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Rok VIII. Mr. 196 (2138). 

wależność pocztowa opłacona „yczaitem 
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PAKT 0 NIEAGRESJI. 
Francuski komunikat oficjalny. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak doniósł wczoraj nasz korespon: 

dent warszawski, poseł polski w Mo- 

skwie p. Patek, który przed paru dnia- 

mi przyjechał do Warszawy, potwier- 

dził wobec przedstawicieli prasy fakt 

złożenia przez siebie rządowi sowiec- 

kiemu projektu paktu o nieagresji, W 

ten sposób wznowione zostały przer- 

wane w roku 1927 rozmowy na ten 

temat. Analogiczne rokowania prowa- 

dzi z ramienia rządu francuskiego w 

Paryżu z miejscowym ambasadorem 

sowieckim sekretarz generalny fran- 

cuskiego ministerstwa spraw zagrani- 

cznych p. Berthelot. Pogłoska o pod- 

pisaniu paktu o nieagresji pomiędzy 

Francją a Sowietami, którą uporczy- 

wie powtarzano w prasie, nie potwier- 

dziła się wprawdzie, nie ulega jednak 

wątpliwości, że pertraktacje francu- 

sko-sowieckie znajdują się w stadjum 

ostatecznem i do podpisania tego pak- 

tu w najbliższym czasie doprowadzą. 

Co to jest pakt o nieagresji i jakie 

on może mieć znaczenie w stosunkach 

z Rosją Sowiecką? 

Paktem o nieagresji (traitć de non- 

agression) nazwano w praktyce Ligi 

Narodów pewien typ traktatu między- 

narodowego, mocą którego dwa lub 

więcej państw zobowiązują się wza- 

jemnie do nienapadania na siebie, a w 

wypadku napaści trzeciego — do za- 

chowania ścisłej neutralności. To jest 

zasadnicza treść traktatu. Dochodzą 

tu zazwyczaj postanowienia o nietole- 

rowaniu przez każdego z sygnatarju- 

szy na swem terytorjum wszelkiej ak- 

cji przeciwko kontrahentowi skiero- 

wanej, oraz przepisy przewidujące 

sposób pokojowego załatwiania mo- 

gących wyniknąć sporów i konflik- 

tów. Jednem słowem, pakt o nieagre- 

sji ma na celu utrwalenie pokoju po- 

między umawiającemi się państwami 

za pomocą uroczystego zobowiązania 

się wzajemnego do szanowania inte- 

gralności terytorjalnej kontrahenta i 

wyrzeczenia się wojny, jako środka re- 

gulowania konfliktów. 

Już protokół moskiewski, podpi- 

sany dnia 9 lutego 1929 r. przez Pol- 

skę, Rosję, Rumunję, Estonję i Łotwę, 

wprowadzał w życie w stosunkach 

tych państw ze sobą pakt Kelloga, za- 

wierający wyrzeczenie się wojny. Je- 

dnakże to negatywne zobowiązanie 

miało charakter bardzo ogólnikowy 

tów. Pakt o nieagresji jest więc rozwi 

nięciem i skonkretyzowaniem zasad- 

niczej tezy, zawartej w pakcie Kello- 

ga. 

Jak każdy traktat międzynarodowy, 

tak i pakt o nieagresji ma wartość 

względną. Dotąd niema policji mię- 

dzynarodowej, któraby spełnienie przy 

jętego zobowiązania przez jakieko. 

wiek państwo wyegzekwować mogł 

  

Traktaty międzynarodowe—nawet te, 

które mają charakter ogólnie obowią 

zujący — nie zawierają sankcyj kar- 

  

nych na wypadek ich złamania, a prze. 

to jedynem nakazem ich wykonania 

jest lojalność i dobra wola zobowiąza- 

nego. Tem niemniej nie jest to hamu- 

lec bez znaczenia. Obecna współza- 

leżność państw jest tak znaczna, że 

na złamanie traktatu multilateralnego 

może się ważyć tylko państwo bardzo 

potężne i bardzo niezależne, a takich 

dziś niema. Pogwałcenie przez Niem- 

cy w r. 1914 traktatu o neutralności 

Belgji stało się pierwszą i najważniej- 

szą przyczyną ich klęski. Niechybnie 

to samoby ich spotkało, gdyby się 

zdecydowały dziś w podobny sposób 

złamać postanowienia  terytorjalne 

traktatu wersalskiego z 1919 r. 

Względność wartości traktatów 

międzynarodowych wyjstępuje szcze- 

gólnie jaskrawo, jeżeli idzie o traktaty 

zawarte z Rosją Sowiecką. Hamulec 

  

   
'nia kryzysu. 

i nie precyzowało skutków prawnych | 

wynikających z niego dla kontrahen- ; 

   

    

    

     

  

   

lojalności politycznej w stosunkach 

międzynarodowych nie jest praktyce 

tego państwa znany, a miarą respekto- 

wania przyjętych zobowiązań są nie- 

zliczone wypadki finansowania i kie- 

rowania akcją rewolucyjną w pań- 

stwach, z któremi oficjalnie podtrzy- 

mują Sowiety stosunki „poprawne 

lub zgola „przyjazne“. 

Polska w większym niż inne pań- 

stwa stopniu jest narażona na dwuli- 

cową politykę Moskwy. Pozorna lo- 

jalność idzie w parze z ogólnem na- 

stawianiem umysłów przeciwko Pols- 

ce, jako głównemu wrogowi Sowietów 

oskarżanemu stale i bezpodstawnie o 

organizowanie jakiejś akcji między- 

narodowej dla obalenia reżimu: so- 

wieckiego. Cała wewnętrzna propa- 

ganda sowiecka jest tak przeniknię- 

ta nastawieniem antypolskiem (prasa, 

radjo, mowy dygnitarzy sowieckich), 

że trudno w tem dopatrywać się szcze- 

rej chęci utrzymania dobrych sto- 

sunków z Polską na podstawie o- 

becnego status quo, zwłaszcza, że po- 

litycy sowieccy doskonale wiedzą 0 

kłamliwości oskarżeń Polski o agre- 

sywne wzgłędem Rosji zamiary. 

Dla Polski niezmiernie ważnem 

jest, aby traktaty gwarantujące lub za- 

bezpieczające pokój z Rosją, zawiera- 

ne były solidarnie i jednocześnie ze 

wszystkimi sąsiadami, znajdującymi 

się w podobnej z Polską wobec So-- 

wietów sytuacji i równie jak Polska 

narażonymi na podminowywanie od 

wewnątrz za pomocą prowadzonej pod 

płaszczykiem Kominternu akcji bol- 

szewickiej. Pakt o nieagresji zawarty 

jednocześnie z Francją, państwami 

bałtyckiemi i Rumunją stwarza je- 

dnakowe -zobowiązania i solidarne 

gwarancje, których złamanie wobec 

jednego z kontrahentów skutkuje kon- 

flikt ze wszystkimi, a na to Sowiety 

łatwo się nie zdecydują. Zawarcie ta- 

kiego paktu wzmocniłoby ogromnie 

poczucie bezpieczeństwa we Wschod- 

niej Europie, graniczącej z Sowietami. 

Brak tego poczucia u przedstawicieli 

kapitalizmu amerykańskiego i zachod- 

nio-europejskiego stanowił przeszko- 

dę w zasileniu państw wschodniej i 

g środkowej Europy, między niemi Pol- 

ki, w kapitały, niezbędne dla podnie- 

ienia wytwórczości i przezwycięże- 

Znamiennym objawem jest niepo- 

ój, który ogarnął Niemcy, zwłaszcza 

  

„sfery nacjonalistyczne, na wieść o 

możliwości pacyfikacji stosunków 

olski z Sowietami. Wypadłoby wów- 

zas rewanżystom niemieckim wyrzec 
   
   

się nadziei na bezpośrednie współ- 

ziałanie Sowietów w akcji skierowa- 

"nej przeciwko granicom Polski. Roz- 

/goryczeniu wobec takiej perspektywy 

aje dobitny wyraz organ nacjonali- 

tów wschodnio-pruskich w Królewcu. 

Złudzeniem byłoby sądz 

arcie paktu może sprowadzić aż tak 

naczne zmiany w kształtowaniu się 

tosunków polsko-sowieckich i polsko- 

niemieckich. P. Litwinow potrafił za- 

pewne rozwiać przesadne obawy od- 

wiedzającego go posła niemieckiego p. 

von Direksena. 

Mimo wszystko pakt o nieagresji 

zawarty z Rosją w towarzystwie in- 

nych jej sąsiadów i Francji jest ze 

stanowiska polskiego faktem bardzo 

pożądanym, jako utrudniający bez- 

karne mącenie pokoju we Wschodniej 

Europie. Otwiera on też Polsce per- 

spektywy na uregulowanie stosunków 

handlowych z Sowietami, oraz na sil- 

niejsze niż dotąd angażowanie się ka- 

pitałów zachodnio-europejskich w ży- 

cie gospodarcze Polski. 

  

Testis. 
VENTO NEREIT RINKOS TTK 

Popierajcie Ligę Morską 
  

Z Paryża donoszą, że ogłoszono 
tam komunikat oficjalny następują- 
cy: Niektóre pisma doniosły, že 
Sowiety i Polska nie prowadzą žad- 
nych rokowań w sprawie zawarcia 
paktu o nieagresji. Wiadomość ta 
jest nieścisła. W rzeczywistości w 
paździekniku 1930 roku Sowiety za- 
proponowały Polsce zawarcie paktu 
o nieagresji. W mies. grudniu tegoż 

Litwinow 

roku Połska oświadczyła gotowość 
przychylnego zbadania warunków 
tej propozycji. W konsekwencji więc 
Warszawa i Moskwa toczą rokowa- 
nia już od dłuższege czasu, podczas 
kiedy Francja dopiero w kwietniu 
zgodziła się zbadać. podobną propo- 
zycję, jaką Sowiety czyniły jej 
kilkakrotnie. 

informuje 
rządy niemiecki i turecki o stanie rokowań z Polską. 
BERLIN, 26. VIIL. '(Pat).* „Tele- 

graphen Union* donosi z Moskwy. że 
komisarz spraw zagranicznych Litwi- 
now w ciągu dnia dzisiejszego przy- 
jąć ma ambasadora niemieckiego von 
Dircksena celem poinformowania ge 

© połsko-sowieckich rokowaniach w 
sprawie paktu o nieagresji. Rząd Z. 5. 
S. R. nosi się z zamiarem poinformo- 
wania również rządu tureckiego o sta- 
nie rokowań z Polską. 

Litwinow zda relację Curtiusowi. 
BERLIN, 26. VIIL. (Pat). Biuro 

Conti komunikuje, że sowiecki komi- 
sarz spraw zagranicznych Litwinow 
w drodze do Genewy przybędzie w pią 
tek do Berlina. 

W ezasie swego pobytu w stolicy 
Niemiec Litwinow odbędzie z mini- 
strem spraw zagranicznych Rzeszy dr. 

Ambasador niemiecki w M 

BERLIN, 26. VIII. (Pat): Ambasa- 
dor niemiecki w Moskwie Dircksen 
przybędzie 27 b. m. do Berlina. We- 
dług informacyj prasy, ambasador 
Dircksen niezwłocznie po przyjeździe 

Curtiusem konferencję na temat za- 
gadnień, które jak podkreśla komuni- 
kat biura Conti — szczególnie intere- 
sują w obeenej chwili Niemcy oraz 
Rosję Sowiecką. Do spraw tych nale- 
żą również rokowania prowadzone 
przez Rosję Sowiecką z innemi mo- 
carstwami. 

oskwie jedzie do Berlina. 
'złóży rządowi Rzeszy sprawozdanie 0 
sytuacji, wytworzonej przez francu- 
sko-sowieckie rokowania w sprawie 
paktu o nieagresji oraz przez polską 
propozycję paktu o nieagresji z Rosją. 

  

Po przesileniu rządowem w Analji. 
Przysięga no wego rządu. 

LONDYN 26.8. Pat. — Nowy gabinet złożył w dniu 26 b. m. rano 
przysięgę. 

Jakie oszczędności zamierza wprowadzić nowy rząd. 

LONDYN 26.8. Pat. — Z pośród 
oszczędności, jakie nowy gabinet za- 
mierza wprowadzić, największa część 
sumy, niezbędnej dla zrównoważenia 
budżetu uzyskana będzie nie z no- 
wych podatków, lecz z redukcji za- 
siłków od bezrobocia. Poza redukcją 
tych zasiłków, wskazaną przez Mac 
Donalda wczoraj wieczorem, ulegną 
częściowemu zwiększeniu podatki ro- 

botnicze. 
Drugie donioślejsze zarządzenie 

oszczędnościowe dotyczy redukcji 
poborów pracowników państwowych 
w tej liczbie i ministrów, dochodzą- 
cej do 20 proce. Redukcji podlegać bę- 
dą również pobory członków parla- 
mentu oraz nauczycieli. Przewidzia- 

Nowe podatki w Angliji. 

LONDYN 26.8. Pat. — Rządowy 
program oszczędności budżetowych 
oraz nowych podatków, pod postacią 
nowyeh projektów ustaw, będzie 
przedstawiony parlamentowi dnia 8 
września. Nowe podatki będą prze- 
widywały dodatkowy podatek docho- 
dowy, podatek od obligacyj miejskich 
i państwowy podatek od artykułów 
zbytku oraz podwyższenie podatku od 
piwa, spirytusu i wyrobów tytonio- 
wych. 

ne jest też ograniczenie wydatków 
administracyjnych. 

Nowe projekty ustaw wywołają 
niewątpliwie opozycję ze strony skraj 
nych żywiołów , wszystkich trzech 
stronnictw. Nie ulega wątpliwości, 
że obecny gabinet pozostanie u steru 
władzy aż do przeprowadzenia swo- 
jego programu ekonomiczno-finanso- 
wego, a zatem najwcześniej do no- 
wego roku. Przeważa jednak opinja, 
że obecny gabinet ustąpi dopiero po 
uchwaleniu budżetu przyszłorocznego 
czyli około 1 kwietnia. 

Pierwsze posiedzenie gabinetu. 
LONDYN 26.8. Pat — W dniu 26 bm. 

po południu rozpoczęło się posiedzenie ga- 
binetu. Jak mówią nominacja kierownika 

ministerstwa spraw wojskowych ma nastą- 
pić znacznie później, albowiem gabinet jest 
zdania, że nie jest to sprawa pilna. 

Niemcy siłą stłumią wszelkie próby 
rewo 

Oświadczenie 

BERLIN 26. 8. Pat. — Minister 
spraw wewnętrznych Wirth w mo- 
wie, wygłoszonej na zebraniu par- 
lamentarzystów centrowych w Stut- 
garcie, podkreślił, że rząd Rzeszy przy 
gotowany jest ma wszelkie ewentu- 
alności, jakie wyłonić się mogą w 
stosunkach wewnętrzno-politycznych 
Niemiec w związku z oczekiwanem 

„= 

lucji. 
min. Wirtha. 
zaostrzeniem kryzysu gospodarczo- 
finansowego w ciągu zimy w Niem- 
czech. Rząd nie obawia się żadnych 
zamachów i gotów jest przemocą stłu- 
mić w zarodku wszelkie próby rewo- 
lucji. 

Wieczorem kanclerz Bruening wy- 
jechał zpowrotem do Berlina. 

Gandhi wyjeżdża do Londynu. 
SIMLA, 26.VIII. (Pat). W wyniku 

ostatniej konferencji Gandhiego z wi 
cekrólem w sprawie udziału Gandhie- 

Dokoła procesu 
RYGA 26.8. (tel. wł.) . Przez cały dzień, 

wczorajszy trwała mowa prokuratora gen. 
Wimerisa. г 

Prokurator popiera oskarżenie przeciw. 

go w konferencji Okrągłego Stołu, 
ten ostatni wyjeżdża 29 b. m. do An- 
glji. 

Woldemarasa. 
wszystkim podsądnym 0 zamach w celu 
przywrócenia Woldemarasa do władzy. Prze- 
ciw niektórym podsądnym prokurator po- 
pierał oskarżenie o zamach na płk. Rustejkę. 

  

DYREKCJA 
Prywatnego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego 

SS. Benedyktynek w Nieświeżu 

podaje do wiadomości, że egzamin wstępny na kurs I, II, 1II i IV odbędzie się w dniu 
|-go września r. b. Przy Seminarjum jest internat. 

  

Naczelny Komitet Zwalczania 
Bezrobocia. 

WARSZAWA 26.8. Pat. — We śro- 
dę dnia 26 bm. odbyło się w Prezyd- 
jum Rady Ministrów pod przewodni- 
ctwem p. premjera Prystora posie- 
dzenie Rady Ministrów, poświęcone 
sprawie złagodzenia skutków bezro- 
bocia w okresie zbliżającej się zimy. 

W wyniku obrad nad tem zagad- 
nieniem Rada Ministrów uchwaliła 
powołanie przy prezesie Rady Mini- 
strów specjalnego komitetu pod naz- 
wą: Naczelny Komitet do Spraw 
Bezrobocia*, który będzie miał na ce- 
lu przeprowadzenie akcji łagodzenia 
skutków bezrobocia w okresie nad- 
chodzącej zimy. W skład tego komite- 
tu wejdą przedstawiciele sfer zain- 
teresowanych, społeczeństwa oraz 
rządu. Komitet będzie miał swe od- 
powiedniki w województwach, wzglę- 
dnie większych ośrodkach przemysło- 
wych. Uprawnienia Komitetu znajdą 
swój wyraz w specjalnym regulami- 
nie, zatwierdzonym przez prezesa Ra- 
dy Ministrów. Naczelny Komitet do 
Spraw Bezrobocia podejmie z zain- 
teresowanemi sferami pracodawców 
i pracobiorców akcję, zmierzającą do 
zatrudnienia bezrobotnych w okresie 
zimy 1931-32 roku oraz zajmie się 
zorganizowaniem na szerszą skalę 0- 
becnej pomocy doraźnej dla bezrobo- 
tnych w naturze (dożywianie, opał, 
dożywianie dzieci i t. p.). 

