniem Ra- 
dy Ministrów z dn. 16 marca 1928 r. w przed 
miocie rozciągnięcia mocy, obowiązującej 
dekretu o obowiązku szkolnym na Ziemię 
Wileńską i postanowieniem okólnika M-stwa 
W. R. i O. P. z dnia 14 maja 1928 r., w ro- 
ku bieżącym obowiązek szkolny będzie 
bezwzględnie stosowany: 

a) wobec wszystkch dzieci urodzonych w 
latach:1924, 1923 1922 i 1921; 

b) dzieci roczników  starzych — пгобхо- 
nych w latach od 1918 do 1920 włącznie, 
którew roku szkolnym ubiegłym lub w roku 
szkolnym 1929/30 uczęszczały już do szkoły. 

Przy zapisywaniu dziecka do szkoły na- 
leży przynieść ze sobą metrykę urodzenia 
dziecka lub inny dowód, dający możliwość 
stwierdzenia prawnie daty urodzenia dziecka 
Wszyscy rodzice (opiekunowie), którzy za- 
mierzają uczyć swe dzieci w domu, w 
szkołach średnich lub szkołach prywatnych 
winni w terminie do dnia 31 sierpnia 1931“ 
roku złożyć kierownictwom publicznych 
szkół powszechnych odnośnych obwodów 
piśmienne oświadczenie z  wymienieniem 
imion i nazwisk dziecka i ojca lub opieku- 
na, daty urodzenia dziecka, adresu jego za- 
mieszkania i sposobu zamierzonego naucza. 
nia w ciągu roku szkolnego 1931/32. Dzie- 
ci roczników młodszych zapisują się do 
Szkół, znajdujących się w tych obwodach, 
w których one obecnie zamieszkują, dzieci 
roczników starszych zapisują się do tych 
szkół, do których uczęszczały w latach po- 
przednich. Dzieci, których rodzice (opieku- 
nowie) nie zapiszą sami do szkoły, będą 
zapisane do publicznych szkół powszech- 
nych z urzędu, a rodzice winni nieposyła- 
nia dziecka doszkoły zostaną pociągnięci do 
odpowiedzialności, w myśl postanowień de- 
kretu o obowiązku szkolnym. 

Zapisy do Publicznych Szkół Powszech- 
nych dła dzieci żydowskich (świętujących 
Sabat) odbywać się będą w dniach 26, 27, 
28 i 30 sierpnia br. w kancelarjach szkół, 
od godz. 8iej do 3-ej popoł. przy ul. Wiel- 
ka Pohulanka 14, przy ul. Wielkiej 15 — 
wstęp ze Szwarcowego zaułku, oraz przy ul. 
Bazyljańskiej 4. Nauczanie religji i języka 
hebrajskiego odbywać się będzie w tych 
szkołach w potrzebnej w tym celu ilości 
godzin w języku hebrajskim. Nauka w szko. 
łach bezpłatna. 

Z POCZTY. 
— Zwinięcie ageneji pocztowej. Z dniem 

25 września 1931 r. zostanie zwinięta agen- 
cja pocztowa Kamień koło Iwieńca w powie- 
cie wołożyńskim. 

Z KOLEL 
— Przedszkole kolejowe „Dom Dziecka* 

Szykuje się do pracy. Znane powszechnie 
w Wilnie przedszkole kojejowe „Dom Dzie- 
cka* przygotowuje się do rozpoczęcia 10-go 
roku swej pracowitej egzystencji. Staranne 
jak zawsze, tak i w tym roku pomimo kry- 
zysu gospodarczego, czyni starania aby wy- 
gląd zewnętrzny całego lokalu, jak i zaopa- 
trzenie w pomoce naukowe były postawione 
na należytym poziomie. Troską bowiem za- 
rządu Ogniska kolejowego jest aby na ot- 
warcie prac w przedszkolu wszystko było 
przygotowane. Zapisy dzieci nowych usku. 
teczniane są w godzinach 15 — 19 w kan- 
celarji Ogniska Kolejowego Kolejowego Ko- 
lejowa 19 . 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Rozpoczęcie pracy oświatowej w wię- 

zieniu „Stefańskiem*. 
Po dwumiesięcznej prawie przerwie waka- 
cyjnej, rozpoczęto onegdaj nowy rok kam- 
panji oświatowej w więzieniu. Na otwarcie 
przybył wiceprokurator S. 0. p. Czesłam Po- 
łowiński, przedstawiciel OO. Salezjanów ws. 
katecheta Wawrzyniec Mnich iraz nNaczel- 
nik więzienia p. Bolesław Urbanowicz. O 
zakresie prac oświatowych mówił miejsco- 
wy kierownik oświaty w odczycie  iłu- 
strowanym obrazami świetlnemi na temat 
„O zdrowiu psychicznem i zdrowiu fizy- 
cznem*. Do pracy nad sobą zachęcał w 
swem przemówieniu p. prok. Połowiński. Za- 

kład więzienny rozpoczyna swój kolejny 
rok, żmudnej lecz koniecznej i pożytecznej 
pracy. 

