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Szkolnictwo Średnie. 
Wywiad z p. Kuratorem Kazimierzem Szelągowskim. 

W dłuższej rozmowie z współpra- 

cownikiem naszego pisma wypowiedział 

  

P. Kurator Szelągowski swój sąd o 

stanie i potrzebach szkoły średniej 

ogólnokształcącej w naszym  Okrę 

Ponieważ zagadnienie gimnazjów inte- 

resuje żywo szerokie koła społeczeń- 
stwa, przeto podajemy udzielone nam 

  

uprzejmie informacje, tem bardziej, że 

wskazują one linję polityki szkolnej w 

szkolnictwa średniego  ogólno- 

:ego. (Red.). 

  

    

Redukcje sił nauczycielskich, któ- 

re nie ominęły również gimnazjów na- 

szego Okręgu, nie spowodują luk w 

szkole, a to dzięki przydziałowi zwol- 

czynnym  nauczycie- 

określonej przepisami 

zięki lekcjom nadli- 

nionych lekcyj 

lom w ilości 

szkolnemi, oraz d:   

czbowyni. oczywiście osobno  opłaca- 

nym. 

Praca w bieżącym roku szkolnym 

poświęcona będzie problemom peda- 

gogicznym, metodycznym i wychowa- 

wczym. Muszę powiedzieć, że w tej 

dziedzinie jest bardzo wiele do zrobie- 

prywatnej 

  

nia i to zarówno w szkole 

aństwowej. W pierwszym rzę-    

  

ie o ścisłą współpracę między 

szkołami 

dzie id 

Kuratorjum a 

współpracę, która dotąd polegała na 

kontroli, przeprowadzanej zwyczajnie 

raz do roku i to głównie w szkołach 

prywatnych. z zupełnem prawie po- 

mijaniem szkół państwowych. 

średniemi, 

Stosunki te ulegną należnej zmia- 

nie. Współpraca Kuratorjum z dyrek- 

cjami i radami pedagogicznemi szkół 

wyrazi się w stałym i wielostronnym 

kontakcie. Zorganizowane i skomple- 

towane grono wizytatorów będzie mo- 

gło przy właśc. podz. pracy wejść do 

zakładów istotnie, w roii nie lustrato- 

ra, lecz czynnika pedagogicznego, nio- 

sącego radę zespołowi nauczycielskie- 

mu i pomoc dyrektorowi. Podział na 

jednostki' wizytacyjne polegać będzie 

na zasadzie terytorjalnej, by złączyć 

wszystkie szkoły miejscowości w rę- 

ku jednego wizytatora, który będzie 

miał dzięki temu możność porównywa 

nia i zbliżania zakładów, dotąd żyją- 

cych odrębnem życiem, niejednokrot- 

nie w zupełnej izolacji a”nawet par- 

tykularnym antagoniźmie. 

Nadto każdy rejon wizytacyjny о- 

bejmie kilka szkół w Wilnie. Tu wła- 
śnie współdziałanie między szkołami 

szczególnie powinno się rozwinąć. Już 

same rejony wizytacyjne, które będą 

skupiały szkoły państwowe i prywatne 

o różnym języku nauczania, stanowić 

będą ogniwa łączne. Lecz współpraca 

obejmie również rady pedagogiczne i 

młodzież. Konferencje pedagogiczne 

i lekcje pokazowe dokonają tego zbli- 

żenia gron nauczycieli, którego dotąd 

brak, ze zrozumiałą szkodą dla pozio- 

mu nauki i nauczania, rozwiną wymia- 

nę opinji i doświadczenia. 

Z współdziałania młodzieży wynik- 

nąć powinny rzeczy trudne, bądź na- 

wet niemożliwe do zrealizowania przy 

pracy zamkniętej szczelnie w ścianach 

jednej szkoły. Dość wskazać na przy- 

sposobienie wojskowe, które powinno 

objąć całą młodzież jako jeden z zasa- 

dniczych środków wychowawczych, 

lub na hercerstwo. Lecz poza wycho- 

waniem fizycznem otwiera się Szero- 

kie pole dla pracy dokształcającej i 

kulturalnej. I tak n. p. przygotowuje 

się zorganizowanie teatru dla młodzie 

ży z uczniowskim zespołem aktorskim. 

Dyrektor teatrów miejskich P. Szpa- 

kiewicz przyrzekł w tem pomoc. In- 
nym przykładem korzyści koopera- 

cji między szkołami jest pismo szkol- 

ne, stojące na właściwym poziomie, a 

możiiwe do zrealizowania jako urzą- 

dzenie międzyszkolne. Nie potrzeba о- 

sobho podnosić, czem jest współżycie 

młodzieży na tutejszym terenie, zanie 

szkałym przez kilka narodowości i wy- 

'znań, i czem powinno się stać w ra- 

mach szkolnych dla dobra i przyszło- 

ści państwa. į, 

Wiele uwagi poświęcimy zagadnie- 

niu współpracy domu ze szkołą, przy- 

czem chodzić będzie o rozwinięcie ży- 

wotnej działalności opiek  rodziciel- 

skich poszczególnych zakładów. 

Szkoła Średnia nie może też trzy- 

mać się w szkodliwem odosobnieniu 

od szkoły powszechnej, z którą zresz- 

tą często bardzo wchodzi w zetknięcie. 

Dążenie do jednolitej szkoły jest pod- 

stawową tendencją naszego ustroju 

sze oddziały szkoły 

sze klasy szkoły $ге- 

zarówno in- 

   szkolnego. Wy: 

powszechnej i ni 

dniej muszą być znane 

   

spektorom jak wizytatorom i dyrek- 

torom. To też odbędą się odpowiednie 

wizytacje w bieżącym roku szkolnym. 