Ta-ostatnia akcja ma być oparta 
na środkach ze źródeł następujących: 
a) fundusze państwowe, przeznaczo- 
ne obecnie na t. zw. akcję specjalną 
pomocy dla bezrobotnych, prowadzo- 
ną za pośrednictwem wojewodów 
przez samorządy, b) środki, uzyska- 
ne w naturze od podatników za za- 
ległe podatki, c) towary skonfiskowa- 
ne przez władze celne, a mogące słu- 
żyć na akcję dożywiania,. d) sumy 
które przeznaczone zostaną przez 
skarb państwa, z podwyższenia po- 
datku dochodowego, e) sumy, które 
uzyskane zostaną ze specjalnego o0- 
podatkowania taks pobieranych przez 
komorników, rejentów i pisarzy hi- 
potecznych, f) dobrowolne składki i 
ofiary, zbierane na rzecz pomocy dla 
bezrobotnych przez komitety. 

Uchwalone przez Radę Ministrów 
wnioski przewidują ponadto udziele- 
nie komitetom pomocy dla bezrobot- 
nych możności nabywania cukru po 
tańszej cenie, na cele dożywiania 
dzieci w szkołach, przedszkolach i 
ochronkach oraz potanienie przewo- 
zu produktów i towarów, šciągnię- 
tych w naturze za zaległe podatki. 
Pozostałe uchwały dotyczą  współ- 
działania władz i instytucyj państwo- 
wych z komitetami pomocy dla bez- 
robotnych oraz udzielenia komitetom 
ze strony tych władz pomocy techni- 
cznej. Pozatem jedna uchwała poleca 
ministrowi pracy i opieki społecznej 
opracowanie planu wydzielenia bez- 
robotnym parcel działkowych na pod- 
miejskich terenach państwowych i 
samorządowych. 
“TIME    

Ambasadorowie Francji, Anglji 
i Włoch u min. Zaleskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Min. Spr. Zagran. p. Zaleski przy- 
jął ambasadora Francji p. Laroche, 
ambasadora Wielkiej Brytanji p. Er- 
skine i ambasadora Włoch p. Vanu- 
telli Rey. 

Socjalista angielski wygłosi 
odczyt w Warszawie. 

Tel. od wl. kor. z Warszawy, 
Wczoraj przyjechał do Warszawy 

prezes frakcji angielskiej niezależnej 
partji pracy p. Brockway, który wy- 
głosi w Warszawie w sobotę odczyt 
o kryzysie ogólno-światowym i dal- 
szych losach Europy. P. Brockway 
przybył do Warszawy na zaprosze- 
nie PPS. z której przedstawicielami 
zetknął się w Wiedniu na ostatnim, 
kongresie drugiej międzynarodówki. 

Strzały w Izbie Deputowanych. 
1 osoba zabita, 4 ranne. 

MEKSYK 26.8. Pat. — Na wczorajszem 
wieczornem posiedzeniu Izby Deputowanych 
w czasie dyskusji nad oskarżeniami prze- 
ciwko gubernatorowi stanu Jalisco, doszło 
do strzelaniny, w czasie której jeden z de- 
putowanych został zabity, a 4 odnieśli rany. 
Padło ogółem zgórą 60 strzałów. о 

WIADOMOSCI Zz KOWNA 
Akcja sabotażowa w kraju Kłajpedzkim 

a władze miejscowe. 

Jak donoszą ze źródeł miarodajnych, po- 
licja kłajpedzka niedawno zatrzymała w 

Szyłokarczmie syna niemieck. nauczyciela 
Teschnera, który się przyznał, iż wraz z 
innym Niemcem Laboriusem z Tylży nisz- 
czył szyłdy w rejonie załogi wojskowej Szy. 
łokarczmy, przecinał przewody telefoniczne, 
łączące oddziały wojskowe z urzędem pocz- 
towym, i strzelał do posterunku stojącego 

przed udziałem Banku Litewskiego w Szyło- 
karczmie. 

Za takie wykroczenia, popełnione w cza- 
się trwania stanu wojennego, par. 14 p. i 
Ustawy o nadzwyczajnej ochronie państwa 
przewiduje oddanie winowajcy pod sąd wo- 
jenny. Teschnera jednak stawiono przed 
sądem gminnym. Sędzia ooświadczył obecnie 
iż uwolnił Teschnera już 14 bm., gdyż po- 
pełnionych przez niego wykroczeń nie uwa- 

ża za ciężkie przestępstwa. Gdy nakazano 
ponowne aresztowanie winowajcy, okazało 
się, że zbiegł on do Niemiec. 

Ze wszystkiego tego widać iż sędzia 
gminny z wyraźnych pobudek stworzył wa- 
runki ułatwiające przestępcy ucieczkę zagra- 
nicę. 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 
W LITWIE. 

W. Litwie bawi obecnie szwedzka komi- 
sja archeologiczna, która wespół z uczony- 
mi litewskimi bada zabytki starożytne Li- 
twy. Uczeni szwedzcy przeprowadzają ba- 
dania archeologiczne na górze zamkowej w 
Opolu. Oczekiwane jest przybycie łotewskie- 
go archeologa prof. Szturmasa i niemieckie- 
go dr. Engela. Prof. Wolter bada szczyt 
góry i zbiera w okolicy dawne opowieści. 
Szwedzki prof. Norman zajął się odległym 
o pół klm. od góry kurhanem gdzie w 
Iyx—XI stuleciu palono zwłoki. Wśród zna. 
lezionych wykopalisk zdarzają się przedmio- 
ty noszące ślady kultury skandynawskiej. 
Badania góry opolskiej budzą wielkie za- 
interesowanie, jako najpoważniejsze przed- 
sięwzięcie tego rodzaja po wojnie w kra- 
jach nadbałtyckich. 

CZĘŚCIOWA AMNESTJA 8 WRZEŚNIA. 

Jak obiegają pogłoski, specjalna ustawa 
o amnestji w związku z rocznicą W. Ks. 
Witolda 8 września nie zostanie wydana. 
Przewiduje się jedynie ułaskawienie posz- 
czególnych więźniów, którzy złożą Prezyden- 
towi Państwa podanie o darowanie im kary. 
ECO ORO AO RP ROEOOAOTOTET PTO RONDO 

Poszukują się NAUCZYCIELE kwalifikowani 
z jęz. polskiego, historji, geografji, przyrody, 
fizyki i matematyki dla zajęć wieczorowych. 
Zgłosić się do gimn. 0. KlUczOWej, Biskupia 4/ 

Podpisanie konwencji pomocy 
sądowej między Polską 

i Anglją. 

WARSZAWA 26.8. Pat. — Dnia 
26 b. m. nastąpiło w Warszawie pod- 
pisanie konwencji między Polską a 
Wielką Brytanją, dotyczącej pomocy 
sądowej. Konwencja ta podpisana zo- 
stała ze strony Polski przez p. Au- 
gusta Zaleskiego, ministra spraw za- 
granicznych i przez pana Stefana 
Sieczkowskiego, wiceministra spra- 
wiedliwości, ze strony zaś Wielkiej 
Brytanji przez sir Williama Erskinea 
ambasadora nadzwyczajnego i pełno- 
mocnego J. K: M. króla Wielkiej Bry- 
tanji w Warszawie. 

Bankructwo największego 
importera futer. 

LWÓW 26.8. Pat. — „Gazeta Poranna“ 
donosi że w ostatnich dniach zanotowano 
we Lwowie jeden z największych wypadków 
bankructwa po wojnie. 

Zbankrutował wielki importer i ekspor- 
ter futer Diestenfeld. Bankructwo sięga 
kwoty powyżej półtora miljona złotych. 
Przed kilku laty Diestenfeld uzyskał w fir- 
mach zagranicznych kredytu w kwocie około 
2 miłjonów zł. W. roku 1929 zawiesił wy- 
płaty wieczycielom i ofiarował 50 proe. na- 
ieźności, później jednak zmniejszył tę kwotę 
do 35 proc. Gdy nadszedł termin płatności. 
nie zapłacił on nie wierzycielom. Wobec te. 
go wierzyciele wystąpili na drogę sądową. 
Wtedy okazało się że Diestenfeld nie posia- 
da żadnych aktywów, ani towarów, wobec 
czego wierzyciele wystąpili na drogę karno- 
sądową. 

W wyniku tege Diestenfeld został wezo- 
raj aresztowany i odstawiony do więzienia 
do dyspozycji sędziego Śledczego. 

Wszędzie swój nos pchają. 

BRUKSELA, 25. VIII. (Pat). 61 
deputowanych angielskich wystosowa- 
ło do ministra spraw wojskowych Bel- 
gji list zbiorowy, protestujący przeciw 
skazaniu żołnierza Lejeuna na 6 mie- 
sięcy więzienia za to, iż odmówił po- 
słuszeństwa w wykonaniu rozkazu, 
tłumacząc się należeniem do sekty re- 
ligijnej, która mu zabrania odbywania 
służby wojskowej. Protest deputowa- 
nych angielskich wywołał tu zdziwie- 
nie i pisma belgijskie komentują to 
wystąpienie jako mieszanie się w niee 
swoje sprawy. 
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KATORGA SOŁOWIECKA. 
„Socjalistyczna zdobycz Kominiernu. „Niema powrotu z Sołowek". 

Dantejskie katusze więźniów. Nieustanna atmosfera śmierci... 

Jednem z głównych „osiągnięć so- 
cjalistycznych* Kominternu w ZSSR 
jest bezsprzecznie znana Katorga So- 
1 cka — która umożliwia bolsze- 
wizmowi uprawiać w Europie Zacho- 
dniej dumping drzewny, stanov 
poważny składnik wybitnie milita 
stycznej „,piatiletki*. Ale i to ociągnię- 
cie jest tak samo „nowe“ jak G. P. U. 
na Łubiance, gdzie już mieścił się za 
czasów Iwąna Groźnego t. zw. „„Py- 

tosznyj prikaz“. 
Sołowiecki klasztor-więzienie zbu- 

dowany został w połowie wieku XV 
(około 1430 r.) i odrazu stał się miej- 
seem zesłań o charakterze wyraźnie 
politycznym: buntownicy (przeciwko 
Moskwie) i heretycy (przeciwko upań- 
stwowionemu prawosławiu). Analo- 
gja zupełna. I dziś goszczą tu ci sami 
„buntownicy* i „heretycy” (przeciwko 
upaństwowionej religii „„socjalistycz- 
nego prawosławia) z tą tylko różni- 
cą, że liczba buntowników obecnie 
znacznie wzrosła. 

Pod względem geograficznym So- 
łowki są idealnem naturalnem więzie- 
niem. Jest to grupa wysp zupełnie od- 
cięta od świata. Pod wzgłędem klima- 
tycznym panuje tu przez 9 miesięcy 
podbiegunowa zima (przeszło 3 mie- 
siące—noc), prawie przez cały rok le- 
ży skorupa Śnieżna, wieczny chłód i 
wilgoć, straszliwe huragany Śnieżne, 
jednem słowem idealna miejscowość 
do lekkiego przedostania się niebez- 
piecznych dla Moskwy ludzkich istot 
na łono Abrahama. 

„Niema powrotu z Sołowek* oto 

główna zasada tego mroźnego piekła 
dantejskiego. I na tem polega główne 
znaczenie katorgi sołowieckiej w dzi- 
siejszej ZSSR. Wystrzał z nagana, któ- 
ry stnowi jedną ze zwykłych „kar dy- 
scyplinarnych“ jest najłatwiejszem i 
najbardziej pożądanem wyjściem dla 
sowieckiego zesiańca. 

  

   

    

  

  

    

Tak samo jak przed stułeciami, 
Sołowki i teraz mają więzienne urzą- 
dzenia. Kiedyś był niemi: 1) klasztor 
z pojedyńczemi kamiennemi celami, 
2) £ zw. „ziemne więzienie (wilgotna 
piwnica, gdzie szczury obgryzały sku- 
tym potępieńcom uszy i nosy), 3) t. 
zw. „zwyczajne* kazamaty dla więź- 
niów skrępowanych kłodami. Obecnie 
są to: 1) miasteczko (,gorodok*) dla 
administracji i „swoich* skazańców 

(defraudanci, więźniowie krymimalni 
z pośród czekistów i t. d.), 2) kryjów- 
ki w ścianach — dawne szafy, w któ- 
rych mnisi przechowywali książki, u- 

żywane są teraz jako karcery, gdzie 

skurczona ofiara często, siedząc przez 

kilka dni, ginie, i 3) byłe zabudowa- 

nia kłasztorne i nowe baraki, używa- 

ne jako więzienia. 

a wyspie znajduje się „Zarząd 

obozów sołowieckich dla specjalnego 

przeznaczenia” (Uprawlenje Sołowiec- 

kich Lagierej Osobawo Naznaczenja“ 

—USŁON), podlegający bezpośrednio 

kolegjam moskiewskiego GPU, które 

wysyła tam od czasu do czasu jednego 

ze swych członków jako naczelnika 

USŁON-u. W ostatnich czasach był 

nim słynny Jagoda (pseudonim — 

Żyd), na miejseu zaś był naczelnikiem 

Nogtiew (Rosjanin). 

USŁON złożony jest z siedmiu od- 

działów t. zw. „komandirowek*, po- 

łożonych na wyspach i na lądzie. Na- 

przykład I oddział — Popow Ostrow 

z naczelnikiem Potiomkinem, II od- 

dział —- Maj Guba — naczelnik Pro- 

chorowskin i t. d. Jedna z wysp pod 

nazwą Anzyr służy dla USŁON-a jako 

zbiornik zużytego materjału ludzkie- 

go, dokąd bolszewicy spędzają cho- 

rych i kaleki. O stanie pomocy lekar- 

skiej świadczy następujący obraz „.0- 

ględzin lekarskich*: lekarz, nie pod- 

chodząc zbyt blisko do chorych, krzy- 

czy: „Masz ręce? Masz nogi?** A więc 

pracować możesz! Kiedy przyniesiesz 
własną głowę w ręku, wtedy dopiero 

rzeczywiście będziesz chorym!” 
"We wszystkich. siedmiu oddziałach 

(komandirowkach) USŁON-u skazań- 

ey wykonują katorżne roboty, polega- 
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jące przeważnie na wyrąbie i przygo- 
towaniu do eksportu drzewa dumpin- 
gowego oraz na budowie dróg strate- 
gicznych. 

Program dnia skazańca jest nastę- 
pujący: otrzymawszy po kilka łyżek 
kaszy i zupy ze zgniłych ryb, przed 
4-ą godziną rano skazańcy udają się 
na miejsce pracy. Grupa złożona z 3 
ludzi otrzymuje za zadanie zrąbač. 
rozpiłować i oczyścić z kory 28 drzew 
(nie można zapominać, że wysokość 
drzewa wynosi przeciętnie do 20 met- 
rów). Wykonanie tego zadania w cią- 
gu jednego dnia jest nawet dla wy- 
jatkowo silnego człowieka ponad siły, 
nie mówiąc już o zgłodniałych i wie- 
cznie niewyspanych  męczennikach 
dzisiejszej Rosji. Dłatego też nieszczę- 
śni pracują bez przerwy (jedzenia z so- 
bą na roboty nie wolno brać), aż do 9, 
10 i 1i godziny w nocy (noce białe) 
i dopiero po wykonaniu zadania idą 
do baraków i otrzymują „obiad*: 400 
gramów (pół funta) chleba i szklankę 
zupy. Kto roboty nie wykonał, otrzy- 
muje 200 gr. chłeba i narażony jest 
na bardzo wyrafinowane kary (róż- 
nego rodzaju karcer oraz wysyłanie 
bez ubrania na mróz i t. p.). Protesty 
pociągają za sobą wystrzał rewolwe- 
rowy — życie ludzie jest w ZSRR 
wogóle tanie, a na Sołowkach nie ma 
żadnej wartości. W wypadkach takich 
wystarczy napisać protokół, że ofiara 
„usiłowała zbiec. Administracja zło- 
żona przeważnie z czekistów-zesłań- 
ców przy każdej sposobności podkre- 
śla: „Przywieziono was tutaj nie po 
to, żebyście wrócili!” 

Nieustanna atmosfera śmierci oraz 
perspektywa nieuniknionej zguby na- 
wet w razie szczęśliwego przebiegi 
zesłania pobudza zesłańca do śmiertel- 
nego ryzyka ucieczki. Chodzi o to, że 
mieszkańcy lądu Kareli za każdego 
pojmanego zbiega otrzymują od 
USŁON-u dość pokaźną premję pie- 
niędzmi i zbożem. Dlatego też uciecz- 
ka jest na 90, tą samą śmiercią. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że trzeba 
uciekać przez wysoki i mokry las „taj- 
gę* bez dróg. bez kierunku, w obawie 
przed zwierzętami, o głodzie i chłodzie 
to prawdopodobieństwo uratowania 
się jest bardzo problematyczne. W cią- 
gu r. 1930-go usiłowało zbiec około 
4000 ludzi, a szczęśliwie przedostało 

się do Finlandji tylko około 100. 
Od jednego z tych szczęśliwych 

otrzymałem powyższe szczegóły o od- 
restaurowanej i udoskonalonej przez 
obecnych włodarzy sowieckich Kator- 
dze Sołowieckiej. 

E. Bogumilski. 
    

  

Zgon b. premiera japońskiego. 
TOKIO, 26, VIII, (Pat). Były pre- 

zes rady ministrów Hamaguchi zmarł 

wczoraj po południu naskutek ran, od- 
niesionych w dniu 14 listopada r. ub. 
gdy jeden z członków reakcyjnej cr- 
ganizacji patrjotycznej dokonał nań 

zamachu. Przypuszczano, że Hama- 
guchi powróci do zdrowia, lecz ostat- 
nio stan jego bardzo się pogorszył. 