  

Nasza nowa powieść. 
: Wkrótce rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

2 rtafwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macdonalda 

p. t „CZTERY DNI". 
W powieści tej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rczrywkę na toraz 

dłuższe już wieczory jesienne. Wsirząsojąca opowieść o losach skazanego 
na śmierć człowieka, jego pięknej żony i dobroczyńcy - detektywa == ota 
treść 4-ch, jakże tragicznych, dni. 

   



ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Litwini organizują się. W spoleczen- 

stwie litewskiem powstała myśl zupełnego 

uniezależnienia się od instytucyj polskich 

pod względem gospodarczym, kulturalnym, 

społecznym i t. p. Zgodnie z tem w litew- 

skim tymczasowym komitecie zostaną skon- 

centrowane i zołożone działy, obejmujące 

całokształt życia litewskiego w Polsce. Zo- 

staną powołane komisje :finansowa, prawna. 

gospodarcza i inne, któreby mogły udzielić 

Litwinom tych świadczeń, jakich udzielają 

analogiczne instytucje polskie. Dotychczas 

Litwini, poza towarzystwami kulturalno-oš- 

wiatowemi i związkami posiadali tylko spół- 

dzielczy bank kredytowy. 
Do zrealizowania swego projektu Litwini 

dysponują poważną sumą gotówki. (m). 

o SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Dokola zatargu w gminie żydowskiej. 

Wczoraj do starosty grodzkiego zwrócili się 

przedstawiciele zarządu synagogi głównej z 

prośbą o zdjęcie pieczęci z jej kancelarji. 

Ponieważ jednak starostwo nie rozpatrzyło 

jeszcze istoty tej sprawy — życzeniu nie sta- 

ło się zadość. 

Obecnie przyjechał do Wilna sen. Rabi- 

nowicz, który podjął się załagodzenia spra- 
wy w starostwie i zdjęcia pieczęci. 

Zatarg między zarządem synagogi głów- 
ne a gminą wyznaniową coraz się pogłębia 

z powodu incydentu z opieczętowaniem kan 

celarji. Część społeczeństwa żydowskiego do 

którego wchodzą ortodoksi, zamierza wys- 

łać do zwierzchności wyznania mojżeszowe- 
go delegację z prośbą o zlikwidowanie za. 
targu. (m). 

RÓŻNE. 

— Zarząd Koła Wileńskiego OZPR po- 

wiadamia wszystkich członków, iż w dniu 
30 bm. o godz. 16-ej w lokalu Fedecji PZOO 
(ul. Żeligowskiego 4) odbędzie zebranie infor 

macyjne z następującym porządkiem dzien- 

nym. 
1) Sprawozdanie ze Zjazdu w Gdyni. 
2) Dyskusja nad sprawozdaniem. 

3) Wolne wnioski. 
Ze względu na ważność spraw obchodzą- 

cych ogół kolegów obecność wszystkich 
członków konieczna. 

TEATR ' ME 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś ukaże 

się po raz drugi głośna sztuka Somerset Ma- 

ughama „Mam prawo odejść”, która na pre- 

mjerze odniosła ogólny zachwyt i uznanie 

  

— Teatr Letni. Dziś wznowienie sensa- 
cyjnej sztuki Middletona i Olivier'a „Na- 
rzeczona z dachu*, w wykonaniu wybitnego 
zespołu z Eichlerówną, Jasińską-Detkowską, 
Dejunowiczem,  Detkowskim,  Karpińskim, 
Pichelskim, Wasilewskim, Wasielewskim, i 

Wyrwicz-Wichrowskim, zarazem reżyserem 
tej sztuki. 

Sensacyjna ta sztuka cieszyła się wszę- 
dzie olbrzymiem powodzeniem ze względu 
na swą interesującą treść, niepozbawioną 
jednak dużej dozy humoru. Ceny miejsc zni- 
żone. 

ŚRODA, dnia 26 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka rosyjska (płyty). 13.10: Kom. 
meteor. 15.55: Program dzienny. 16.00: Dja- 
log dla dzieci. 16.15: Feljeton dla młodzieży. 
16.30: Płyty dla młodzieży. 16.45: Kom dla 
żeglugi. 17.10: Koncert popularny z płyt. 
17.35. „Światło, a zjawisko życiowe”. 18.00: 
Muzyka. 19.00: Chwilka strzelecka. 19.15: 
„Dożynki* — monolog. 19.35: Prog. na czw. 
i rozmaitości. 19.40: Skrzynka i giełda roln. 
i komunikaty. 20.15: Koncert z Doliny 
Szwajcarskiej. 22.00: „Poezja życia* — felj. 
22.15: Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
ZBLIŻA SIĘ KONIEC LATA. 