Urlop posła polskiego 
w Finlandji. 

HELSINKI 26.8. Pat. — Poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Finlan- 
dji p. Franciszek Charwat wyjechał 
na kilkutygodniowy urlop. Kierow- 
nictwo poselstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej objął w charakterze charge 
d'affaires ad interim pierwszy sekre- 
tarz poselstwa p. Jerzy Warchałow- 

ski. 

Program szkolny. 
WARSZAWA 26.8. Pat. — Ukazało się 

nakładem Ministerstwa W. R. i O. P. nowe 

wydanie programu nauki w publicznych 
szkołach powszechnych, gimnazjum niższe- 
go, gimnazjum wyższego, wydziału mate- 
matyczno* przyrodniczego, humanistycznego 
i klasycznego. Nowe wydanie - programów 
nauki wywołane zostało przedewszystkiem 
potrzebą ze względu na całkowite wyczer- 
panie poprzednich wydań. 4 

  

  

Zakład w Wielucianach. 
Trzeba afery, skandału, by uwagę 

społeczeństwa zwrócić na jakąś insty- 

tucję. Tak było np. ze Studzieńcem. 

Gdyby jednak w latach poprzednich 

troszeczkę więcej się Studzieńcem in- 

teresowano, kto wie — możeby nie 

doszło do tak haniebnych ekscesów. 

Pomijając już nawet ten wzgląd, są 

instytucje warte bliższego poznania się 

z niemi i wtedy nawet, gdy funkcjo- 

nują bardzo dobrze, choćby dlatego 

tylko że są niezmiernie ciekawe. Do 

takich bezsprzecznie należy znajdują- 

cy się tuż pod Wilnem Zakład Wycho- 

wawczo-Poprawczy w Wielucianach. 

Szczęśliwy dla mnie traf zrządził, 

źe z przykrej perspektywy kilkugo- 

dzinnego oczekiwania na jednej z pod- 

miejskich stacyjek na pociąg zostałem 

wybawiony przez p. Br. Mackiewicza, 

dyrektora wspomnianego zakładu. 

Odbywając z nim i p. prof. Górakiem 

przeszło godzinną podróż (parą świet- 

nych kasztanków) miałem możność 

zasięgnięcia garści ciekawych szcze- 

gółów o tej instytucji. Oto one: 

Zakład w chwili obecnej liczy 109 

pensjonarjuszy w wieku 14—20 lat. 

Pochodzą oni z terenu prawie całej 

    

Polski. Jest kilku z nieczynnego obec- 

nie Studzieńca. Trafiają do zakładu 

przeważnie za drobne kradzieże, 15— 

209, za włóczęgostwo. Zapytuję, czy 

są ciężcy przestępcy. Na szczęście b. 
nieliczni. Są jednak nawet zabójcy. 

P. dyrektor stwierdza, że b. rzadko 

się zdarza, by tego rodzaju przestępst- 

wa były popełniane przez dzieci z pre- 

medytacją, najczęściej — w uniesie- 

niu. Jest np. obecnie w zakładzie wy- 

chowanek, który popełnił zabójstwo w 

obronie matki. 

Przetrzymywanie wychowanków 

lub wcześniejsze zwalnianie ich z za- 
kładu zależy wyłącznie od decyzji 
Rady Pedagogicznej. Pod tym wzglę- 
dem ma ona b. szerokie uprawnienia. 

Decydującem jest przeświadczenie, że 
wychowanek wyzbył się już złych 
skłonności i może stać się pożytecz- 
nym członkiem społeczeństwa. Zakład 
więc nie jest instytucją karną, lecz wy- 
łącznie wychowawczą. Stosuje się też 
odpowiednie metody. 

Przybywającego izoluje się narazie 

celem uniemożliwienia ewentualnego 

złego oddziaływania na otoczenie, pod- 
dając jednocześnie gorliwej opiece 
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" Koedukacyjne Wieczorowe Kursy Maturalne 
; DLA DOROSŁYCH 

przy Gimnazjum im. J. l. Kraszewskiego 
w Wilnie, ulica Os 

Założone w r. 1926. Uprawnione przez Kur 
trobramska Nr. 27. 
atorjum O. S. W. Nr. 1I—31078. Typ huma- 

nistyczny i matematyczno-przyrodniczy. System półroczny. 
Kancelarja czynna w godz.: 10—13 i 17—19, Początek roku szk. 5 września o godz. 17-ej. 

  

Marszałek Piłsudski powrócił do Wilna 
Wczoraj po południu Pan Marszałek Piłsudski powrócił z Pikieli- 

szek do Wiina i zamieszkał w pałacu Reprezentacyjnym. 

Akcja walki z bezrobociem postępuje. 
naprzód. 

Dwa komitety: rządowy i społeczny. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Po przedwczorajszej konferencji w 
Prezydjum Rady Ministrów poświęco- 
nej omawianiu sprawozdania komisji 
ministerjalnej do walki z bezrebociem 
akcja podjęta przez p. premjera Pry- 
stora wchodzi w stadjum organizacyj- 
ne. 

  

Obecnie rząd opierając się na te- 
zach i wnioskach komisji ministerjal- 
nej i na zapewnieniu gotowości ze 
strony społeczeństwa do współpracy, 
przystąpi do realizowania programu 
walki z klęską bezrobocia. Wczoraj- 
sze posiedzenie rady ministrów po- 
święcone została wyłącznie temu za- 
gadnieniu. 

Dowiadujemy się, że zostaną po- 
wołane do życia dwie organizacje: ko- 

misja do walki z bezrobociem przy 
prezesie Rady Ministrów oraz komitet 
społeczny niesienia pomocy bezrobot- 
nym przy min. spr. wewn. Organiza- 
cja pierwsza złożona z członków rzą- 
du będzie miała za zadanie zmniej- 
szenie liczby bezrobotnych przy pomo- 
cy środków zawartych w istniejącym 
ustawodawstwie. Komitet społeczny 
zaś złożony z przedstawicieli organiza- 
cyj gospodarczych, robotniczych, spo- 
łecznych duchowieństwa przysposo- 
bienia wojskowego i t. d. będzie miał 
za zadanie zorganizowanie na tere- 
nie całego kraju sieci komitetów lo- 
kalnych, które będą musiały zorgani- 
zować rozdawnictwo żywności i odzie- 
ży bezrobotnym. 

Uproszczenie manipulacji biurowej w urzędach. 
WARSZAWA 26.8. Pat. — Na os- 

tatniem posiedzeniu Rady Ministrów 
przyjęto nowe przepisy kancelaryjne 
w administracji publicznej, znacznie 
upraszczające manipulację biurową, 

Nowy system przepisów kancela- 
ryjnych t. zw. bezdziennikowy, na 
miejsce dotychczasowych przepisów 
z dnia 28 X 1920 roku, wzorowany 

Warszawa w przededni 

jest na systemie, obowiązującym w 
Stanach Zjednoczonych, Belgji i Nie- 
mczech. Przewiduje on jednorazowy 
tylko system odnotowywania wpły- 
wających akt w miejsce dotychczaso- 
wych 8. Nowy system przyśpieszy 0- 
bieg akt i zmniejszy pracę manipula- 
cyjną do minimum. 

u strajku pracowników. 
miejskich. 

Przed paru dniami odbyło się w 
Warszawie zebranie delegatów Zw. 
Zaw. pracowników samorządowych 
(urzędników), na którem powzięto 
szereg uchwał dotyczących sprawy 
cofnięcia 15 proc. dodatku komunal- 
nego z dn. 1 września r. b. oraz skaso- 
wania dorocznych renumeracyj, czy- 
li t. zw. 15 pensji. 

Zebrani kategorycznie przeciwsta- 
wili się tym redukcjom poborów, po- 
stanawiając jeszcze raz zwrócić się do 
zarządu miasta z żądaniem uwzględ- 
nienia swych postulatów, jednocześ- 
nie zaś — na wszelki wypadek — u- 
chwalili rozpocząć techniczne przygo- 
towania do akcji strajkowej w ścisłej 
łączności z komisją porozumiewawczą 
miejskich związków robotniczych. 

Zgodnie z tem wczoraj rano dele- 
gacja związku udała się do p. prezy- 

Możliwość zamknięcia teatrów z 

denta Słomińskiego i wręczyła mu 
uchwały, powzięte na zebraniu dele- 
gatów, pozostawiając termin ostatecz- 
nej odpowiedzi do dnia 27 b. m. 

W rozmowie z delegatami — pre- 
zydent miasta, oświadczył, że wykona- 
nie zarządzeń oszczędnościowych, do- 
tyczących poborów pracowników Ma- 
gistratu, nie może być ani odroczone, 
ani cofnięte, gdyż wchodzi w zakres 
akcji oszczędnościowej Magistratu, 
mającej na celu przywrócenie równo- 
wagi budżetowej Warszawy. 

W związku z tem oświadczeniem, 
nad Warszawą zawisła groźba straj- . 
ku, który w chwili przeżywanego 
przez miasto kryzysu finansowego 
mógłby pociągnąć za sobą nieobliczal- 
ną w skutkach katastrofę i postawić 
stolicę w sytuacji bez wyjścia. 

GE i AE 8     

1 września. 
Zjazd delegatów Z. A. S. Pu w 

Warszawie zakończył swe obrady. Po 
szeregu przemówień Zjazd całkowicie 
zaakceptował dotychczasową dzialał- 
ność zarządu i postanowił, by w dal- 
szych rokowaniach nie odstępować od 
postulatu dwunastomiesięcznego kon- 
traktu, tylko w teatrach gorzej sytuo- 
wanych jako maksymalne ustępstwo 

zgodzono się na wprowadzenie gaż 
"procentowych, przy gwarantowanem 
minimum. Wczoraj delegacja aktorów 
miała się porozumieć z delegacją 
Związku Dyrektorów. Do porozumie- 
nia nie doszło, wobec czego należy li- 
czyć się z zamknięciem z dniem 1-go 
września teatrów w Polsce. 

Radykalne zarządzenie oszczędnościowe 
na Węgrzech. 

Ministrom i urzędom będą odebrane samochody. 

BUDAPESZT, 26. VIII. (Pat). Ra- 
da ministrów na pierwszem swem po- 
siedzeniu, w którem wziął udział tak- 

że gubernator Narodowego Banku Wę 
gierskiego, omówiła i przyjęła projek- 
ty rozporządzeń, które przekazane zo- 
staną w dniu dzisiejszym komisji kon- 

trolnej parlamentu. 
Między innemi na wniosek prem- 

jera rada ministrów postanowiła ude- 
brać samochody wszystkim minister- 
stwom i urzędom, jak również posz- 
czególnym ministrom. 

Silne lotnictwo to 

wychowawcy. Kar i represyj w zasa- 
dzie się nie stosuje, strając się oddzia- 
ływać psychicznie. I w tym jednak 
względzie personel pedagogiczny po- 
siada uprawnienia, z którch, aczkol-* 
wiek b. rzadko, zmuszony bywa sko- 

rzystać. 
W miarę, jeżeli się tak można wy- 

razić, postępów moralnych wychowa- 
nek bywa przenoszony do coraz wyż 
szej drużyny i uzyskując prawo wej- 
ścia do 4-ej, może zostać zwolniony. 
W praktyce zwolnienie nie następuje 
nigdy przed upływem roku, najczę- 
ściej po 3—4 latach, chociaż bywają 
wypadki, że i po 7-miu. Trafiają się 
jednak i tacy, co do których wszelkie 

wysiłki zawiodły. Takich, jako nie- 
poprawnych odsyła się do więzienia 
dla odbycia kary. 

Szlachetną ambicją zakładu jest 
wypuścić ze swoich murów człowieka 
nietylko moralnie przygotowanego do 
życia, ale i zawodowo. W tym celu 
istnieje w ramach instytucji cały sze- 
reg warsztatów zawodowych (natural- 

  

nie poza ogólnokształcącą 7-kl. szkołą 
powsz.) na czele ze szkołami ogrodni- 
czą i rolniczą. Po tych ostatnich szcze- 
gólnie pp. profesorowie sobie dużo 0: 
biecują, bowiem 60”/, pensjonarjuszy. 
—to dzieci wsi. A Й 

Na pytanie, jakie jest oblicze ogół 

    

potęga Państwa! 

dzieci w zakładzie, czy bardzo one się 
różnią od szczęśliwszych swoich ró- 
wieśników, odpowiada p. dyr. że dzie- 
ci te nie noszą żadnego piętna wy- 
stępku. Przecięinie są zupełnie nor- 
malne, indywidualnie zdarzają się je- 
dnostki głęboko prawe i szlachetne, o 
bardzo wysokim poziomie etycznym. 
Do drobnego stosunkowo wykroczenia 
pchnął ich zły los, chwila zapomnie- 

nia, nędza, ukryta skłonność dziedzi- 

czna. Ludzie, którzy początkowo w 
zetknięciu się z zakładem wykazują 
nieufność, zczasem odnoszą się do nie- 
go, wychowanków i wychowawców z 
całą życzliwością i przyjaźnią. Wkoń- 

cu p. dyrektor zaznacza, że zakład za- 

wsze dla życzących go zwiedzić stoi 

otworem. 
Na to p. prof. Górak pobożnie 

wzdycha: 
— A jakby to dobrze było, gdyby 

_|społeczeństwo zechciało troszeczkę 
dopomóc naszym wychowankom. 

Proszę o sprecyzowanie tego Žy- 
czenia. Okazuje się, że zakład, jakkol- 
wiek robi wszystko co może w tym 
kierunku, nie zawsze jest w stanie za- 

 pewnić opuszczającym go dalszą eg- 
zystencję. Są przecie między wycho- 
 wankami, i to b. liczni, dzieci zupeł- 
nie niezamożnych rodziców, sieroty, 

' które nie mają do czego wrócić. Przy 

     

Uczniowie, którzy jeszcze 

Nr. 196 (2138) 

nigdy nie widzieli ołówka. 
W pierwszej szkołe dla dzieci Czukczów, — Do czego służy papier, który 
„umie mówić", — Pierwszy raz ołówek w ręce. — Dzieci, które jeszcze nigdy 

mie spały w łóżku, 

Na granicy Starego i Nowego Świata 
wpobliżu brzegów amerykańskiej Alaski ot- 
warta została niedawno placówka kultural- 
na dla GCzukczów. Jeden z jej współpracow- 
ników na łamach „Krasnaja Now* opowia- 
da o pierwszych dniach w szkołe dla dzie- 
ci Czukczów. Nie ła two było przekonać 
Czukczów by oddali swe dzieci do szkoły. 
Kiedy wreszcie rodzice przyprowadzili swe 
dzieci nikt nie chciał wracać pierwszy i o- 
puścić swe dziecko, zanim ostatni nie udzieli 
swemu dziecku ostatnich wskazówek i zanim 
się nie pożegna. 

Po odejściu rodziców dzieci smutnie roz- 
glądały się wokoło. Wszystko dla nich było 
obce. Obcy nauczyciel, obce całe otoczenie. 
Rozglądały się po klasach, sypialni, to ze 
strachem, to znów ze śmiechem, spogląda- 
ły na łóżka, poduszki i kołdry. Trzeba było 
pokazać im jak ludzie siadają, nie poto aby 
pisali lub pracowali, ale by tylko siedzieć. 
Trzeba było nauczyć ich, jak korzysta się 
z pościeli, poduszki i kołdry. O tem wszyst- 
kiem dzieci nie miały najmniejszego pojęcia. 
Pełne podziwu starały się pojąć to wszyst- 
ko. Zdawało się, że wszystko już rozumiały, 
a jednak nic nie rozumiały. 

Dla wychowawców nastała długa, ciężka 
praca. Uczniów należało nauczyć nietylko 
trzymania ołówka w ręce, ale również kła- 
dzenia się do łóżka, jedzenia itp. Po pierw- 
szej kolacji, dzieci zapytywały: „Co teraz 
będziemy robić?*.*Kłaść się do snu było je- 
szcze za wcześnie. Postanowiliśmy dlatego — 
opowiada jeden nauczyciel — urządzić ja- 
kąś rozrywkę. Dzieci usiadły za stołami i 
spokojnie wyczekiwały, co będzie dalej. Na- 
uczyciel przyniósł kilka arkuszy papieru i 
rozdał je pomiędzy dzieci. Papier nie był 
dla dzieci obcy. Znały go już dawniej; owi- 
jały bowiem w pewnym magazynie gwoź- 
dzie w papier. Jednakowoż właściwego prze 
znaczenia papieru nie znały. W ich języku 
„papier* nie istniało. 

Rozdawszy arkusze, nauczyciel począł 
objaśniać: My, biali, możemy przy pomocy 
tego papieru się porozumiewać. Jeśli mój 
przyjaciel znajduje się w Uzlenie (120 km.) 
a ja tutaj, to jeśli przyślę mu ten papier to 
on będzie wiedział czego chcę — papier mu 
to powie. Papier ten potrafi wszystko po- 
wiedzieć 

—,„Karem* (nie, niemożliwe)) — odezwał 

się głos pewnego dziecka. Dzieci następnie 
zaczęły między sobą o tem opowiadać. 

—  „Kaglinać (Prawda) mówiło drugie 
dziecko i opowiadało jak przybył do nich 
biały i zapomniał w sąsiedniej wsi, gdzie 
mieszkają również biali torbaza (buty). 

  

„Zrobił dla tego papierek i posłał z nim 
Czukcza. Papier rzeczywiście mówił, bo bia- 
ły posłańcowi nie nie powiedział, a ten buty 
przyniósł". 

Następnie nauczyciel pokazał dzieciom о- 
łówek. Drążek ten pozostawiający za sobą 
ślady nie wywołał wielkiego wrażenia, po- 
nieważ tubylcy znają kamienie, które rów- 
nież pozostawiają ślady. Ale drążek ten był 
ładny i dlatego wzbudził zainteresowanie. 

— Patrzcie przy pomocy papieru i tego 
drążka, który nazywa się „ołówek* biali 
rozmawiają między sobą. Również i wy mo- 
żecie w ten sposób rozmawiać — mówi nau- 
czyciel. 

— Tita? (kiedy?) — odzywają się głosy. 
— Nie zaraz, trochę później, musicie się 

tego nauczyć. Tymczasem możecie na pa- 
pierze kreślić co chcecie, możecie nakre- 
ślić psa, fokę... 

Dzieci chwyciły za ołówki. Ponieważ do- 
tychczas nie widziały jak ołówkiem się pi- 
sze, niektóre trzymały ołówek jak młot. 

Wkórtce jednak z zadziwiającą zdolnością 
nauczyły się trzymać ołówek i nim władać. 
Pojętność i pamięć wzrokowa u dzieci tun- 
dry jest zadziwiająca. Dla dziecka wystar- 
czy tylko popatrzyć na rzecz i potrafi so- 
bie zapamiętać wszystkie najdrobniejsze 

szczegóły. Z wielkiem zainteresowaniem dzie 
ci kreśliły na papierze rozmaite przedmioty 
z życia codziennego. Chociaż przedtem nigdy 
nie miały ołówka w rękach, władały nim 

tak doskonale, że nawet ręce im nie drżały. 
Wyniki pracy ołówkiem były zadziwiające. 
Chłopcy rysowali rzeczy męskie, a dzięwczę 
ta — żeńskie. Nawet laik rozpoznałby któ- 
ry obrazek rysował chłopiec, a który dziew- 
czynka. 

Dzieci tak zajęte były tą pracą, że nie 
chciały nawet pójść na spoczynek, ale prze- 
cież udało się ich zaprowadzić do sypialni. 
Każdemu pokazano jego pościel i za chwilę 
już dzieci były w łóżkach. Tak zakończony 
został pierwszy dzień w internacie dla dzie- 
ci Czukczów. 

    

   

    

W nocy w sypialni można było zobaczyć 
zabawne obrazki: mały chłopak położył się 
tak, że nogi miał na poduszce, a głowa zwi- 
sa mu z łóżka. Inny klęczy przed łóżkiem, 
a głowę opiera na poduszce i t. p. 

Trzy dni zapoznawały się dzieci między 
sobą i z nauczycielami. Codziennie przyjeż- 
dzali do każdego dziecka rodzice, którzy z 
miłości macierzyńskiej opuszczali swe do- 
mostwa, odległe kilkanaście, a. nawet kilka- 
dziesiąt kilometrów, by tylko zobaczyć swe- 
go malca. C. p. s. 

  

Doniosła reforma szkolnictwa. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego 0- 

trzymało pierwsze zarządzenie nowego 
ministra W. R. i O. P. p. Jędrzejewi- 
cza, dotyczące wprowadzenia szkoły 
jednolitej na terenie Wileńskiego Ku- 
ratorjum. 

W myśl tego zarządzenia z nowym 
rokiem szkolnym t. j. od 1 września 
w trzech wyższych klasach szkeły 
powszechnej i trzech niższych klasach 
szkoły Średniej ma być wprowadzo- 
ny zupełnie jednolity program. 

W klasach tych mają być wykła- 
dane jednakowe przedmioty, używane 
jednakowe podręczniki, a nadto sam 
kurs nauczania ma być jednakowy. 
W ten sposób uzyska się ciągłość w 
nauczaniu w szkole powszechnej i 
średniej. 

Ciągłość ta posiada duże znaczenie 
dla dziatwy, która ze szkół powszech- 
nych zamierza przejść do szkół šred- 
nich bez żadnych skoków, w nauce i 
dodatkowych egzaminów, jak to miało 
miejsce dotychczas. 

Wobec tego, że program szkół po- 
wszechnych i średnich nie był dotych- 
czas ujednostajniony, w ciągu nadcho- 
dzącego roku szkolnego luki mają być 
wyrównane całkowicie. 

Drugą niezwykle ważną inowacją, 
która znalazła swój wyraz narazie w 
zapowiedzi ministra do kuratora, jest 
przygotowywanie w roku bieżącym 
materjałów do zlikwidowania 7 i 8 
klasy w szkołach średnich. Klasy te 
będą się mieścić w specjalnych szko- 
łach zawodowych. humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych i t. d. 

Szkoły „średnie dzielić się będą na 
dwie kategorje — niższą i wyższą. 
Niższe posiadać będą jednolity pro- 
gram, który obejmować będzie tylko 
6 klas, natomiast wyższe będą miały 
„program specjalny, obejmujący dzi- 
siejsze klasy 7 i 8, a przygotowujący 
do wyższych studjów na uniwersyte- 
cie i politechnice. Ci zaś, którzy z niż- 

dzisiejszem zaś bezrobociu o jakąś 

pracę niezmiernie trudno. Zdarza się, 

że młodzieniec po opuszczeniu zakła- 
du wraca zpowrotem z prośbą o przy- 
jęcie go. Niezawsze jest to jednak mo- 
żliwe. Takie zaś rzeczy, jak bezpłatna 
reperacja butów, ubrania swoim by- 
łym wychowankom, są na porządku 
dziennym. Może się jednak zdarzyć, 
że taki biedak, przyciśnięty skrajną 

nędzą, pójdzie znowu po pochyłej dro- 
dze. Chodziłoby właśnie o pomoc dla 
tych nieszczęśliwych w jakiejkolwiek 
postaci: pośrednictwo w pracy, zało- 
żenie warsztatu, lub choćby tylko nie- 
wićlkie wsparcie materjalne, moralne. 

Może ktoś weźmie tę sprawę do 
serca? Bardzo wdzięczne zadanie. 

Żałuję, że nie zetknęłem się bliżej 
z wychowankami zakładu. Prawdopo- 
dobnie uczynię to wkrótce, tymczasem 

jednak zajrzyjmy do tej gromadki za 

pośrednictwem pisemka wydawanego 
przez nich „Miesięcznik ilustrowany 

Echo*. Czego tam niema?! I „bardzo 

praktyczne rady', gdzie się poucza, 

jak postępować, gdy np. „kto chce 

pomalować sobie mieszkanie, a nie ma 

pieniędzy na malarza*, i wierszyki 

bardzo liryczne, i „Humory* i wiele, 

wiele innych rzeczy. A ciekawe to — 

nadzwyczajnie. Tak np. z kroniki do- 
wiadujemy się, jak to chłopcy byli 

szej szkoły średniej przejdą do šred- 
niej szkoły zawodowej, po otrzymaniu 
matury będą mogli odrazu poświęcić 
się pracy zarobkowej. 

Reforma powyższa ma być przygo- 
towywana według zarządzenia mini- 
stra w ciągu nadchodzącego roku 
szkolnego, tak by jej realizacja nastą- 
piła w roku szkolnym 1932-33. 

"IL 

Emisja 7 proc. listów zastaw- 
nych Banku Rolnego. 

W Dzienniku Ustaw z dn. 21 b. m. uka- 
zało się rozporządzenie ministrów reform 

rolniych, skarbu i rolnictwa. o emisji 
złotych 70/6 listów zastawnych Państwowego 
Banku Rolnego serji II i o pożyczkach w tych 
listach udzielanych. 

Złote 79/0 listy zastawne Państwowego 
Banku Rolnego serji II opiewać będą na złote 
w złocie, oraz na równowartość tychże w 
dolarach Stanów Zjednoczonych A. P. w zło- 
cie, we florenach holenderskich w złocie, we 
frankach francuskich w złocie, w funtach 
szterlingów i we frankach szwajcarskich. 

Wysokość emisji złotych 70/6 listów za- 
stawnych serji II ustala się ną ogólną sumę 
nominalną 75 miljonów złotych w złocie. 
Procenty od listów zastawnych w wysokości 
7%ło w stosunku rocznym płatne są półrocznie 
z dołu w dn. 2 stycznia i 1 lipca każdego 
roku. Każdy list zastawny zostanie wycofany 
z obiegu i umorzony najpóźniej w ciągu lat 
30'/» ой daty jego wystawienia. W dn. 1 maja 
i 2 listopada każdego roku w lokalu Banku 
odbywać się będzie publiczne losowanie zło- 
tych 7%/0 listów zastawnych Państwowego 
Banku Rolnego serjill. Wycofanie z obiegu 
listów zastawnych dokonywać się będzie 
przez losowanie albo przez wykup na gieł- 

dzie lub z wolnej ręki. Sumy uzyskane ze 
spłat gotówkowych na umorzenie kapitału 
i spłat procentowych będą lokowane bądź 
w listach zastawnych, bądź w innych papie- 
rach, lub w kredytach, opiewających na zło- 
tych w złocie. 

Złote 70/0 listy zastawne Państwowego 
Banku Rolnego serji II mają wszelkie prawa 
papierów, posiadających bezpieczeństwo pu- 
pilarne, Będą one przyjmowane przez Skarb 

- Państwa po kursie oznaczonym przez min. 
Skarbu na kaucje i wadja. 

Skarb Państwa poręcza bezwarunkowo 
terminową zapłatę kapitału i odsetek listów 
zastawnych, wypuszczanych na podstawie ni- 

niejszego rozporządzenia. (ISKRA). 

na wycieczce (z orkiestrą) i „aż z sie- 
bie wychodzili, tak dęli w trąby*. 
Inny znowu zwierza się, jak grał w 
piłkę nożną: „A czy uderzyłem głową 
czy nogą, było mi to zupełnie obo- 
jetne““. 

Są nawet wspomnienia z podróży, 
opisy przygód. Oto jedna z nich: 
„..Leżąc kombinowałem nad tem, by 
w przyszłości zostać bohaterem... By 
nie tracić czasu wyruszyliśmy (z ko- 
legą) w stronę rzeki. ...Po drodze spo- 
strzegłem leżący portfel. Znalazłem w 
nim kilka monet srebrnych. Wobec 
tak jawnej łaski nieba...* Szli dalej. 
Było zimno, więc „dreszcz wstrząsał 
skórą”. W drodze las, noc, gwiazdy, 
jezioro, zamczysko, „cicha melodja* 
i wreszcie miasteczko. Lecz gdy zgłod- 
niali skierowali się do sklepiku, .„oka- 
zało się, że ktoś świsnął portfel z mo- 
netą“. 

No zuchu, a jak tam bylo napraw- 
dę? Czy aby nie przestawiona nieco 
kolejność wydarzeń? 

Ale to drobnostka. Jak było—tak 
było, grunt w tem, że dalej dobrze 
będzie! Prawda? 

: W. K. 

saewy ę6% 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Katastrofa samochodowa na trakcie 

niemenczyńskim. 
Samochód spadł z mostu do rowu. Dwie osoby ciężke ranne. 

Poważna katastrofa samochodowa wyda- 

rzyła się w dniu wczorajszym na trakcie 

niemenczyńskim pomiędzy miejscowościami 

Dołojcie i Pokrojowszczyzna na terenie gm. 

niemenczyūskiej. 
Traktem tym w kierunku Wilna zdążał ze 

znaczną szybkością samochód 5 pułku łot- 

niczego w Lidzie Nr. 6877, w którym znaj- 

dował się kierujący samochodem plutonowy 

5 p. lotniczego Hi. Wojnowiez i mieszkanka 

zaścianku Zdziadłojcie Jadwiga Bałandyno- 

wiezó . 
Wpobliżu Dołojć, w chwili kiedy szyb- 

ko mknący samochód znajdował się na ma- 

łym moście przerzuconym poprzez 3 metro 

  

    

wej głębokości rów kierownica samochodu 
uległa nagłemu zepsuciu i samochód w ca- 
łym pędzie uderzył w poręcz mostu, który 
został roztrzaskany i samochód wpadł do 
rowu. 

Z pod szezątków rozbitego samochodu 
wydobyto ciężko rannych pasażerów samo- 
chodu. Najwięcej ucierpiała podczas kata- 
strofy Bałandynowiczówna, którą przewie- 
ziono do Wilna i ulokowano w Klinice Li- 
tewskiej, zaś rannego plutonowego przewie- 
ziono do ambulatorjum wojskowego w Pod- 
brodziu, gdzie udzielono mu pierwszej po- 
mocy lekarskiej a stąd do szpitala wojsko- 
wego. (C). 

Samobójstwo 100-letniej staruszki. 
ŚWIĘCIANY 26.8. Pat, — W dniu 26 

bm. w Święcianach popełniła samobójstwo 

Kwiatkowska, 100-letnia staruszka, stała 

mieszkanka wsi Gawejciany gminy święciań- 

skiej. Desperatka rzuciła się do studni w po 

dwórzu dziekanatu śŚwięciańskiego. Zwłoki 
wydobyto i zabezpieczono do decyzji władz 
prokuratorskich. Powodu samobójstwa na- 
razie nie ustalono. Władze policyjne prowa- 
dzą w tej sprawie dochodzenie. 

Brat zabił brata. 
We wsi Miekiewicze gminy wojstomskiej 

na tle porachunków osobistych wynikła bój- 

ka pomiędzy braćm Łuskim. 

Podczas bójki jeden z braci — рог- 

wał koło i uderzył niem brata w głowę. 
Śmierć nastąpiła momentalnie. ; 

Zabójcę aresztowano. 
(©) 

Pioruny niszczą tegoroczne zbiory. 
W dniu wczorajszym w majątku Pusz 

ko gm. rzeszańskiej powiatu wileńsko -troc- 

kiego wskut uderzenia piorunu wybuchł 

pożar. Ogień całkowicie strawił chlewy mie- 

  

      

szkańca tego majątku Michała Pizaniego, w 
których znajdowały się tegoroczne zbiory. 

Straty wynoszą ponad 20 tysięcy złotych. 
(C). 

POSTAWY 
-— ZNISZCZENIE BRAMY  WZNIESIO- 

NEJ NA CZEŚĆ J. E. METROPOLITY. WI- 

LEŃSKIEGO. Nie minęło jeszeze echo 

zbezczeszczenia kaplicy Najświętszej Marji 

Panny wpobliżu Postaw, gdy oto znowu 0- 

trzymaliśmy wiadomość, iż grupa niezna- 

nych osobników we wsi Zacharowszczyzna 

gm. hruzdowskiej zniszczyła bramę trium- 

falną wzniesioną przez ludność wsi na cześć 

J. E. ks. Arcybiskupa Metropolity Wileń- 

skiegó R. Jałbrzykowskiego, który jechał 

na Kongres Eucharystyczny do Postaw. | 

Bezbożnicy zniszczyli krzyże bramy, po- 

czem połamane szczątki wraz z bramą wrzu 

«! do rzeki. Powiadomione władze śled- 

cze zarządziły energiczne dochodzenie. Lu- 

dność wsi nowym tym wypadkiem oburzona 

została do najwyższego stopnia i postano- 

-wiła współdziałać z policją celem wytro- 

pienia sprawców. (C). 

WILEJKA 
+ Ś. p. Aniela Wołłowiczowa. W. tych 

dniach odbył się w Hanucie pod Wilejką 

(województwo wileńskie) pogrzeb ś. A- 

nieli Wołłowiczowej, z domu Sulżyń: 

staruszki 70-letniej, córki żołnierza z 1881 r. 

Tadeusza Sulżyńskiego, Schodzi z Nią ze 

świata jedna z matron, wychowanych w 

dawnej tradycji opartej na przekonaniu, że 

wartość życia polega na poświęceniu. Pełna 

skarbów serca i niezwykłej urody która Jej 

nie opuszczała i w późnym wieku, była Ona 

ia i dla każdego kto miał 

sposobność zetk: się z Nią, prawdziwym 

przykładem cnót rodzinnych i moralnego 

wdzięku. Wśród ciężkich przeciwności z ja- 

%iemi przyszło Jej walczyć w życiu, wycho- 

wała dzieci z których przeżyło Ją dwoje, 

Tadeusz, właściciel majątku Hanuta i Jó- 

zef radca województwa poznańskiego. 
Niech ta wzmianka z ręki przyjaciół bę. 

dzie im pociechą w tej stracie niepoweto- 

wanej. 

HOLSZANY 
+ Kiłka słów wyjaśnienia. Od p. M. Ga- 

na otrzymujemy następujący list. Niedawno 

trafiła mi do rąk notatka zamieszczona w 

„Dzienniku Wileńskim* Nr. 179 z dnia 7 

sierpnia r. b. strona czwarta pt. „Pan se- 

kretarz gminy nie daje ludziam spać”. Ponie- 

waż zamieszczona notatka całkowicie mija 

się z prawdą i nie pdpowiada rzeczywistoś- 

ci oraz nie została sprostowaną przez księ. 

dza proboszcza parafji boruńskiej, który 

wówczas był w Giejstunach, niniejszem pro- 

szę o umieszczenie w swem poczytnem piš- 

mie poniższego mego wyjaśnienia. 

„W dniu 29 lipca r. b. po godzinach u- 

rzędowych, udałem się na teren gminy w 

<elu załatwienia spraw służbowych, o czem 
świadczą protokóły mych czynności. 

Wracałem już około godz. 9 _ wieczór 

przez wieś Giejstuny odległą o 8 klm. od 

Holszan t. j. mego miejsca zamieszkania i 

Urzędu. Tam dowiedziałem się od członków 

miejscowego Związku Strzeleckiego, że przy- 

był ksiądz Nurkowski, proboszcz parafji bo- 

ruńskiej w celu rozbicia Związku Strze- 

leckiego, a założenia Stowarzyszenia Mło- 

dzieży Polskiej. Wraz z księdzem przybyli 

„p. major nieznany mi z nazwiska i dwóch 

przedstawicieli Stow. M. P. z Wilna z któ- 

rych jeden był generalnym sekretarzem Sto- 

warzyszenia. Zatem więc nieprawdą jest. 
że odbywało się zebranie Stowarzyszenia 

Młodzieży Polskiej, niby istniejącego jak 

zaznaczono w notatce. 