Środa 26 sierpnia o godz. 19.15 (audycja 
lokalna). Ludzie Wilna są naogół usposo- 
bieni konserwatywnie. Starając się nie po- 
zostawać w tyle za światem wszędzie tam 
gdzie idzie o jakąś nową zdobycz ludzki 
go intelektu, czy to na polu nauk ś 
teoretycznych, czy twórczości artystycznej, 
są jednak głęboko przywiązani do tradycji 
w życiu codziennem i uroczystem. W pię- 
knem swem mieście, niezbyt jeszcze oddale- 
ni od przyrody, kochają wieś i jej tak bli- 
skie, a pełne niewyzyskanej egzotyki ży- 
cie. Jednym z przejawów ciekawszych ży- 
cia wiejskiego są doroczne „Dożynki* ob- 
chodzone przez ludność wiejską całej Pol- 
ski w sposób podobny w ogólnym schema- 
cie, ale posiadający interesujące odmiany 
w szczegółach. O uroczystości dożynek bę- 
dzie mówił przed mikrofonem wileńskim p. 
Leon Wołłejko, który łączy w swojej o- 
sobie gruntownego znawcę regjonu wileń- 
skiego i interesującego feljetonistę o zacię- 

ciu satyrycznem. 

    

    

KURIE R 

sunek robotników z Magistratem byłby de- 
finitywnie rozwiązany do czasu podjęcia no- 
wych robót. 

Robotnicy zgodzili się na podobne za- 
łatwienie sprawy i w dniu dzisiejszym przy- 
stąpią do zasypywania wykończonych już 
wodociągu i kanalizacji na ul. Łotoezek św. 
Michalskim, Alei Syrokomli i ul. Zygmun- 
towskiej. (m). 

List do Redakcji. 
Szanowna Redakcjo! 

W, Nr. 182 „Kurjera Wileńskiego, zna- 
lazłem artykuł p. Euzebjusza Łopaciń 
pod tytułem „Słuszne uwagi 
tnował wielkie nieporządki, j 
ciński znałazł na emenlarzu wojskowym na 
Zakrecie. Jako długoletni prazes Oddziału 
Wileńskiego Polskiego T-wa Opieki nad gro- 
bami bohaterów, którego interesuje stan na- 
szych cmentarzy wojskowych, udałem się na 
Zakret, by osobiście sprawdzić faktyczny 
stan cmentarza, w związku ze „słusznemi 

uwagami* p. Łopacińskiego. | 
Po obejrzeniu cmentarza stwierdziłem, 

iż „słuszne uwagi** są stanowczo przejaskra- 
wione. Kwatera, w której się znajdują gro- 

by naszych poległych żołnierzy utrzymana 
jest w porządku. Krzyże i napisy są wpraw- 
dzie skromne i nie wykonane z większym ar 
tyzmem, tłumaczy się to jednak okolicznoś- 
cią dobrze mi znaną bardzo skromnych kre- 
dytów, jakie otrzymuje referat grobownictwa 
wojennego, zmuszony wybierać nieraz to, co 
jest najtańsze, a nie najbardziej estetyczne 
i okazale wykonane. 

Stwierdziłem że błędnych napisów nie by- 
ło. Rzekomo krzywa litera „E“ jest raczej 
obniżoną, a nie krzywą, co się zdarzyć mo- 

że, gdy się weźmie pod uwagę sposób me- 
chanicznego odbijania liter na cemencie. 

Ca do ogrodu warzywnego na. cmentarzu, 
który p. Łopaciński nazywa rzeczą „skan- 
daliczną i oburzającą“, stwierdziłem, iż ma- 
ły ogródek warzywny, który pozostał po 
szkółce tui, wcale przechodnia nie razi, 

gdyż jest oddzielony od cmentarza drzewa- 
mi i odległością tak, iż można go zupełnie 

nie zauważyć bez specjalnego szukania. 
Czę 
ce kwiatów, które są rozsadzane na grobach. 
Słusznie więc wobec powyższego można u- 
ważać „uwagi* p. Łopacińskiego za prze- 

jaskrawione i przesadne. 
Jeśli pan Łopaciński znalazł jakieś nie. 

dokładności na cmentarzu wojskowym na 
Zakrecie, powstałe z winy referatu grobow- 

nietwa wojennego, byłoby rzeczą, zdaniem 
mojem, bardziej odpowiednią zwrócić na 
nie uwagę zainteresowanych czynników bez- 

  

   

   

  

   

      

publiczności. Zarówno wykonanie tej inte- Zawarcie umowy z robot- 

resującej sztuki, jak również i wystawa — nikami pośrednio, zamiast ogłaszania tego- w ga- 

stoją na wysikim poziomie artystycznym. * zecie. 

Rolę główną kreuje niezrównanie dyr. Zel- Wobec niemożności kontynuowania ro- Ludzie bowiem są zawsze ludźmi. Jak 

werowicz w otoczeniu Małyniczówny, Sawi- 
ekiej, Severónów Szurszewskiej, Łaciń- 

skiego, Łubiakowskiego, oraz Mileckiego. 
Sztuką tą Teatry Miejskie zakończą sezon 

bieżący. 

    

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„НЕМ° 
Wileńska 359, tel. 9-28 

z udziałem 
prześlicznej 

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

W roli 
głównej 

Kino Kolejowe 

0GNISKO Wielki Polski Film! 

Bożyszcze kobiet, 

ulubieniec tłumów 

Alice Terry. 

Dziś ostatni dzień! 
100% dźwiękowiec 

Ricardo Cortez. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. 

* NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Walc miłości. 

W szponach handlarzy kobiet (zlakiem hafty) 
Wielki dramat obyczajowy w-g powieści A. Marczyńskiego. 