Ponieważ wiedziałem o tem, że ksiądz 

Nurkowski już parokrotnie przyjeżdżał do 
wsi Giejstuny w celu założenia Stowarzy- 
szenia lecz bezskutecznie, i obecnie nie zwra- 

«całem uwagi wierząc, że idea Związku Strze- 
leckiego jest silniejszą od jakich bądź pu- 
stych przesłanek i  obiecanek inicjatorów 

Stow. M. P. i członkowie, oraz pozostała 
młodzież na lep ten nie pójdą. Lecz człon. 
kowie Związku uprosili mię bym pozostał 

i był obecny na zebraniu. 
Ponieważ jestem członkiem Zarządu Sto- 

warzyszenia Rezerwistów i b. Wojskowych 
«w Holszanach i częstokroć dojeżdżałem do 
wsi Giejstuny do Związku Strzeleckiego, 
gdzie przeprowadzałem pogadanki, odczyty, 
bądź urządzałem audycje radjowe, przeto 
czując się upoważnionym do wystąpienia 
na zebraniu naskutek prośby strzelców, 
pozostałem we wsi, przyczem wysłałem śoł- 
tysa do księdza z prośbą o pozwolenie wstą- 
pienia na zebranie. Dodać muszę, że nie 

jestem prezesem Strzelca, jak jest podano 
w notatce, oraz nie należę nawet do Związku 
strzeleckiego, współpracuję tylko ze Związ- 
kiem Strzeleckim z ramienia Związku Rez. 
i b. Wojsk. przeto mianowanie mię prezesem 
uważam za zbyt zaszczytne dła mej skrom- 
nej osoby. Otóż ksiądz proboszcz zaprosił 
mię na zebranie, lecz zanim doszedłem do 

alu w którym odbywało się zebranie za- 
yłem, że przewodniczący i towarzyszą- 

e mu osoby opuścili lokal. W drodze do 
kalu kilku strzelców opowiedziało mi, że 

mawiano ich porzucić szeregi strzeleckie, 
yż strzelcy nie będą dobrymi żołnierzami 
i ludźmi, że to są bolszewicy, że idą tylko 
kawałek kiełbasy i kieliszek wódki, nie 
ja wiary, że podczas wojny będą na ty- 

h armji grabić i mordować, i... że strzel- 
są tylko we Włoszech i Bolszewji. 
Słyszane kilkakrotnie sprawdzałem od 

  

   

     

   

  

  

  

    

  

  

innych osób, ponieważ ponownie usłysza- 
łem potwierdzenie, przeto uznałem za sto- 
sowne prosić księdza o wyjaśnienie. Na mo- 
ją prośbę zaprzeczenia temu co słyszałem 
od strzelców, ksiądz Nurkowski odpowiedział 
mi zupełnie w innym sensie zmieniając cał- 

kowicie temat rozmowy. Przeto powtórnie 
już poprosiłem bardzo grzeqznie * księdza 
proboszcza, by nie przeszkadzał w pracy 
Związku Strzeleckiego i nie rozbijał tako- 
wego przez zakładanie innych organizacyj, 
które mógłby założyć z powodzeniem w in- 

nych okolicznych miejscowościach. Na ta 

zapytanie i prośbę otrzymałem odpowiedź, 

dosłowną: „Gwiżdżę ja na was wszystkich, 
zginę, przepadnę, i nie spocznę zanim Strzel 
ca nie rozwiążę, a Stowarzyszenia nie zało- 
żę”. Widząc uniesienie księdza proponowa- 
łem wstąpienie do lokalu, lecz ksiądz w 
dalszym ciągu krzyczał i wymachiwał rę- 
„kami, że zginę lecz Strzelca w Giejstunach 

rozwiążę. Następnie dodał, że uważał wieś 
Giejstuny za katolicką, że na wypadek na- 
jazdu bolszewików schroniłby się tam bez- 

piecznie, a obecnie musi uciekać z niej. Na 
powyższe nadmieniłem, że wieś Giejstuny 
polską i katolicką była, jest i będzie. 

Zatem więc żadnych zebrań nie zwoły- 
wałem, ani też krzyków lub kałasów nie 
urządzałem, że ludność nie spała z winy 

księdza o tem wyraźnie świadczy drugi 
ustęp artykuliku umieszczonego w „Dzien- 

niku* Nr. 179. Ponadto jeszcze chciałbym 
dodać że obecnie strzelcy skarżą się, jako- 
by ksiądz proboszcz w Borunach ma wykląć 
na 7 lat, wywiesić listę na drzwiach koś- 
cielnych, ślub dawać tylko przy dwóch 
świecach i t p. i Ł p. Ponieważ wszyscy 
członkowie Związku Strzeleckiego w Giejstu- 
nach wykonują wszelkie praktyki kościelne, 
może ksiądz proboszcz byłby łaskaw wymie- 
nić z pod jakich przepisów Kościoła wyła- 
mują się strzelcy pod wpływem swych kie- 
rowników. Może wyłamaniem będzie to, że 
jeden raz tylko dla zebranych kobiet, star- 
ców i dzieci urządziłem audycję radjową 
mszę transmiłowaną z Bazyliki Wileńskiej 
której z namaszczeniem i skupieniem ze- 
brani wysłuchali. Nie wiem. 

   

      

  

Gan Mieczysław 

Sekretarz Stowarzyszenia  Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych w Holszanach. 

BIENIAKONIE 
— Z okazji tygodnia Przeciwpożarowego. 

W ub. niedzielę dn. 23 sierpnia b. r. z o- 
kazji tygodnia przeciwpożarowego staraniem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, przez tutejszy 
zespół amatorski odegraną została sztuczka 
p. t. „Miłość Strażaka”. Całkowity dochód 
przeznaczono na rzecz O. S. P. Publiczność 
pomimo złej pogody wypełniła salę po brze- 
gi, co należy stwierdzić z uznaniem dla zro- 
zumienia znaczenia O. S. P., oraz trady- 

cyjnej sympatji jaką darzy nasze społeczeń- 
stwo organizację Straży zdobytej dzięki e- 
nergicznej i nadzwyczaj wydatnej pracy w 
latach ubiegłych b. prezesa Straży p. Wł. 
Boczka, a kontynuowanej przez następcę о- 
becnego prezesa p. J. Litwinowicza. 

Zespół amatorski wywiązał się bardzo 
dobrze, co przedewszystkiem należy zawdzię- 
czać p. J. Litwinowiczowi jako reżyserowi, 
oraz bohaterom głównych ról w osobach 
p.p. B. Wasiłowskiego, J. Januszewskiej i 
T. Ruchlewicza. aklaskiwanych niemilknącą 
burzą oklasków. 3 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa 
taneczna pod przewodnictwem p. H. Soko- 
łowskiego, która trwała do rana—zosta 
jąc nader miłe wspomnienia i wdzięczność 
dla jej organizatorów. 

  

   

Sympatyk. 

ŚWIĘCIANY 
-- OBŁAWA NA WILKI. W związku z nad 

chodzącą jesienią zapoczątkowano już na 
terenie powiatu święciańskiego walkę z wil- 
kami. Przed paru dniami odbyła się obława 
na wilki w lasach p. Skirmunta w Szemie- 
towszezyznie. Zabito 6 wiłków młodych i 
raniono jednego starego, który zdołał um- 
knąć. Należy z uznaniem odnieść się do po- 
wyższej akcji, przykład bowiem roku u- 
biegłego gdy wilki czyniły bardzo znaczne 
szkody miejscowej ludności, przestrzega 
przed plagą tych szkodników. 

Nerwy 

„Bibljoteka Nowości” Š 
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Walka z bezrobociem. 
Organizowanie Komitetu Obywatelskiego. 

Onegdaj w lokalu Polskiego Czer- 
wonego Krzyża przy ul. Zawalnej 1 
odbyło się posiedzenie organizacyjne 
Sekcji Pomocy Komitetu Obywatel- 
skiego Zwalczania Bezrobocia. W po- 
siedzeniu pod przewodnictwem pre- 
zesa Polskiego Czerwonego Krzyża L. 
Uniechowskiego wzięli udział człon- 
kowie sekcji: dyrektor Banku Polskie- 
go w Wilnie p. Białas, kierownik wy- 
działu Opieki Społecznej Magistratu 
p. Majewski, poseł Dobosz, zastępca 
starosty grodzkiego p. Giżycki. dyrek- 
tor Izby Przemysłowo-Handlowej p. 
Jutkiewicz, p. Jarzykowiczowa, ks. 
proboszcz Kulesza, ławnik Magistratu 
p. Kruk, pułkownikowa Landauowa, 
p. Wilczewska oraz przedstawiciel 
wydziału opieki społecznej urzędu 
wojewódzkiego p. Ignacy Łepkowski. 

Posiedzenie zagaił puzewodniczą- 
cy p. Uniechowski, szeroko omawia- 
jąc cele komitetu oraz zadania, jakie 
go czekają w akcji zwalczania bezro- 
bocia oraz niesienia pomocy  lu- 
dziom pozbawionym pracy i pozosta- 
jącym bez środków do życia. Sam spo- 
sób okazywania pomocy p. Uniechow- 
ski poddał rozważaniu w celu usta- 
lenia, jaki sposób wydawania zapo- 
móg jest celowszy: gotówką czy w na- 
turze. Zdaniem przewodniczącego, 
wydawanie gotówki byłoby niepożą- 
dane, gdyż pieniądz w ręku biedaka 
demoralizuje go, rodząc różne poku- 
sy i zachęcając do wydatków niecelo- 
wych, nie mających nic wspólnego z 
troską o utrzymanie i zapewnienie so- 
bie na pewien czas względnego bytu. 
Natomiast zapomoga w naturze, np. 
żywność, ubranie, opał, mieszkanie i 
t. p. jest bardziej wskazana, gdyż ma 
tę dobrą stronę, iż stanowiąc artyku- 
ły bezpośrednio gotowe do użytku, 
nie nastręcza możliwości łatwego о- 
brócenia ich na inne cele. 

Na ten temat wywiązała się oży- 
wiona dyskusja, w wyniku której 
wszystkiemi głosami, oprócz jednego, 
uchwalono, że zapomóg będzie się u- 
dzielało tylko w naturze i jedynie w 
wyjątkowych wypadkach, w razie 
stwierdzenia konieczności, będzie się 
wydawało pewne, niewielkie sumy pie 
niężne. 

Po uzgodnieniu kwestji sposobu 
wydawania  zapomóg, posiedzenie 
przystąpiło do ustalenia, jakiemi fun- 
duszami może dysponować sekcja о- 
raz czy ma ona przychodzić z pomocą 
tylko bezrobotnym, czy też wszyst- 
kim biednym, którzy się do niej zwró- 
cą. W pierwszej sprawie zgromadzeni 
na posiedzeniu doszli do wniosku, że 
na fundusze sekcji powinny składać 
się nietylko ofiary, lecz tak samo 
wszystkie subsydja instytucyj rządo- 
wych i samorządowych. Co zaś do 
tego, komu wydawać zapomogi, to po- 

nieważ, jak sama nazwa komitetu 
wskazuje, sekcje jego powstały wy- 
łącznie dla bezrobotnych, więc też i 
zapomogi należy wydawać tylko bez- 
robotnym, pozostawiając wszystkich 
biednych opiece instytucyj dobroczyn- 
nych. 

W celu skuteczniejszej i bardziej 
obszernej działalności sekcja powinna 
wejść w kontakt ze wszystkiemi orga- 
nizacjami, prowadzącemi akcję nie- 
sienia pomocy bezrobotnym i skoor- 
dynować z niemi swą pracę. Należy 
utworzyć sprawny aparat wywiadow- 
czy, któryby ustalał faktyczny stan 
materjalny bezrobotnych, potrzeby 
poszczególnych jednostek i rodzin, u- 
biegających się o zapomogi W tym 
też celu należy zebrać możliwie do- 
kładne dane o bezrobotnych z Państ- 
wowego Urzędu Pośrednictwa Pracy, 
wydziału opieki społecznej Magistra- 
tu i instytucyj dobroczynnych. 

Pozatem konieczne jest wszczęcie 
akcji propagandowo-prasowej, która- 
by uświadomiła społeczństwo, że prze- 
cież w jego interesie jest poprzeć po- 
czynania komitetu, zmierzające do 
zwalczania bezrobocia. Zbliża się se- 
zon zimowy, a z nim razem zwięk- 

szenie się i tak już licznego zastępu 
ludzi bez pracy i kawałka chleba. 
Głód jest złym doradcą, a głodny 
człowiek może się stać niebezpiecz- 
nym ciężarem dla społeczeństwa. To- 
też poza względami humanitarnemi 
w społeczeństwie powinno przemówić 
poczucie bezpieczeństwa i skłonić je 
do wspierania poczynań komitetu. 

Wreszcie posiedzenie postanowiło 
skoncentrować w rękach sekcji wszy- 
stkie zapomogi, wydawane bezrobot- 
nym przez instytucje rządowe i samo- 
rządowe. W tym celu sekcja zwróciła 
się do władz z prośbą o przelanie do 
jej kasy wszystkich sum, przeznaczo- 
nych na pomoc bezrobotnym. 

Po omówieniu spraw organizacyj- 
nych sekcja wyłoniła sześć działów 
(komisyj) do załatwiania poszczegól- 
nych resortów prac: finansowo-praso- 
wy, wywiadowczy z p. Majewskim na 
czele, żywienia — z p. Wilczewską. 
opałowy — z p. Krukiem, mieszkanio- 
wy — z p. Giecewiczem i odzieżowy— 

z p. Małowieską. 
Wybranie przewodniczącego dzia- 

łu finansowo-prasowego powierzona 
p. Uniechowskiemu, jak również wy- 
branie skarbnika w prezydjum sekcji, 
które ukonstytuowało się w sposób 

następujący: 
Przewodniczący — prezes Unie- 

chowski, I-szy zastępca przewodniczą- 
cego — poseł Dobosz, II-gi zastępca— 
ławnik Kruk, skarbnik — vacat i se 
kretarz — inspektorowa Izydorczyko- 
wa. (m) 

  

  

Odnalezienie szczątków:króla 
Władysława IV? 

W dniu 26 sierpnia r. b. w toku dalszych poszukiwań w kaplicy Św. 
Kazimierza w Bazylice, w obecności ks. prałata A. Sawickiego, profesora 
J. Kłosa, kierownika robót, prof. dr. Morelowskiego, art. malarza J. Hoppena, 
oraz arch. J. Pekszy, odnaleziono w podmurówce ołtarza, po stronie 
ewangelji, na głębokości około 1 m. 20 cm. pod posadzką, w specjalnem 
starannem obmurowaniu, wyłożonem wewnątrz deszczułkami, szczątki 
jednej puszki cynowej, a obok niej drugą takąż całkowitą, prostokątną, 
© wymiarach około 25 na 20 na 32 cm. z nieznacznemi tylko uszkodze- 
niami. 
tość o wyglądzie, nasuwającym przypuszczenie, 

Wewnątrz puszki, poprzez zniszczone dno, stwierdzono zawar- 
wymagające zresztą 

jeszcze naukowych oględzin i opinji specjalistów, że są to wnętrzności 
i serce ludzkie. 

Wobec istnienia danych historycznych, że w kaplicy św. Kazimierza 
były złożone w r. 1648 wnętrzności i serce króla Władysława IV, zacho- 
dzi prawdopodobieństwo, że odnaleziono te właśnie szczątki królewskie, 
co dalsze badania będą mogły jeszcze wyjaśnić. 

Zagadkowa Śmierć herszta bandy 
„Szare kruki”. 

W: swoim czasie donosiliśmy w „Kurjerze 
Wileńskim* o zlikwidowaniu w Wilnie przez 
miejscową policję śledczą niebezpiecznej 
bandy złodziejskiej pod nazwą „Szare kruki* 

Ostatnią ofiarą tej szajki był kupiec wi- 
leński J. Łam, którego złodzieje zwabili do 
restauracji, gdzie skradli mu złoty zega. 
rek wartości ponad 800 zł., 

Podczas likwidaeji tej szajki polieja u 
staliła, że na czele jej stał niejaki Zygmun- 
towiez znany pod przezwisk. „Burmistrza*. 

Po ukończeniu pierwiastkowego  śŚledz- 
twa, decyzją sędziego śledczego, „Burmistrz* 
został zwolniony z więzienia pod dozór po- 
lieji. 

Znalazłszy się na wolności „Burmistrz* 
znikł jak kamfora, obawiając się widocz- 
nie powtórnego spotkania z policją. $ 

Tymezasem przed kilku dniami późno 
w nocy portjer szpitala żydowskiego po- 

słyszał przy drzwiach wejściowych szpitala 
jekieš słabe pukanie. Zaciekawiony otwo- 
rzył drzwi i zauważył przed sobą ciężko 
zranionego człowieka ostatkiem sił trzyma- 
jacego się na nogach. 

Osobnik ów posiadał na ciele kilka ran. 
które widocznie otrzymał przed kilku dnia- 
mi. 

Mimo zabiegów lekarskich uratować ran. 
nego nie udało się i ranny po kilkudniowej 
kuracji zmarł. 

Dopiero po jego Śmierci wyjaśniło się, 
że jest to były herszt zlikwidowanej szaj 
ki „Szare kruki* „Burmistrz%. Przy jakieh 
okolicznościach został on ranny i kto jest 
spraweą jego śmierci pozostaje narazie ta- 
jemnieą, którą wyświetlić ma wdrożone w 
tej sprawie dochodzenie policyjne. 

(€). 

Fundamenty starożytne na ul. Syrokomii. 
Wezoraj podczas robót ziemnych, robot. 

niey natrafili na starożytne fundamenty na 

ION ISA VS T O RASĖS 

'ul. Syrokomli. O odkryciu powiadomiono 
niezwłocznie władze konserwatorskie. 
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Nasza nowa powieść. 
Wkrótce rozpoczynamy druk niezmiernie interesującej powieści jednego 

z najwybitniejszych detektywistycznych pisarzy angielskich, Filipa Macdonalda 

p. t „CZTERY DNI". 
W powieści tej znajdą Sz. Czytelnicy doskonałą rozrywkę na coraz 

dłuższe już wieczory jesienne. Wstrząsająca opowieść o losach skazanego 

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

treść 4-ch, jakże tragicznych, dni. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
SAN LRS T TE 

  

'tobusach mogą być dopuszczane 

3 

KRONIKA 
|| Dziś: Cezarego. 

| Czwartek 
| | Jutro: Augustyna. 

27 | 
| Wschód słońca —g. 4 m, 38 

Sierpie | ZEmod a -z410R238 
Spostrzożenia Zakładu Meteorelegi] U. S. B 

w Wiinie z dnia 26'VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

  

Temperatura średnia  +- 139 C. 

s najwyższa: -- 16° С. 

' najniższa: -- 119 C. 

Opad w milimetrach: 29 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.i spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: ciągły, umiarkowany deszcz. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Rewizja apteczek w autobusach. W 

m. lutym r. b. miarodajne władze państwo 

we wydały zarządzenie, że do użytku w au- 
apteczki 

tylko P. C. K. Tymczasem okazało się, że 

zachodzą wypadki zaopatrywania autobu- 

sów w apteczki nieodpowiednie, podrobione 

na wzór apteczek P. C. K. i niekiedy bez- 

prawnie zaoptrzone w godło Czerwonego 

Krzyża, zaś zawartość tych apteczek znaj. 

duje się w stanie brudnym i nieodpowiada- 
jącym przeznaczeniu. 

Wobec takiego stanu rzeczy, Urząd Wo- 

jewódzki zarządził sprawdzenie apteczek au- 

tobusowych, a o faktach wykrycia apteczek 

podrobionych, polecił zawiadomić odnośny 

zarząd P. C. K., który będzie winnych po- 

ciągał do odpowiedzialności sądowej. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Rok szkolny Konserwatorjum Muz. 

(ul. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej) 

rozpoczyna się dn. 1 września. Nauka gry 

na instrumentach solowych i orkiestrowych. 

Nowootworzona klasa operowa. Klasa orga- 

nowa. Śpiew solowy. Przedmioty teoretycz- 

ne. Zespoły: kameralny, chórowy i orkie- 

strowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat od g. 11—2 

(do dnia 1 września), i od godz. 4—7 po poł. 

(od dnia 1 września). 
— Gimnazjum im. Ks. P. Skargi dla do- 

rosłych, koncesjonowane przez Kuratorjum 

Wil Okr. Szk., o typie humanistycznym z 

oddziałem / matematyczno - przyrodniczym 

rozpoczyna naukę z dnia 2 września w go- 

dzinach popołudniowych t. j. od 16.30 do 

21-ej. 
Zapisy kandydatów (tek) od lat 18-tu 

wzwyż do klas 4—8 włącznie przyjmuje kan- 
celarja przy ul. Mickiewicza 22 (lokal gimn. 
E. Dzięcielskiej) w godz. 17—19. 

Egzaminy do wszystkich klas prowadzo- 
nych rozpoczną się dnia 31 b. m. o godz. 
16 m. 30. : 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wezwanie do członków Stowarzyszenia 

R.ib. W. Zarząd Koła Stowarzyszenia Rezer 
wistów i b. Wojskowych Sekcja P. W. i 
W. F. wzywa wszystkich członków 1-szej 
Kompanji sztandarowej do stawienia się w 
dniu 27 b. m. o godz. 18-tej w sprawie Za- 
wodów Strzeleckich w lokalu. Federacji, ul. 
Żeligowskiego Nr. 4. 

Stawiennictwo obowiązkowe. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobotni szykują memorjał do mi- 

nistra handlu i przemysłu. Wobec zapowie- 
dzianego na piątek przyjazdu do Wilna mi- 
nistra handlu i przemysłu, bezrobotni przy- 
gotowali obszerny memorjał ilustrujący roz- 
paczliwą ich sytuację wobec zawieszenia ro- 
bót inwestycyjnych przez Magistrat m. 
Wilna. 

RÓŻNE. 
— Egzekucja opłat na rzecz Państwowego 

Funduszu Drogowego. Urząd Wojewódzki 
wydał polecenie podwładnym organom przy 
stąpienia do niezwłocznego przymusowego 
ściągania opłat od właścicieli samochodów 
prywatnych tak osobowych jako też i cię- 
żarowych, należnych za drugi kwartał b. 
okresu budżetowego, których termin płat- 
ności minął w dniu 1 lipca r. b. 

Niezależnie od tego Urząd Wojewódzki 
polecił przystąpić do ogzekucji zaliczek, ja- 
ką właścicieli taksówek, autobusów i samo- 
chodów prywatnych i ciężarowych byli obo- 
wiązani wpłacić w terminie do dnia 15 b.m. 

Równocześnie władze wymiarowe wyjaś- 
niają, że właściciele samochodów winni wpła 
cać dalsze zaliczki w wysokości */5 części 
rocznego wymiaru w terminie do 15 każ- 
dego miesiąca, poczynając od dnia 15 wrześ- 
nia. Do tego czasu, winny być wpłacane za- 
liczki w wysokości od */12 części rocznego 

wymiaru. 
-— Jakie pedatki mamy płacić w sierpniu. 

Z końcem sierpnia, upływa termin płatnoś- 
ci następujących podatków: podatek od nie. 
ruchomości za II kwartał, podatek od loka- 

li HI kwartał i miejski podatek od szyl- 
dó reklam za rok 1931. 

Po upływie terminu zostaną wdrożone 
energiczne egzekucje przeciwko opieszałym 
płalnikom. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15 w. ukaże się po raz trzeci najnowsza 

komedja Moughama „Mam prawo odej 
Arcyciekawa sztuka ta poza specyficznie an- 
gielskim humorem posiada głęboki podkład 
psychologiczny, przedstawiający duchowe 
załamanie się człowieka, który zrozumiał 

całą bezwartościowoś prowadzonego do- 
tychczas życia, i który pragnie je zmienić, 
nie licząc się z żadnemi konwenansami. 

Niezwykle ciekawą sylwetkę bohatera sztu- 
ki ujął dyr. Zelwerowicz mistrzowsko, stwa- 
rzając postać o ogromnej plastyce scenicz- 
nej. Sekunduje mu dzielnie cała absada w 
osobach: pp. Małyniczówny, Sawickiej, Se. 
werinówny, Szurszewskiej, Mileckiego, Ła- 

cińskiego, oraz Lubiakowskiego, którzy zna- 

leźli wdzięczne pole do popisu aktorskiego. 
Świetny djalog, przypominający przenikli- 
wość Bernarda Shawa, oraz nieprzewidzia- 

ne sytuacje, sprawiają, że sztuki słucha się 
od początku do końca z nieustającem zain- 
teresowaniem. 

— Teatr Letni. Dzisiejsza premjera „Na- 
rzeczonej z dachu*, Dziś o godz. 8 m. 16 w. 
odbędzie się w Teatrze Letnim wznowienie 
arcyzabawnej komedji Olivier'a i Middletona 
p. t. „Narzeczona z dachu", granej w zeszłym 
sezonie na scenach wileńskich z nisłycha- 
nem powodzeniem. Obsadę tej pełnej humo- 
ru sztuki stanowią: pp. Detkowska, Eichle- 
równa, Detkowski, Dejunowicz, Karpiński, 
Pichelski, Wasilewski oraz Wyrwicz-Wi- 

chrowski, zarazem reżyser sztuki. Zarówno 
żywa. pełna niespodziewanych zwrotów 
akcja, jak i świetna obsada aktorska, spra. 
wią niewątpliwie, że „Narzeczona z dachu* 
cieszyć się będzie zasłużonem powodzeniem. 

— Występ Leona Wyrwicza w „Łutnić*. 
W nadchodzący wtorek, dnia 1-go września 

wystąpi o godz. 8 m. 30 wiecz. w Teatrze 
„Lutnia znakomity humorysta polski, Leon 
Wyrwicz, cieszący się również w Wilnie og- 

          

    

  

   

romną sympatją publiczności. Program wie- 
czoru zapowiada cały szereg monologów i 
recytacyj z repertuaru niezrównanego hu- 
morysty. 

— Występy Bogusława Samborskiego w 
Teatrze „Lutnia*. Dnia 7-go września odbę- 
dzie się w Teatrze „Lutnia* o godz. 8 m. 30 
wieczorem występ znakomitego artysty scen 
stołecznych, jednego z czołowych aktorów 
polskich, Bogusława Samborskiego, w sztuce 
p. tt „Prawda i kłamstwo*. Występ znako- 
mitego artysty w otoczeniu własnego zespo- 
łu wywołał w Wilnie zrozumiałe zaintere- 
sowanie. 

CZWARTEK, DNIA 27 SIERPNIA. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka popularna. 13.10: Kom. me- 
teorologiczny. 16.40: Program dzienny. 16.45. 
Kom. żeglarski. 16.50: „Średniowiecze Pom- 
pei*. 17.10: Utwory Chopina (płyty). 17.35: 
„Styl współczesności". 18.00: Koncert popo- 
łudniowy. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 164. 
19.20: Nowości teatralne. 19.35: Program na 
piątek. 19.40: Giełda rolnicza i komunikaty. 
20.15: Koncert muzyki lekkiej. 21.30: „Ko- 
bieta serceem* słuchowisko. 22.00: Feljeton i 
komunikaty. 22.30: Recital skrzypcowy. 23.00: 
Muzyka lekka i taneczna, 

PIĄTEK, DNIA 28 SIERPNIA. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka lekka. 13.10: Kom. meteor. 
16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. dla żegl. 
16.50: Pogad. w języku franc. 17.10: Kon- + 
cert życzeń. 17.30: „Polowanie błotne w lecie. 
18.00: Kom. L. O. P. P. 18.15: „Ponurość 
współczesnej powieści francuskiej* feljeton. 
18.30: Program na sobotę i rozmaitości. 18.40: 
Muzyka lekka. 19.00: Rozmaitości. 19.20k 
Giełda rolnicza i komunikaty. 20.15: Koncert. 
22.00: Feljeton i komunikaty. 22.30: Muzyka 
lekka .i taneczna. b : 

NOWINKI RĄDJOWE. 
W. KOWIEŃSKIM LABIRYNCIE. 

Wtorek, 25, VIII. o godz. 17 (aud, lok.). 
W języku farncuskim istnieje wyraz pełen 
znaczenia, dla którego winniśmy mieć głę- 
boki szacunek. Wyraz ten brzmi: Continuer. 
me języku polskim niema dlań odpowiednika. 
Czyżbyśmy naprawdę nie byli zdolni do ja- 

kiejś konsekwencji? A jednak są wśród nas 
i tacy którzy nie trwonią sił na przerzucanie 
się od tematu do tematu; lecz raz pochwyciw- 

szy jakiś wątek już starannie się go trzymają, 
jak” nici Arjadny. Taką Arjadną dla Pana 
Marjana Beiiermana jest Litwa Kowieńska. 
Prawie co tydzień możemy z jego ust usły- 
szeć coś nowego o tym kraju, oddzielonym 
od nas podwójnym murem niezrozumiałego 
języka i zamkniętej granicy. 

MORKA. 
a Wtorek, 25. VIII. o godz. 17.15 (aud. lok.). 

Miło jest podzielić się wrażeniami z niezmar- 
nowanych wakacyj, porównać własne spo- 
strzeżenia z cudzemi. Niewątpliwie ci, którzy 
spędzili choć część tegorocznych wakacyj nad 
morzem posłuchają Pana Wiktora Piotrawi- 
cza, który powie o swoich wrażeniach. A ei, 
którzy mogli się wybrać do Werek tylko, 
czyż odrzucą słuchawki? Nie! Właśnie ci bę- 
dą słuchali najpilniej. Fotel, lub krzesło za- 
mieni się nagle na kawałek plaży, na zam- 
kniętych powiekach zamigotają stałowe i nie- 
bieskie fale, i może doleci ich morka? 

KABARET. 

Wtorek, 25. VIII. o godz. 23.00 (aud. lok.). 
Konferansjerkę kabaretu co dwa tygodnie 
nada ego przez rozgłośnię objęli Teodor 
Bujnicki i Kazimierz Hałaburda. Ponieważ 
obaj łączą niewyczerpany humor ze zdoln 
ciami estradowemi, więc liczymy że nie z2- 
wiodą pokładanych nadziei, 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ZUCHWAŁA KRADZIEŻ PRZY ULICY 

WIŁKOMIERSKIEJ. 

W: dniu wczorajszym przy ulicy Wiłko- 
mierskiej wśród białego dnia została do- 
konana zuchwała kradzeż mieszkaniowa z 
włamaniem. 

W domu Nr. 3 przy wspomnianej ulicy 
zajmuje mieszkanie rządca kilku domów K. 
Budkowski. Rodzina Budkowskiego przeby- 
wa jeszeze na letnisku, wobee czego miesz- 
kanie przez długi czas pozostaje bez dozo- 
ru. Okazję tę nie omieszkali też wykorzystać 
złodzieje. 

Wczoraj między godziną 10 a 15 nieu- 
jawnieni narazie sprawcy, przy pomocy zła- 
mania kłódki i podrobionych kluczy prze- 
dostali się do wnętrza mieszkania i czując 
się tu widocznie bardzo bezpiecznie, splą- 
drowali całe mieszkanie, powywracali wszy- 
stki szuflady i t. d. Nareszcie zabrawszy naj 
cenniejsze rzeczy ulotnili się. (C) 

ARESZTOWANIE ZŁODZIEJA O 4 
NAZWISKACH. 

Wostatnich dniach czerwca policja wi- 
leńska powiademiona została © znacznej kra 
dzieży mieszkaniowej dokonanej na szko. 
dę niejakiego Talejkińskiego zamieszkałego 
wówczas na letnisku w kełonji magistrac- 
kiej. Wdrożone w tej sprawie dochodzenie 
doprowadziło onegdaj do aresztowania spra- 
wey kradzieży. Okazał się nim poszukiwa- 
ny oddawna przez władze śledcze niebez- 
pieczny zawodowy złodziej Marcinkiewicz, 
kórego osadzono w dniu wczorajszym w 
więzieniu na Łukiszkach. W ujęciu i zdema- 
skowaniu sprytnego złodzieja nastręezał wiel 
kie trudności fakt, że ukrywał się on pod 
4 fałszywemi nazwiskami. | 

Marcinkiewieza ujęto w jednej z melin 
złodziejskich przy ulicy Nowogródzkiej. 
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Ciekawy przykład telepatji. 
Donoszą z Budapesztu o ciekawym wy- 

padku telepatji, którego bohaterką jest pew 
na staruszka, Marja Szabo, zamieszkała na 
wsi w okolicach Szegedynu. Jeden z jej sy- 
nów wyemigrował do Ameryki przed dwu- 
dziestu laty, ponieważ zaś od chwili swego 
przyjazdu do New-Yorku nie dawał żad- 
nego znaku życia sądzono przeto iż umarł. 
‚ Jednakże przed dwoma tygodniami, Mar- 
ja Szabo, oświadczyła uroczyście dzieciom 
swym i wnukom, że syn jej żyje i wraca do 
ojczyzny. Oto wczorajszej nocy widziała go 
we śnie, jak stał oparty o barjerę okrętu 
płynącego do Europy. Bardzo się zmienił 
od czasu swego wyjazdu z rodzinnej wios- 
ki, postarzał się a na lewym policzku miał 
głęboką bliznę, której przedtem nie miał. 

Ponieważ staruszka z przedziwnym upo- 
rem wyrażała swe przekonanie o powrocie 
syna, poczęto obawiać się, że zwarjowała 
poprostu tem bardziej iż już kilkakrotnie za 
padała przedtem na chorobę nerwową. Sen- 
nego przywidzenia, nikt też nie brał poważ- 
nie. 

ё Tymczasem emigrant powrócił z Amery- 
ki, a zjawienie się jego wywołało nieopisane 
wrażenie w całej wiosce. Na twarzy, na le- 
wym policzku miał istotnie szramę, ślad po 
jakowymś krwawym porachunku. Co więcej 
syn Marji Szabo potwierdził zeznanie swej 
matki, bogate w wiele szczegółów co do u- 
rządzenia okrętu, na którym wracał.
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JEZIORO NAROCZ— MORZE WILENSKIE 
(Korespondencja własna). 

Narocz, w sierpniu, 

Turysta, który zdecydował się 
zwiedzić to jedno z piękniejszych 
miejsc Polski, może być pewien, że 
tego nie pożałuje. 

Normalnie komunikacja odbywa- 
ła się z Wilna przez Łyntupy, stam- 
tąd, po 'trzykrotnem przesiadaniu, 
wąskotorówką do Kobylników, stąd 
chodził autobus do schroniska (18 
klm.). Ale w tym roku autobus ska- 
sowano. Trzeba więc szukać innego 
środka lokomocji. Najbliższą stacją 
kolejową na większym szlaku są Po- 
stawy, jednocześnie spore miasteczko 
i siedziba starostwa i innych władz 
powiątowych. Ryzykujemy jazdę na 
Postawy. 