Dziś i dni następnych! 

bót miejskich wczoraj zwołano w Magistra- 
cie nadzwyczajne posiedzenie, na którem 
zapadła uchwała zawarcia z robotnikami u- 
mowy na akordowe wykończenie robót ka- 
nalizacyjno - wodociągowych poczem sto- 
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ZAGINIONY STEROWIEC: 
NAD PROGRAM: 

Początek © ś0d2.14, 6,64 10.13, 
  

pochwała zachęca do pracy, tak nagana, a 
tem bardziej przejaskrawiona, pozbawia chę- 

ci do wysiłku i inicjatywy. 
Znam od wiełu lat urzędników referatu 

grobownictwa wojennego, są to ludzie, któ- 

Ramon Novarro - >» A RAR 
NAD_PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz.i św. od Ż-ej 

Dramat miłości 

bohaterstwa. 

Przegł!. dźwięk. Foxa. 
w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. 

ogródka warzywnego, służy na flan-. 

   

M I BE NS K£ R 

rzy traktują swój obowiązek ideowo, zabie- 
gając nawet o środki na cele grobownictwa 
poza ściśle wyznaczonemi kredytami, cho- 
dzi im bowiem o możliwie najlepsze upo- 
rządkowanie naszych ementarzy  wojsko- 
wych. Przejaskrawienia w oskarżeniu mogą 
ich pozbawić dotychczasowej ruchliwości i 
inicjatywy, a przez to tylko samej sprawie 
grobownictwa zaszkodzić. 

Na zakończenie mogę dodać, że cmen- 
tarz wojskowy na Zakrecie utrzymywany 
jest w takim porządku, iż życzyćby tylko 
należało, żeby inne cmentarze wojskowe by- 
ły w takim stanie. 

Wyrazy szącunku łączę 

Ks A. Kulesza 

Prezes Oddziału Wileńskiego Pol. 
skiego T-wa Opieki nad Grobami 

Bohaterów. 

Wilno, dn. 22 sierpnia 1931 r. 

Niezwykła licytacja. 

Od kilku tygodni nie przestaje in- 
teresować wileńskich kolekcjonerów 
wszelkiego rodzaju dzieł sztuki i oso- 
bliwości staroświeckich, sprawa sprze 
danych w tych dniach przez spadko- 
bierców ruchomości po Ś. p. ks. kan. 
Ellercie, ongiś proboszczu wileńskie- 
go kościoła św. Jana, a przedtem dzie- 
kana grodzieńskiego. 

Prawie wszystko z przedmiotów 0- 
nych sprzedano już drogą lieytacji, z 
której osiągnięto coś z kilkanaście ty- 
sięcy zł. Duchowieństwo nasze naj- 
słuszniej nie dopuściło do publicznej 
sprzedaży kilkunastu obrazów religij- 
nych, które będą wkrótce do zbycia z 
wolnej ręki, tak samo jak i niewielki 
ale dosyć ciekawy księgozbiór. 

W liczbie katalogowanych obecnie 
druków znajdują się: Paprockiego — 
Herby rycerstwa polskiego, wyd. Tu- 
rowskiego, stare encyklopedje i stare 
słowniki języka polskiego i inne, lu- 
ksusowe wydanie Pisma Świętego, 
sporo dzieł teologicznych i kilkaset in 
nych ksiąg. Licytacja mebli i odzieży 
po ks. El. miała miejsce przeważnie w 
lokalu plebanji kościelnej, a sporo 
przedmiotów szacowniejszych nabył 
jeden z adwokatów wileńskich. 

Istny rozgardjasz licytacyjny miał 
natomiast miejsce w lokalu innym, 
przy ulicy S-to Jańskiej, gdzie zgroma 
dzone rzeczy wyglądem swym przypo 
minały nieco sławetne zbiory prałata 
Piotra Żylińskiego, które przed czter- 

AB 

  

  

pchnęła ludzid o upamiętnienia każ- 
dziestoma laty były licytowane i oka- 
zały dziwaczne upodobania zbieracza: 

Co prawda, Ś. p. ks. Ellert nie był 
żadnym megalomanem, jakim był pra 
łat Żyliński i nie gromadził rzekomych 
zabytków po Kr. Jadwidze, Batorym, 
Alfredzie królu Anglji i t. p., lecz w 
zamiłowaniu jego do kolekcjonowa- 
nia różności, nie znać było kultury 
wybitniejszego estety. Tak np. sprze- 
dano sporo starych oleodruków bez 
wartościowych, za koszt jedynie sa- 
mych ram złoconych. 

Trafiło się jednak parę rzeczy, z 
których zaciekawiły piszącego te sło- 
wa — obraz angielskiego malarza 
Johnsona, przedstawiający, jak się zda 
je, wnętrze gotyckiej katedry westmin 
sterskiej, za którą nabywca zapłacił 
coś około 50 zł. i wreszcie portret o- 
lejny ks. Szymborskiego, pendzla Bo- 
lesława Rusieckiego, który dostał się 
w ręce jednego z handlarzy antyków, 
chrześcijanina, za cenę 5 zł. Portret 
ów wcale nieźle wykonany, jak widać 
z natury w r. 1873-im, przedstawia 

sędziwego kapłana w postaci siedzą- 
cej, a wartość ram samych przewyż- 
sza znacznie cenę, za jaką został na- 
byty sam konterfekt. 

Parę osób z pośród inteligencji li- 
tewskiej nabyło na onej licytacji ok- 
rom odzieży i mebli, nadto dużą kan- 
tynę ze stołowemi srebrami, za któ- 
rą mianowicie p. K., dyrektor banku 
litewsk. i kolekcjoner starożytności za 
płacił kilkaset złotych. 

Naogół, pomimo trudności finanso 
wych przy obecnej stagnacji i kryzy- 
sie gospodarczym, nie zabrakło jed- 
nak wśród nabywców chrześcijan о- 
sób chętnych ze skorzystania z oko- 
liczności względnie takiego kupna. 

Spekulanci żydowscy przedewszy- 
stkiem chciwie rozchwytywali stare 
meble i bronzy. Z mebli nowych, po- 
dobno niesprzedanych zwracało uwa- 
gę piękne krzesło rzeźbione z wyso- 
kiem oparciem, obite skórą. 

Zapamiętałem, że w zbiorach po- 
dobno jeszcze nielicowanych, było 
parę obrazów starych, tkanych na spo 
sób gobelinowy, a pośród rzeźb, co 

prawda niewysokiej wartości, domino 
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GOTÓWKĘ 
na "/o*/o 

foki Bezpłatnie. 
D O MY dochodowe о- 
kazyjne. MAJĄ TK i, 
S ole JASIA: 

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

Księgarnia 
W. Mikulskiego 
Wileńska 25, tel. 664 

INTERNAT 
Sekretarjat Centrali Opiek 
Rodzicielskich Śr. Zakł. 
Nauk. przyjmuje zapisy 
uczniów do Bursy (inter- 
natu). Sekretarjat czynny 
codziennie od godz. | |-ej 

„do godz. 13. 
W. Pohulanka 9 m. 2. 
Bursa rozpocznie się 31-go 
opon rom 6424-0 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

niem. 

  

PRZYJMĘ 
uczenice 

na mieszkanie z utrzyma- 

fortepian, wygody. 
Informacje w Księgarni 
W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach 
inżyniera 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

  

Nr. 195 (2137) 

wał biust ks. arcybiskupa Edwarda 

Roppa. 
Diaulos. 

sPORT 
ZAWODY PŁYWACKIE O MISTRZOSTWO 

WILNA. 
W' Trokach rozegrane zostały 2-dniowe 
vody pływackie o mistrzostwo okręgu wi- 
kiego. Wyniki były następujące. 
100 m. st. dow. 1) Szubertowicz 1:24,5 

(nowy rekord okręgowy) przed Skorukiene 
i Kuklińskim. 

100 m. nawznak: 1) Bengis 1:45,1 przed 
Pietkiewiczem i Krajewskim. 

1500 m.: 1) Kukliński w czasie 29:03,2 
przed Sierdziukowem i Andruszkiewiczem. 

400 m.. 1) Kukliński 7:16,2 przed Szuber- 
towiczem. 

200 m. st. klasycznym panów: 1) Ben- 
gis 3:35,2 przed Radzielewiczem. 

Sztai 5 po 50 m.: 1) Policyjny Klub 
Sportowy 5:44,3. 

Sztafeta 4 po 200 m.: 1) Policyjny Klub 
Sportowy 13:55,3 przed Pogonią. 
100 m. st. dowolnym pań: 1) Skorukówna 
1:49,3. 

200 m. st. klas. pań: 1) Kołtunowiczówna 
4:34,3. 

400 m. st. dow. pań. 1) Mincerówna 8,24.4 
1500 m. st. dow. pań: 1) Mincerówna 

34:54,1. 
W, ogólnej punktacji zwyciężył Pol. Klub 

sport. 181 pkt. przed Pogonią 67 pkt. i 
Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej 56 pkt. 

Bragos p ia i 
NĄ WILENSKIM BRUKU 
OSKARŻONY O USIŁOWANIE GWAŁTU. 

Zatrzymany został niejaki Kołtun z ul. 
Kalwaryjskiej, oskarżony o to, że przed 
dwoma dniami usiłował zgwałcić niejaką 
Branią Zylberg (ul. Kalwaryjska 79). 

Kołtuna osadzono w areszcie sentral- 
nym. te). 

WYWIESZENIE CZERWONEGO TRAN- 
SPARENTU. 

Wczoraj z rana na rogu ulicy Nowogró- 

dzkiej i Zawalnej nieujawnieni narazie 0s0- 
bnicy wywiesili na drutach telegraficznych 
sztandar komunistyczny oraz porozrzucali 
ulotki. 

Sztandar usunięto przy pomocy drabiny 
mechanicznej straży ogniowej. Ulotki skon- 
fiskowano. Dochodzenie prowadzi wydział 
śledczy. (e)- 

DROBNE KRADZIEŻE. 
Ogółem zanotowano w Wilnie od godz. 

24 b. m. do godz. 25 b. m. wypadków 42, w 
tem kradzieży 4, przekroczenia przepisów 

adm. 21, opilstwa i zakłócenia spokoju pub- 
licznego 6. 