Czyściutkie miasteczko jest bar- 
dzo stylowe, ze swym rynkiem i ba- 
rokowemi kamienicami. Pytamy o 
sposób dojazdu nad Narocz. 

— Nad Narocz? To 40 kilometrów 
„z hakiem!* Przyjdzie się autem je- 
chać! 

— A są auta? 
— Dlaczego nie? Pan starosta ma 

auto i pan aptekarz i pan inżynier... 
— Ale do wynajęcia? 
— Do wynajęcia, to, musi być, 

nie będzie... 
Po takim mało pocieszającym dja- 

logu z autochtonem postawskim po- 
stanowiliśmy jednak zwrócić się do p. 
starosty o pomoc. Niestety, pan sta- 
rosta służbowo objeżdżał powiat. Pan 
aptekarz wyjeżdżał do Wilna, pozo- 
stał zatem pan inżynier Ł., dzięki u- 
przejmości którego wydostaliśmy się 
z Postaw. 

Gdzie podziały się przysłowiowe 
wyboiste drogi litewskie! Pamiętam z 
lat dziecinnych niemożliwe koleiny, 
w.których koła zapadały się po osie, 
doły z niewysychającemi kałużami, 
groble nie do przebycia! Wszystko to 
znikło, tak, że wierzyć się nie chce, 
że to te same miejsca. Drogi, które 

zjeździliśmy od Wilejki do Głębokie- 
go, od Berezwecza do Postaw i dalej 
— do Narocza — nie pozostawiają 
nic do życzenia, chyba to, żeby jak naj 
dłużej zachowały się w tak dobrym 
stanie. 

Jedziemy to falistemi polami, to 
starym, cudnym sosnowym lasem, 
rozprażonym w słońcu, pachnącym, 
zielonym. W polu prace: dopiero za- 
czynają się żniwa, pomimo, źe mamy 
sierpień. Na jednej z łąk — o dziwo! 
dopiero sianokos. Podobno sianokos 
tutaj odbywa się zawsze późno — 
czekają, żeby trawa większa urosła i 
nieraz zbierają owies i siano jedno- 
cześnie. 

Za ostatnim pagórkiem ukazuje 
się szafirowa wstęga wody, ujęta w 
ramy wzgórz, miejscami pokrytych 
lasem, gdzieindziej szachownicą pól 
i wioskami, ukrytemi w gąszczu 
drzew. Szafir nieba, wody i blask 
słońca nadają temu krajobrazowi cha 
rakter zupełnie południowy. 

To jeszcze nie Narocz. 
wielkie stosunkowo, 

To nie- 
ale prześliczne 

jezioro Miadzioł. Coraz więcej teraz 
górzysto i falisto i coraz to gdzieś na 
horyzoncie ukazują się pasma wody. 
Wreszcie olbrzymia przestrzeń lazu- 
rowa, wzgórza i wieże kościelne. To 
miasteczko Miadzioł, położone dla 
odmiany, nad jeziorem innej nazwy: 
Miastro. Są dwa Miadzioły — stary i 
nowy, stary jest niewątpliwie bardziej 
malowniczy, zbudowany na wzgórzu 
nad wodą, tak, że front kościoła z wie- 

życami i cerkiew, spowite w zieleni, 
odbijają się w wodzie. Ten, kto kilka- 
set lat temu budował to miasto, nie 
mógł wybrać korzystniejszego miejsca 
z, punktu widzenia artystycznego. 

Kilkanaście kilometrów jedziemy 
drogą, wijącą się brzegiem Miastra. 
Konie chłopskie, mało do aut przyz- 
wyczajone, płoszą się, stają dęba, o- 
kazują niezwykły temperament, po- 
nosząc nieraz aż do wody, na szczę- 
ście bardzo płytkiej. Wąska grobla 
tylko dzieli Miastro od. Narocza,. .z 
którego jest nawet urządzony przep- 
ływ. I wreszcie — coś jakby wiew od 
morza! Wiatr silny, ożywczy, doda- 
jący energji i radości. życia. Widzi- 
my olbrzymią, szafirową przestrzeń 
wodną, zlewającą się z niebem, wi- 
dzimy stada mew, krążących nad wo- 
dą, i brzeg piaszczysty, i sieci rybac- 
kie... 

Narocz! Największe jezioro w Pol 
sce, morzem litewskiem zwane, jezio- 
ro, o którem tyle w ludziach krąży 
podań i legend! Wokoło szumi stary 
las sosnowy. Woda pluszcze o: brzegi 
z miarowym poszumem morza i zle- 
wa się z szumem drzew. Nawprost 
brzegu nie widać. Na prowo i na le- 
wo — pagórki o łagodnej falistości 
— pola, wsie, lasy, słoneczne, weso- 
łe... 

Jest i schronisko czyściutkie, w 
zeszłym roku wybudowane przez To- 
warzystwo Przyjaciół Narocza, w za- 
rządzie którego są: marsz. Raczkie- 
wicz, dyr. robót publicznych na woj. 
wileńskie inż. Siła-Nowicki, starosta 
postawski Niedźwiedzki i inni. Wi- 
dać wielką staranność — meble w sty 
lu ludowym, estetyczne i ładne. A 
przytem — jak tanio! Pokój z dob- 
rem utrzymaniem (wypróbowaliśmy!) 
i pościelą 6 zł. 50 gr. dziennie. 

Przed schroniskiem — przystań 
dla łódek. Jest garaż dla aut, leżaki 
na trasach. Przed domem z trudem 
wyhodowane na piachu kwiaty. Ład- 
nie i miło. Narocz mieni się szmara- 
gdowemi barwami. Przy brzegu woda 
zielona, dalej szafirowa. Niebo — jak 
we Włoszech. Wiatr dmie — pojawia- 
ją się białe grzebienie fal. Woda i 
niebo — zupełnie jak morze. 

Jeden z towarzyszów podróży, 
człowiek rozsądny i trzeźwy, znie- 
cierpliwił się: 

— Morze, morze! Dlaczego mam 
sobie ciągle wyobrażać morze, kiedy 
mam przed sobą jezioro, które jest 
równie ładne? 

I to racja) H. Nal. 

Urzędnik starostwa wil.-trockiego 
przez szereg lat popełniał malwersacje. 

Od szeregu lat w starostwie na powiat 
wileńsko-trocki stanowisko referenta admini- 
stracyjnego zajmował asesor w VIII st. sł. 
Bolesław Łutowicz. 

Łutowicz zdołał zaskarbić sobie duże za- 
ufanie swej władzy zwierzchniej, to też po- 
wierzono mu odpowiedzialne funkcje. 

W. sierpniu ubiegłego roku Województwo 
zażądało rozrachunku z kwoty 2.258 zł. 50 
gr., osiągniętych przez starostwo ze sprze- 
daży baraków w Oranach. 

Ponieważ sprawę tę przeprowadzał Łu- 
towicz, który w tym czasie przeniesiony z0- 
stał do Oszmiany, przeto p. starosta Radwań- 
ski zwrócił się do niego o dopełnienie tej 
formalności. 

Jakież było zdziwienie, gdy zaindagowany 
Łutowicz nadesłał w odpowiedzi list, z 0- 

  

Dźwiękowe Kino 
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świadczeniem, że pieniądze, o których mowa 

oraz inne, przenoszące kwotę 8000 zł., roz- 
trwonił. 

Sprawą zajął się urząd prokuratorski, 
który w toku Śledztwa ustalił, iż Łutowicz 
od 1925 do 1930 roku, sprzeniewierzył w 19 
wypadkach różne kwoty na ogólną sumę 
8.978 zł. 69 gr., a wobec tego postawił go 
w stn oskarżenia, inkryminując mu przestęp- 
stwo przewidziane w art. 578 cz. 1i3 K.K. 

Sprawę rozpoznawał III-ci wydział karny 
sądu okręgowego w składzie pp. sędziów: 
Cz. Sienkiewicza, St. Miłaszewicza i M, Szpa- 
kowskiego. 

Osk. Łutowicz przyznał się do winy, kwe- 
stjonując jedynie drobniejsze kwoty. 

Po zbadaniu świadków, biegłego buchal- 
tera, sąd wysłuchał wniosku oskarżyciela, 

Dzi ZE 1 Przebój dźwiękowy! 
Ulubieniec 

Walc miłości 

КОН РЕ 

podprokuratora p. Dowbora i przedstawicie- 
la prokuratorji generalnej, który popierał 
wytoczone powództwo cywilne oraz obrony. 

W rezultacie sąd uznał osk. Lutowicza za 

winnego dokonania zarzucanego mu przez 
akt oskarżenia przestępstwa i wobec tego 

M I BE NS K R 

wymierzył mu karę zamknięcia w więzieniu, 
zamieniającego dom poprawczy, przez 1*| 
roku. 

Na rzecz skarbu państwa sąd zasądził od 

skazanego 6.052 zł. 79 gr. z procentami i ko- 
sztami za prowadzenie procesu. Ka-er. 

Pomocnik naczelnika więzienia 
pod zarzutem przywłaszczenia. 

Wczoraj przed sądem okręgowym w skła- 
dzie pp. sędziów: O. Okulicza, Cz. Sienkiewi- 
cza i St. Miłaszewicza stanął w charakterze 
oskarżonego Antoni Talarek, pomocnik na- 
czelnika więzienia Stefańskiego, któremu akt 
oskarżenia zarzucał przestępstwo przywłasz- 
czenia sobie materjałów i wyrobów wartości 
971 zł. 40 gr. (art. 578 cz. 1i3 K. K.). 

Nadużycia tego Talarek miał się dopuścić 
w okresie od dn. 14 stycznia do 3 września 
ub. roku, kiedy to kierował „Działem Pracy'* 

w więzieniu Stefańskiem. 

Podsądny nie przyznał się do winy. 
Sąd zbadał świadków, wysłucha: bieg- 

łych powołanych oraz rzecznika oskarżenia, 
wiceprokuratora p. Hejberta i obrońcę pod- 
sądnego mec. Engla, a po odbytej naradzie 
uznał, iż osk. Talarek nie jest winien przy- 
właszczenia, natomiast skazał go za nieza- 
chowywanie przepisów przy zestawianiu ra- 
chunków na 3 miesiące aresztu, zawieszając 
wykonanie tej kary na 2 lata. Ka-er. 

  

Teatr Lutnia. 
„Mam prawo odejść”. 

Czy p. dyr. Zelwerowicz intencjo- 
nalnie wybrał sobie sztukę z powyż- 
szym tytułem na pożegnanie Wilna? 
Być może, ale na to pytanie cóż moż- 
na odpowiedzieć wogóle i w tym po- 
szczególnym wypadku? Każdy fak- 
tycznie ma prawo odejść od obowiąz- 
ków, od zobowiązań, od rodziny, od 
życia nawet... (największym absurdem 
jest ratowanie samobójców), każdy 
ma niby prawo rozporządzać sobą jak 
chce, ale... Ale trzymają go, pętają nie- 
widziałne nici uczuć, lub fikcyjnych 
przywiązań. Czasami to co wiązało 
zda się mna wieki związki rodzinne, 
najbliższe uczucia, blednie z czasem, 
zwyrodnieje, przerodzi się w cichą 
niechęć i wstręt fizyczny czy moralny, 
a nakazy społeczne wiszą nad czło- 
wiekiem niczem dozorca katorgi i mó- 
wią: musisz znosić. Otóż. 'człowiek 
współczesny nie chce nie znosić. Naj- 
brutalniej gotów szukać szczęścia, ca- 
łe wychowanie młodzieży dąży do te- 
go by nie zwracała się ani na chwilę 
w stronę szczęścia polegającego na 
myśleniu o innych, ale tylko wyłącz- 
nie o sobie. Czy w szukaniu tego ga- 
tunku szczęścia są bardziej pogodni 
i zadowoleni niż ich ojcowie i matki, 

nie widać tego ze sztuki p. Sommer- 
seta, który pozazdrościwszy laurów 
Oskarowi Wilde, naszpikował swą 
sztukę paradoksami jak zakalcowaty 
keks rodzynkami. Ciężką ma rękę ten 
autor, dowcipy jego grzebią się jak 
mucha w smole, a cały akt aforyz- 
mów milutkiej czwóreczki dzieciacz- 
ków rozmyślających nad tem, że trze- 
ba żeby rodzice prędzej wymierali, bo 
tylko przeszkadzają, te drwiny z daw- 
eów życia, to może na żołądki anglo- 
saskie dość strawna potrawa, ale na 
polskie jakoś niema smaku. Rozmowy 
rozwlekłe do niemożliwości, aż się 
człek w rzędach złości, że musi z tak 
nudnymi ludźmi wieczór spędzać. 

Wyborna gra p. Zelwerowicza i 
doskonale dotrzymującej mu towarzy- 
stwa p. Małyniczówny, która świetnie 

Sztuka w 3-ch akt. Sommerset Maugham'a. 

ujęła trudną w swem odcieniu prze- 
ciętnej głupoty rolę żony, trzymała 
widzów w jakiem takiem ożywieniu. 
Oczywiście przy tej całej farsie w kt. 
mąż, ojciec i agent giełdowy rzuca 
wszystko, narażając nawet honor, bo 
mu się znudziło bo to wszystko nie jest 
już jego prawdą, bo uczucia rodzinne 
to fikcja, nikogo nie kocha i nikt nie 
kocha, (syn zaledwie wybąkać może: 
„owszem lubię cię papo“), na tle tej 
sytuacji wygłaszają grający rozmaite 
aforyzmy o rodzinie i stosunku ludzi 
do siebie, trzymane w tonie raczej tra- 
gicznym, właściwie to jest melodra- 
mat, nie komedja. A jakież ze sztuki 
wieje tchnienie bolszewizmu... Aż się 
chwilami zimno w plecy robi... więe 
to aż tak?,.. Więc to aż tyle przesią- 
kło do Europy i Ameryki? Więc aż 
tyle mądrości życiowej zaczerpnięto 
stamtąd, kędy lśni coraz mocniejszem 
światłem czerwona gwiazda piekiel- 
nych mędrców wschodu... Zastana- 
wiające. Autor przedstawia przecięt- 
ną rodzinę swego kraju, ot burżujów 
jakich tysiące. I cóż? Stosunek dzieci 
do rodziców jest fałszywy, na fikcji 
oparty, nikt nikogo nie kocha, dzieci 
drwią i z niechęcią mówią o rodzi. 
cach, starsi lekceważą młodych, pa- 
nienka oświadcza się starszemu panu 
żeby ją zabrał ze sobą (to ojciec jej 
przyjaciółki), i zapewnia, że na tem 
tylko skorzysta, bo ona jest dziewicą, 
a to obecnie wartość... Ojciec rodziny 
wyrusza w świat nie troszcząc się co 
będzie z dziećmi i żoną, a oni nie za- 
trzymują go ani gestem serdeczniej- 
szym... A no jeśli tak się dzieje na 
chrześcijańskim zachodzie, to czegóż 
u Boga żywego pomstujemy na bolsze- 
wików? 

Artyści bez zbytniego zapału od- 
walali swe role i wszystko szło z tą 
poprawnością ruchów i dykcji do ja- 
kiej nas zespół p. Zelwerowicza przy- 
zwyczaił. Pokój był śliczny i efekty 
grupowe bardzo dowcipne. 

Hro. 

  

SPORT. 
NOWE WŁADZE WIL. ZWIĄZKU OKR. 

PIŁKI NOŻNEJ. 

Wczoraj w lokalu. Ogniska Kolejowego 
odbyło się drugie w tym roku Nadzwyczaj- 
ne Walne Zebranie Wileńskiego' Związku 
Okręgowego Piłki Nożnej. 

Najważniejszym punktem porządku dzien- 
nego był wybór nowych władz Związku gdyż 
poprzednie dwa zarządy naskutek wewnętrz- 
nych tarć ustąpiły, 

Na posiedzeniu tem ukonstytuowały się 
nowe władze Związku w składzie następują- 
cym: 

Zarząd: ppłk. Wenda — prezes, maj. Ko- 
złowski I-szy wiceprezes, p. Frank — Il-gi 
wiceprezes, por. Malec — sekretarz, p. A. Ki- 
siel — skarbnik, por. Herhold — kapitan 
związkowy, p. p. Gotman, Downarowicz i 
Babicz Z. — członkowie, i p. Nieciecki J. 
kronikarz. 

Wydział Gier i Dyscypliny: Frank — 
przewodniczący i p. p. Dzierzyński, Rzewuski 
Poskoczym, Piasiecki, Smoleński i Rudeński 

członkowie. ' 

  

Komisja Rewizyjna: p. Bajbakow St. kpt. 
Pakuła, p. p. Lepiarski, Rabinowicz i Żamejć. 

Ciekawem jest iż na Zebraniu wyraźnie 
zarysowały się dwa bloki — klubów pol- 
skich i żydowskich. 

Zwyciężyła lista wysunięta przez 1 p. p. 
Leg. przy poparciu wszystkich polskich klu- 
bów, większością głosów 13 przeciwko 11. 

ŚWIETNE ZWYCIĘSTWA JEŹDZCÓW 
POLSKICH W RYDZE. 

RYGA 26.8. Pat, — W poniedziałek za- 
kończone zostały w Rydze czterodniowe mię- 
dzynarodowe zawody hippiczne z udziałem 

jeźdźców polskich, estońskich i łotewskich. 
Zawody te były jednem wielkiem pas- 

mem polskich triumfów. Poszezególne wy- 
niki przedstawiają się następująco: 

Międzynarodowy konkurs hippiczny o na 
grodę miasta Rygi: 1) por. Rojcewiez, 25 
pułk ułanów, przed mjr. Trenkwaldem. 

Międzynarodowy konkurs skoków —15 
przeszkód: 1) mjr. Antoniewicz, 2) por. 
Strzałkowski. 