   

          

   

OFIARY. 
Na powodzian — od Szenberga Witolda 

10 zł. 

Udzielam 

iekcyj 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

©pieka troskliwa, 

SAB włącznie. Zgłoszenia 
proszę kierować do 

Adm, „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334, Froma, 

  

         KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

warsztaty. 

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

Początek seansów o godz, 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. — NASTĘPNY PROGRAM: Głos z oddali. 

MASZYNY DO SZYCIA Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

systemu SINGERA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 
Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 

zólstz JOÓZEF ANKUDOWICZ 

13, na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 
27 sierpnia 1931 roku, o godz. I0-tej rano w Wilnie, 
przy ul. Bazyljańskiej Nr. 4, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 

WARSZAWA, NOWOGRÓDZKA Nr. 2. do Marji Balczunasowej, składającego się z autobusu 

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

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

wiedniejsze na prowincję. |5-letnia gwarancja. Wysyłamy 

na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 

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

febek dworaa kolsjow,) 

    

firmy Chewrolet, oszacowanego na sumę 1500 zł., na 
zaspokojenie pretensji spółdzielni autobusowej w su- 
mie 500 zł. z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 
6347 

Kupuje podręczniki 
używane, płacąc naj- 
wyższe ceny oraz za- 

mienia na nowe lub 

ti 607 poko 
z dużą salą     

    

w centrum miasta. j | |. Lano 888] 

8 ‚ еча 

OPS аН, NOWOOTWORZONA 
dać do Administr. POLSKA 

„Kurj. Wileńsk.* 

pod „Biuro“. 
6458 

Wydajesie 
dwa pokoje 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 

    Świeże 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 į 4—8, 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 6072 

  

Maszynigtka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj. Wileńsk." 

pod Nr. 17.872. 6326 
  

Akuszerka 

Marja Laknejovo 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Ucniowie 1—2 
znajdą pokój 

i staranną opiekę przy 
spokojnej katolickiej ro- 
dzinie. Warunki zadawa- 

       
   
    

  

    
    

   

  

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

r „ZNICZ 
Wilno, św. Jaiska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 

  A 

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

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

  

    
EEA 

HEL. ROMER. 

Wyspy szmaragdowe na morzu 
szaiirowem. 

Sto lat bez ustanku walczyła Bre- 

tanja o swą niezależność od wzrasta- 

jącej w potęgę dyplomatyczną Francji 

aż... W 1491 zaledwie czternastolet- 

nią Annę, sierotę po ostatnim duku 
Franciszku II zmusili Panowie bre 

tońscy do wyjścia zamąż za Karola 
VII króla Francji, nie chcąc poddać 

Bretanji w lenno. Gdy w osiem lat u- 
miera ten narzucony mąż, smutna Bre- 
tonka musi wyjść za jego brata Lud- 
wika XII i jej kraj dziki, wolny, cel- 
tycki, obcy łacińskiej Francji, wcho- 

dzi ostatecznie w skład monarchji 

Ludwików. 

Ten kraj o tak rozmaitym pejza- 

żu, o tak dziwnej historji i mieszani- 

nie ras, kraj mało zaludniony, jakby 

samotny, zasłuchany w grzmot oce- 
anu szarpiącego nadbrzeżne skały i 
w szum starych, druidycznych dę- 
bów, kraj legend, czarów i zarazem 
fanatycznej wiary, musiał wydać lu- 
dzi niezwykłych. Dał ich Francji, tak 
jak Litwa dała ich Polsce. (Dużo, och 
jak dużo jest analogji z naszemi dzie- 
jami!) Ta cicha, zamknięta w sobie 
Bretanja, dała francuskiej literaturze 
Chateaubrianda i księdza Lamennais, 

dała Renana i Villiers de I'Isle Adam 
le Goffie'a i le Braz powieściopisarzy, 
dała ludzi idei, twardych, bezkompro- 
misowych, idealistów, szukających 
swej chimery po świecie. Upór bre- 
toński jest tak przysłowiowy wśród 

Francuzów, jak u nas litewski, pra- 

AKTAI OTWOROWA IATA DO ITALIANA 

wość i wierność raz poślubionej spra- 
wie też. Bretończycy natomiast uwa- 

żają Francuzów za płochych gadułów 

i warchołów, karjerowiczów i bez- 
bożników. Słyszałam na własne uszy 

jak w kawiarni jednej z miejscowości 

zwiedzanych, dwóch zacnych obywa- 

teli spotkawszy się przy szklance cy- 

dru (jabłecznika), opowiadało sobie: 

„No, wiecie nasze dziewczynki ze 

szkoły sióstr zdały doskonale, wszyst- 

kie przeszły, a ich, (to było rzucone 

z twardą pogardą), ich... dużo prze- 

padło”. „Co pan chcesz, te ich szkoły... 

świeckie... z tą ich nauką świecką... 

c'est idiot, to się u nas nigdy nie 

przyjmie”. I bardzo byli dumni zaeni 

Celci z tego nad chytrymi Gallami zwy 

cięstwa... Ale przecie to jest kwestja 

czasu. Zapewne coraz większa szyb- 
kość wszystkiego, coraz głupsza uni- 
fikacja, coraz niespokojniejszy ruch 
ludzki, zniszczy te odrębności, zedrze 
stroje ludowe, przypominające śred- 
nie wieki, wydrze starożytny język i 
każe zapomnieć tradycji ludowi, który 
ma herb z gronostajem i na nim de- 
wizę „Kentoc'h mervel eget mastared* 
(Raczej śmierć niż plama). 

Ze wszystkiego eo jest w tej Bre- 

tanji dziwne i inne niż gdziebądź, naj- 

dziwniejsze są kamienie. Oto wędru- 

jesz sobie człecze podróżujący brze- 
giem morza, łysą drogą porosłą ma- 
lutką trawką i liljowemi  kłoskami 
czesanemi przez wiatr morski, lub 

4 Miydawnieiwa „Kurjex Wileński" S-ka x ogł. odp. 
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krzewów, przedzierasz się gąszczem 
pośród licho uprawnych pól i nagle, 
na wzgórzu, wyrasta dziwadło ka- 

mienne! Olbrzymie głazy do 4-ch me- 

trów wysokie, stoją jeden za dugim, 
po kilkadziesiąt, po kilkaset, po kilka 
tysięcy, w kilkanaście rzędów. Jest 
taka miejscowość Carnac, gdzie na 
łące Menec, stoją te fantomy w liczbie 

2 tysięcy, 16 rzędami, white w ziemię 
a pół kilometra dalejj w Kermario, 
drugi taki regiment. To Menhiry, t. j. 
„długie kamienie*. Czasami postawio- 
no te skały nieobrobione żadnem na- 
rzędziem, w kółko, jakby skamieniałe 
starce stojące na naradzie, wtedy na- 
zywają takie zgromadzenie Cromlech, 
a jeśli zdarzy się, że na kilku pionach 
położono jako dach, kamiennego ol- 
brzyma, tworząc jakąś komnatę dla 
ludzi z epoki kamiennej, to się zwie 
Dolmen i nieodmiennie otoczone jest 
podaniem że służy za mieszkanie kar- 
łom Korriganom, które nocami księ- 
życowemi tańcują naokoło i jeśli są 
dobrze usposobione, pokazują prze 
przechodniom ukryte skarby. 

Dziwny i tajemniczy jest ten ka- 
mienny świat głazów, sięgających e- 
poki megalitycznej, stawiany przez 
ludzi nie znających żelaza, jaskiniow- 
ców dzikich, czy przez Wenetów pier- 
wotnych tubylców, którzy w ten spo- 
sób czcili swych zmarłych i ustawiali 
12—25 metrowej długości granity na 
innych, kilkometrowej wysokości, nie 
wiadomo jakiemi dźwigami. W naj- 
liczniejszem skupieniu tych źżórwyiy 
chów, w Garnacu, wśród rzędów tych 
obojętnych kamieni, odbyła się ma- 
sakra emigrantów w 417949 wysadzo- 
nych przez Anglików, dobił ich dziel- 
ny Hoche, bez miłosierdzia dła zdraj- 
ców, co do Ojczyzny wracali pod 
zbrojną opieką wrogów. A nazwy tych 

  można pojedyńczo 

ulica Ś-to Jańska 9, m. |. 
6457   

tajemniczych głazów brzmią twardo 

i szorstko, kamiennie jakoś: Dol-ar- 

Markhadurien, Dol-er-Kerwes, Keroh 

Kerhan, Mane-Hom i t. p. W Karnaku 

mieszka miły, pogodny święty tego 
groźnego kraju, Korneljusz, który 
się bydełkiem opiekuje i wojuje chy- 
trze z djablem, piatając nieprzyjacie- 
lowi ludzi figle, Yspomaga go w tem 
šwiety Cado (Kado), ktėry zmusił 
szatana do pracy nad kościołem i do 
rzucania głazów. Są jeszcze ulubieni 
święci: Gildas i Goustan i święty Fia- 
kier i Abibon i Gwennole, o każdym 
jest dużo historyj opowiadanych przy 
kominku, gdy wicher wieje zimą od 
morza, a wonny ogień suszonych kol- 
czastych genets i długoch  ajoncs, 
(żarnowca), grzeje zziębnięte nogi w 
drewniakach. Wtedy śpiewają staru- 
szki przędące kądziel, (dla przyjem- 
ności, bo przecie wszystkiego dosta- 
nie w sklepach miejskich), gardło- 
wym głosem, nucą prastarym języ- 
kiem długie pieśni (complaintes) o zło- 
towłosej córce króla Gradlona, Da- 
hut, która na prośbę kochanka otwo- 
rzyła wrota od morza i zatopiła roz- 
pasane miasto Is, kędy na dnie morza 
dotąd dzwonią dzwśny. Śpiewają też 
piosenki. o drewniakach noszonych 
przez królowę Annę, i o „Anku”, 
śmierci nieuniknionej, a bliskiej, naj- 
bardzej tym dalekim, ukochanym, co 
właśnie na morzach niezmierzonych 
zdobywają w mgłach Islandji, lub w* 
tropikalnych upałach, potrzebne го- 
dzinie pieniądze. „Hólas, moja dobra 
paniusiu', mówi mi słodka staruszka 
sprzedająca w wiosce nici i igły „tak, 
to nasz los tutejszych kobiet... zaw- 
sze w tęsknocie, zawsze w niepokoju, 