Ciężki koknkurs hippiczny — 14 przesz- 

J. PRUŻAN 

kód: 1) mjr. Trenkwald, 2) por. Rojcewiez. 
Międzynarodowy konkurs o nagrodę Ar 

mji: 1) Strzałkowski, 2) mjr. Trenkwald, 3) 
rtm. Szosland, 4) por. Rojeewicz. 

Konkurs skoków: 1) łotewski kpt. Upits, 
2) mjr. Szosland. 

Konkurs hippieczny o „puhar narodów*: 
1) zespół polski w składzie: mjr. Trenkwald, 
rtm. Szosland, por. Strzałkowski i por. Roj- 
cewiez, 28 pkt. karnych. Na drugiem miej- 
seu —zespół łotewski z 42 punktami kar- 
nemi. Zespół estoński—na trzeciem miejseu. 

Puhar wręczony został uroczyście przez 
łotewskiego generała Kalninsa, inspektora 
armji, szefowi polskiej ekipy, mjr. Antonie- 
wiczowi, przy dźwiękach polskiego hymnu. 

JAK PRZEPROWADZIĆ REFORMĘ OBEC- 
NEGO USTROJU ORGANIZACYJNEGO 

W. SPORCIE? 

Związek Dziennikarzy Sportowych we 
Lwowie rozpisał niezmiernie interesującą an- 
kietę p. t. „Jak przeprowadzić reformę о- 
becnego ustroju organizacyjnego, przyjmu- 
jąc za podstawę bezwzgłędną konieczność 
zmniejszenia ilości sportowych organizacyj 
okręgowych?*. 

Ankieta powyższa została umotywowana 
w sposób następujący: 

„Wielokrotnie stwierdzono niedomogi ży. 
cia organizacyjnego w naszym sporcie, spo- 
tęgowane obecnie ciężką sytuację ekono- 
miczną państwa. Niedomogi te domagają się 
najszybszego usprawnienia i uproszczenia 
sportowego aparątu organizacyjnego. 

„Za największą bolączkę chwili obecnej 

uznać należy: 
1) nadmierną ilość ogólnopolskich i ok- 

ręgowych związków sportowych; 
2) zbyt wielką liczbę członków zarządu 

poszczególnych związków; 
3) brak dostatecznej liczby wyrobionych 

organizacyjnie jednostek, co zmusza do ku- 
mulacji zbyt wielu urzędów w jednym 
ręku; 

4) zbyt wielkie świadczenia materjalne 
obciążają poszczególne kluby z racji ko- 
nieczności należenia , do najrozmaitszych 
związków. 

„W związku z tem wyłania się koniecz- 
ność zmniejszenia nadmiernej liczby związ- 
ków i scentralizowanie pokrewnych agend 
w jednej organizacji". 

Do udziału w ankiecie powyższej do- 
puszczeni są wszyscy bez żadnego egrani- 
czenia. 

Odpowiedzi kierować należy p. a.: 
Związek Dziennikarzy Sportowych we Lwo- 
wie, ul. Legjonów Nr. 7. (PAT) 

PIERWSZY DZIEŃ PŁYWACKICH MI- 
STRZOSTW EUROPY W; PARYŻU. 

Pierwszy dzień pływackich mistrzostw 
Europy w Paryżu przyniósł spodziewan' zre- 
sztą porażkę Bocheńskiego (Polskaj, który 
nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wylo- 
sował przedbieg z Baranyim. Nadomiar złego 
Bocheński znajduje się ostatnio w nieco słab- 
szej formie. Mimo to zajął 3-e miejsce w 
swoim przedbiegu. Wyniki pierwszego dnia 
przedstawiają się następująco: 

10 m. st. dow. panów: I-szy przedbieg: 
1) Szekely (Węgry) — 1:00,1; 2) Steiner (Cze- 
<hosłowacja) — 1:02,8; 3) Petersen (Szwe- 
cja). 

; Drugi przedbieg: 1) Baranyi (Węgry) w 
czasie 58,8. Bocheński płynął przez cały czas 
tuż za Baranyi'm, dopiero przed metą po- 
zwolił się wyprzedzić Hassowi (Niemcy). Ten 
ostatni zajął też 2-e miejsce w czasie 1:03,6. 
Trzecim był Bocheński (Polska) — 1:04. 

Trzeci przedbieg: 1) Cappelini (Włochy) 
1:03,8 przed Lungardem (Szwecja) 1:04 i 
Schubertem (Niemcy). 

Prawdopodobnie Bocheński do finału nie 
wejdzie. 

Pozatem w biegu 100 m. st. dow. pań 
zwyciężyły: w piewszym przedbiegu Godard 
(Anglja) — 1:10,4 przed Cooper (Anglja)— 
1:11,8 i Braun (Holandja), a w drugim 
przedbiegu Lenkei (Węgry) — 1:11,6 przed 
Dewruden (Holandja) -— 1:12,4 i Mac Dowel 
(Anglja). (Pat.) 

Ukonstytuowanie się Komite- 
tu pożegnania p. wice-woje- 
wody Kirtiklisa i posłanki 

Janiny Kirtiklisowej. 

Wczoraj, w godz. 19—21-a, w lo- 
kalu Izby Rzem. przy ulicy Mickie- 
wicza 23, odbyło się posiedzenie or- 
ganizacyjne komitetu pożegnania p. 
wicewojąwódy 'Kirtiklisa. 

Po przemówieniu p. Wł: Szumań- 
skiego na przewodniczącego zebrania 
został zaproszony p. prez. Folejewski, 
który zkolei zaprosił do prezydjum 
kilka osób z pośród obecnego na sali 
licznego grona. , 

Po ukonstytuowaniu się prezyd- 
jum, w imieniu inicjatorów zrefero- 
wał projekt pożegnania p. dyr. Bier- 
nacki. Będzie wyrażone ono w posła- 
ci rautu w dn. 6 września o godzinie 

  

   

  

  

Potrzebny 
Do wynajęcia 

Mr. 196 (2138) 

21-ej, z nast. programem: 1) przemó- 
wienie przedstawiciela komitetu, 2) 
przedst. Organizacyj Społ, 3) woj- 
skowości, 4) wręczenie daru p. wice- 
wojewodzie Kirtiklisowi. 

W dyskusji, która się potem wy- 
wiązała przyjęto zaproponowany 
przez referenta skład komitetów przy- 
jęcia — honorowego i wykonawcze- 
go w osobach: 

Komitet honorowy. 

J. Eks. Ks. Biskup Bandurski, p. woj. 
Beczkowicz Zygmunt, Kontr-Adm. Borowski 
Michał, p. prezes Bortkiewicz Zygmunt, gen. 
dyw. Dąb.Biernacki Stefan, p. prez. miasta 
Folejewski Józef, p. prez. Giecewicz Hipo- 
lit, rektor Januszkiewicz Aleksander, gen. 
bryg. Litwinowicz Aleksander, p. prez. Led- 
nicki Aleksander, p. min. Meysztowicz Ale- 
ksander, p. sen. Pimonow Arsenjusz, p. prof. 
Ruszczyc Ferdynand, p. prez. Ruciński Ro- 
man. p. Sztrallowa Aniela, p. gen. bryg. 
Skwarczyński Stanisław, p. prez. Wyszyński 

Wacław, gen. broni Żeligowski Lucjan, 

Komitet wykonawczy. 
Pan Prezes Bogdanowicz Mieczysław, 

prezes komitetu, p. dyr. Biernacki Marjan, 
p. dyr. Bunimowicz Tobjasz, p. poseł Bro- 
kowski Stefan, p. poseł Dobosz Stanisław, 
p. pułk. Furgalski Teodor, p. sędzia Góra 
Edward, p. dyr. Hirszberg Adolf, p. dr. Ma- 
leszewski Wiktor, p. Izydorczykowa Stani- 
sława, p. poseł Tyszkiewicz Jan, p. poseł 
Wędziagolski Bronisław, p. prezydent Szu- 
mański Władysław, p. starosta Trzaska-Po- 
krzewiński Norbert, major Kozłowski Eu- 
genjusz. 

Poczem ustalono nazwę komitetu 
jako: Komitet pożegnania p. wicewo- 
jewody Kirtiklisa i posłanki p. Jani- 
ny Kirtiklisowej. 

Na tem zebranie zostało zakończo 
ne; bezpośrednio po niem nastąpiło 
zebranie komitetu wykonawczego, 
który między in. postanowił wysłać 
do p. wicewojewody Kirtiklisa dele- 
gację z zaproszeniem go na raut, w 0- 
sobach pp.: prez. Bogdanowicza, prez. 
Szumańskiego i prez. Rucińskiego, 
którzy w najbliższych dniach udają 
się do Łodzi: 

— 

KINA I FILMY 

„Zaginiony sterowiec". 

(Casino). 

Po ukazaniu się wyprawy Byrda na ek- 
ranie, każdy osnuty na tem tle i przy pomoe 

sztucznych środków zmontowany dramat fil- 
mowy ogromnie straci na efekcie w oczach 
widzów. Tę mąkę kredową za bardzo znać, 
a kto nam wmówi, że tym dwóm na ekra- 

nie jest piekielnie zimno (w piekle dla mu- 
rzynów), kiedy piesek pomiędzy nimi siedzą. 
cy wywiesił jak tylko mógł najdłużej, ję- 
zorek i aż dyszy z gorąca w swojem ciep- 
łem ubranku. Wogóle „cała ta historja jest 
grubo naiwna, bardzo wzorowana na awan- 
turze Nobile'a zbyt świeżej jeszcze i wed- 
ług znanych wersyj, niekoniecznie, podobno, 
bohaterskiej, aby już mogła przejść do lite- 
ratury. 

Fabuła „Zaginionego sterowca* aż razi 

swoją prymitywnością, naciąganiem  te- 
tów, aż do śmieszności włącznie. Pomimo to 
jednak posiada momenty wartościowe (sce- 
ny z Virginją Valli przy głośniku radjowym, 
przedtem z oficerami w radjostacji mary 
narki wojennej, lot sterowca, zwłaszcza mo 
menty nad morzem, scena z mimowolnem 
stłuczeniem wazonu przez komandora — 
małżonka, po ujrzeniu przezeń żony w ob- 
jęciach przyjaciela i może jeszcze dwie, albo 
trzy, ale jest ich niewiele. Natomiast fakt 
nagłej odmiany w uczuciach tejże żony, 
zwrot jej miłości ku mężowi; po uprzednich 
wyznaniach miłości do innego zapewnienie 
ni stąd, ni zowąd, © jej zawsze niezmien. 
nych uczuciach do męża nie ma żadnego, 
psychologicznego uzasadnienia. Smiesznem 
naciągnięciem fabuły jest także fakt, że ca- 
ła załoga sterowca zginęła, tylko dwaj głów- 
ni bohaterowie filmu zostli, jakgdyby właś- 
nie dlatego, żeby film się za prędko nie 
skończył i żeby można było zrobić happy 
end. Krytycznemu widzowi przychodzi na 
myśl — a cóż u licha za dowódca, który ca- 
łej załodze pozwolił wyginąć, a sam się ura- 
tował? Ten możliwy zresztą ale mało praw- 

dopodobny fakt także wcale nie jest uza- 
sadniony przez żadną logikę. Cóż za bujda! 
—mówi często gęsto widz poirytowany. Dziś 
w dobie częstych wypraw podbiegunowych 
i mnóstwa ich opisów nie można zbyt łat- 

wo „nabierać* „p. t. publiczności*. Ten i 
ów kiwnie głową i powie — „Ot na ogórki 
od biedy ujdzie”. 

Nad program stary Pat, bodaj że z mar- 
ca jeszcze, czy z kwietnia i dobra kronika 
Foxa z emocjującemi zdjęciami z wyścigów 
samochodowych. (sk.) 

  

  

kobiet Willy FrIGSCH ima mroga "do rajos Lijana RaTYBJ *wżwięż ca. 
Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkiermann, G. Aleksander, 
słynna tancerka Marjanna Wink oraz dwa znakomite Jazz-bandy. 

Di. |. Romanowski 
akuszerja i chor. kobiece 
powrócił, g. 1—3 i 5—7 

cala 

  

  

  

  

posesia-dom NO 25, tel. 11-68 

  

  

  

  

  

> 3 NAD 'PROGRAM: Wszechšwiatowy przegląd džwieękowy Foxa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, ' Я 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 | „gnie świąt. o godz. 2-ejj NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Niebezpieczny romans. SKŁAD APTECZNY mieszkalny o B-u po- 6422 

#0 5 JEgzystuje od 1890 r. | kojach z ogrodem Akuszerka 
Kino Kolejowe | Dzl5 i dni następnych! W h h dl k bi : > w Wilnie, Mickiewicza Nr. 15 oaizareja około e ' 2 i 

i lin: W Наотя “ : t > Wielki Polski Film W SZPONACH handlarzy kobiet (szlakiem hańby) yisiyie hotelu „George»" Kenas Ne 21 aria ВОЛГ 
х Przedst. firmy „VINUM*. > | BO NERO: a Marja Mali śe du NE L a aw = Ea i 8 Można oglądać tylko Kaki TTT 

w rolach głównych: Marja Malicka, Zofja Batycka, W. Walter. — Kino czynne codziennie. Wszystko do wyr. wina w domu. dz: (810 к 4 + w. 
(ebek duorėnkolėjoW.) |. Paezatek scansėw O godz. 6żej; w niedziele i święta 6-4-ej ppł — NASTĘPNY PROGRAM: Głos z oddali. Prożódw, prasy, rurki, korki etc. ś Šia sykai a Z se. 

Dźwiękowy Kino-Teatr Dziś! Najnowsze 100% dźwiękowe arcydzieło, jakiego jeszcze Wilno nigby nie oglądało! Po raz pierwszy Angielskie Auto-Sytony innych godzin—zglo- W. Zar, Nr 3095, 
w dziejach kinematografji został udźwiękowiony i sfilmowany niezbadany kraj Nowa Zelandja wraz ze SPAR KLET“ sič się: ul. Tomasza w 2 wszystkiemi(cwamni Egzotyczny dramat w 8 aktach na tle autentycz- ” Zana 20 m. 2 lub do | Pratownia zętów sztucznych 
tajemnicami STYLOWY 

ultea. Wielka 36. 

. Wieczny płomień 
Desmonta p. t. POŚCIG W PŁOMIENIACH. 

nych przeżeć plemion 

typy o Só nagich kształtachi — NAD PROGRAM: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera Wiljama 
Przepiękny dramat w 8 aktach. 

tubylczych, przecudne 

  

Ogłoszenie. 
W dniu 2-go grudnia 1930 roku zmarł w 

Warszawie po powrocie z Brześcia, ś. p. 
Ignacy Ryng — Kierownik Budowy Pomie- 
szczeń dla Korpusu Ochrony Pogranicza na 
odcinkach litewskich. Ponieważ śmierć Ryn- 
ga nastąpiła zaraz po powrocie jego z po- 
dróży służbowej do Brześcia i Wilna, istnie- 
je przypuszczenie, że w którymś z hoteli 
w Brześciu, czy też w Wilnie pozostawione 
zostały przez niego niektóre akta służbowe 

i rzeczy osobiste, — uprasza się przeto oso- 
by, które mogłyby udzielić o tem jakichbądź 
informacyj, o łaskawe powiadomienie pod 

Główne Kierownictwo budowy 
pomieszczeń dla K. O. P. — Brześć n/B., 
adresem: 

Piotrowska 41. 

NT NMASAIS BANTIEISI RRDA LTV NMI 
+  mydzwsiełwo „Kusjez Wileński" S-ka z ogi. odp. 

  6477 

  

iajlepszą [oQl 
bo z cegielni „Dworczany” 

tanio sprzedaje inżynier F. Koch 

dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście w godz. 5—6 po poł. 

Wilno. ulica Mickiewicza 22—40. 

ТЕ 1В ЕЕ 1Е Е КЯ Е Е Е 1 ЕЕ НЕ 1Е К Е Е 2 

Czy jesteś ujź członkiem PLOP-u? 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin. 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoty, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ni dogodnych wartnkach 

I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
6181     

Druk, „Zmicz*, Wiłno, uł. $- 

  

  
Udzielam 

lekcyj 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil." 

pod Nr. 6334. 
  

Akuszerka 

Mój Lakterowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

      telefon 3-40 

  

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 
pod 'Nr. 6872. 
  

Zakład krawiecki 
damski 

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

ti 5 do 7 polo 
z dužą salą 

w centrum miasta. 

Oferty proszę skła- 

dać do Administr. 

„Kurj. Wilensk.“ 

pod „Biuro“. 
6458       

J z ki francuski, 
e V niemiecki 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie do ma- 
tury i egzaminów szkół 
średnich wogóle. Lekcyj 
udziela b. prof. gimnaz. 
oraz student 0. 5. В. spe- 
cjalną metodą koncentra- 
cyjną. Z.głoszenia do „Ku- 
rjera Wileńsk.* pod W. K. 

6481   
sklepu rob. „Union“, 
ulica Mickiewicza 22. 

PODRĘCZNIKI 
używane 
nabywa 

na dogodnych warunkach 

KSIĘGARNIA 
Józefa Zawadzkiego 

Zamkowa 22. | 6478 

Duży pokój 
światły z osobnem wej- 

ściem do wynajęcia 

ul. Wielka 9 m. 6. 6473 

  

  

  

Zakład Krawiecki 
F. WALTERA 

ulica Dominikańska 8—4. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 6474   
na płatynie, złocie, kaucz. 

N. Idelowicz 
ul. Mostowa 29, m. 9, 

róg Wileńskiej. 
Robota solidna. 6472 
  

Zakład grawersko-jubiler. 
Z. Liwszyc 

ulica Wielka 44 (w podw.) 
Przyjmuje wszelkie zamó- 
wienia. Ceny dostępne. 

6475 

  

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach Froma, 
inžyniera 

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

     

    

   

 