/dzi, którzy są na morzu, takie jest, 
zawsze w modlitwach za naszych lu- 
nasze życie, taka wola boska”. „Są 

  

smaczne i zdrowe 
po cenach najtańszych 
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ulica Kasztanowa 7, m. 5. | lające. 
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dzieci na pociechę”. „Tak, to praw- 

da, póki one małe, to mamy dzieci, 

ale potem... chłopey wszyscy idą do 
marynarki, a dziewczęta, jak tylko 
która żwawsza, wynoszą się do wiel- 

kich miast... wyludniają się nasze wy- 
spy i wioski, zostają tylko niedolegi“. 

Tak, to jest tragedja nietylko Bre- 

tanji, ale całej Francji, to wyludnie- 

nie. Zmniejszanie się liczby urodzin, 
nie byłoby taką klęską ekonomiczną, 
jak exodus do miast, ałe w środko- 

wej Francji, całe departamenty stoją 
odłogiem, pola zarastają trawą, na któ 

rej nie pasie się żadne bydle, wioski 

rozsypują się w ruinę zarosłą mchem 

i zielskiem, kilku starców dożywa о- 

statniech lat, a hen, daleko, miasta — 

mątwy wciągają w swój zgniły orga- 

nizm całą świeżą krew prowincji, któ- 

ra słabnie z blednicy. Jednak w Bre- 
tanji może najwięcej jeszcze est przy- 
wiązania do swej dzwonnicy "jak mó- 
wią tam. Kobiety tutejsze, a od nich 
to wszystko zależy, nie są strojnisie, 

ogólnie prawie noszą strój ludowy, 

przypominający w świątecznej odmia- 
nie szaty kasztelanek średniowiecz- 

nych. Takie widzi się tylko na uroczy- 
stościach oficjalnych, już coraz rza- 
dziej na prywatnych, ale na odpustach 

w niedzielę, wszystkie kobiety wkła- 
dają swe ciężkie, długie spodnice z 

czarnej wełny lub sukna, obcisłe sta- 

niki, obszyte aksamitem i galonami, 

oraz bogate wyszywane kolorowe, je- 

dwabne fartuszki, i śliczne guimpes, 

kołnierze muślinowe, rozmaitego kro- 

ju i rozmiarów, równie jak czepeczki, 

tradycyjnie te same od wieków, przy- 

należne pewnej miejscowości. Naj- 

piękniejsze są z okolic Douarnenez i 

Plougastel, mężczyźni noszą, (zani- 

kający również) strój ożywiony wy- 

szywanemi kurtkami z szerokiemi jak 

u Bożyczkowej. 

    SQL1IDNIE      
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Albańczycy spodniami, i kapelusze z 
pawiem piórkiem zupełnie podobne do 
naszych krakowskich. Tak wystroje- 
ni ruszają parami do kościoła na ślub, 
tańczą potem gawota, i jambao, ałbo 
ridćę(wielkie koło), jedzą galety z żyt- 
niej mąki i zapijają się cydrem, 
wszystko przy dźwiękach piskliwej 
koghy., biniou. 

'Vyp mężczyzn jest dość jednolity. 
Krótkie, grube postacie, o szerokich, 
dość sennych twarzach, bardzo spo- 
kojnych i zamyślonych, dałeko patrzą 
ce oczy, przywykłe do dali morskich. 
Wśród kobiet rozróżniam wyraźne 
dwa typy: jedne celtyckie, drobne, wą- 
tłe, przezroczyste, jakby madonny go- 

- tyckie, blondynki blade,niebiesko lub 
sžfo-okie, inne zupelnie Wloszki, du- 
że, silne, oliwkowe brunetki o ciem- 
nych oczach i brwiach zrośniętych. 
Wszystko to bawi się niegłośno i kłó- 
ci bez krzyku. Oto jestem na odpkś- 
cie Świętej Anny w Aurey, gdzie cu- 

downy kościół gotycki, koronka ka- 

mienna jednym rzutem strzelająca w 

niebo, gromadzi tłumy z okolie. 

Kramy i atrakcje zupełnie takie jak 

na Kaziuku, nastrój publiczności też, 

dziewczęta chodzą po kilka pod ręce, 
chłopcy zaglądają po bokach, kupu- 
ją na pamiątkę dewocjonalje lub ciast 
ka. Koło szyneczku ogólny traktament ; 
paru bardzo zaniedbanych w stroju 
proboszczów | zapija z  parafjanami 

cydr lub piwo, potem wskakują na du- 
że dwukółki, po sześć, siedem dziew- 
cząt, a proboszcz ładuje się przy po- 
mocy chłopców na mały koziołek i 
przy docinkach i żartach na które we- 
soło odpowiada, zacina konika i rusza- 

ja ostrym kłusem, a proboszczunio do- 
gaduje odjeżdżając że les gars, (chłop- 

cy), zostali bez dam, bo on je zabrał. 

(Di czn:) 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

    

  
 