Ze względów  organizacyjno-rzeczo- 

wych przyłączone zostały do wydzia- 

łu szkolnictwa średniego seminarja 

nauczycielskie, a tylko kształcenie 

czynnych nauczycieli szkół powszech- 

nych pozostanie nada! przy wydziale 

szkolnictwa powszechnego. 

Z powodów finansowych nie będzie 

możliwe tworzenie nowych ośrodków 

metodycznych, które dotąd istnieją w 

zakresie wychowania fizycznego i ma- 

tematyki. Prócz wspomnianych wyżej 

lekcyj pokazowych będziemy jednak 

rozporządzali kursami, organizowane- 

mi przez Kuratorjum i Ministerstwo. 

W Wilnie odbędą się trzy kursy: wy- 

chowawczy, filologji klasycznej i his- 

torji. W Warszawie będzie czynny sze 

reg kursów dla wizytatorów, dyrekto- 

rów i nauczycieli. W październiku od- 

będzie się konferencja dyrektorów 

szkół państwowych i prywatnych Ok- 

ręgu, wytyczna dla organizacji pracy 

i zagadnień szkolnych. 

W tem wszystkiem podstawą pra- 

cy będzie każdy zakład. Rady pedago- 

giczne, a w pierwszym rzędzie dyrek- 

torowie, są organami, dzięki którym 

najlepsze zamierzenia mogą być zre- 

alizowane. Wraz z aparatem wizytato- 

rów jest to organizm, przez który przy 

celowej akcji pedagogicznej można 

stworzyć wysokowartościowy system 

szkolny. Jest rzeczą jasną, jak wielka 

rola przypada w tem dyrektorom 

szkół. Z tego wynika, że muszą oni 

odpowiadać powadze zadania. Dyrek- 

torzy, będący wykładnikiem zaufania 

Władzy Szkolnej, i mający jej najda- 

lej idące poparcie; przy systematycz- 

nej współpracy z wizytatorami powo- 

łani są do wypełnienia wszystkich tych 

zadań, do których w równej mierze 

pociągnięte będą szkoły państwowe i 

stojące na odpowiednim poziomie szko- 

ły prywatne. W związku z tem pozosta- 

je rozszerzenie kompetencji dyrekto- 

rów i ich odpowiedzialności za szkoły. 

Nakoniec pragnę podkreślić — 

mówi P. Kurator — potrzebę wprowa- 

dobrze 

pojętego regjonalizmu do naszej nau- 

ki. Pierwiastek ten, bardzo żywotny 

na Ziemiach  Północno-Wschodnich. 

powinien zabarwić swoistym  kolory- 

tem literaturę podręcznikową. W tym 

celu zostanie utworzona komisja wy- 

dawnicza. która zajmie się doborem 

tekstów i materjałów, rdzennie zwią- 

zanych z naszym terenem, jego kultu- 

rą, cechami i potrzebami. 

Mam nadzieję, — kończy P. Kura- 

tor — że mimo ciężkie warunki, wśród 

których upłynie rok szkolny, szkolni- 
ctwo średnie dozna korzystnych zmian. 

Po dokonanem przygotowaniu organi- 

zacyjnem, wyniki naukowe, metody- 

czno-pedagogiczne i obywatelsko-wy- 

chowawcze, wśród wszystkich elemen- 

tów ważnych najważniejsze, będą bez- 

wątpienia osiągnięte. 

w Ad. Hirschb. 

dzenia w wydatnym stopniu 

  

Popierajcie Ligę Morską 
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wybierzemy się na niedzielną przejażdżkę w sweterkach i pończochach sportowych 

ze, sklepu FRĄNCISZKA FRLICZKI 
| Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Zamkowa 9, tel. 6-46. | 

Reorganizacja Ministerstwa W. R. i 0. P. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawa). 

Rada Ministrów uchwaliła nowy 
usirój Min. Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. Reorgani: 

zacja ta ma na celu uproszczenie 
pracy Min. i usunięcie nadmiernej 
ilości poszczególnych wydziałów te- 
go resortu. Zamiast dotychczaso- 
wych 7 departamentów, Min. Ośw. 

będzie dzieliło się na 5. Na czele 
pierwszego departamentu stanie pod- 

sekretarz stanu; departam=nt drugi— 

szkolnictwa ogólnokształcącego po- 
łączy w sobie dotychczasowe de- 

partamenty szkolnictwa powszech- 

nego i szkolnictwa średniego. De- 
partameńt trzeci szkolnictwa zawo- 
dowego, zamiast dotychczasowych 
4ch wydziałów, posiadać będzie 3 
wydziały. Dotychczasowy departa- 
ment nauki oraz departament sztu- 
ki zostaną złączone w jeden depar- 
tament o dwóch wydziałach. Na 
czele tego departamentu stanie pod- 
sekretarz stanv. Departament wy- 
znań relig. został utrzymany bez 
podziału na poszczególne wydziały. 

Kongres jedności litewsko-łotewskiej 
w sprawie wileńskiej. 

KOWNO, 10-IX. (Tel. wł.'. Na kongresie jedności litewsko-Iotewskiej 
uchwałono następujące rezolucje: 

1) Należy rozpowszechniać i wpajać ideę konieczności całkowite- 

go zbliżenia politycznego i ekonomicznego trzech państw bałtyckich. 

2 Należy dążyć do tego, ażeby wszelkie umowy z innemi państwa- 

mi były zawierane po poprzedniem porozumieniu się rządów państw bał- 

tyckich. 
3 Należy wyjaśnić szerokim masom społeczeństwa historyczne, 

etnograficzne prawne i polityczne znaczenie kwestji wileńskiej oraz jej 

znaczenie dla Litwinów. 
4) Należy zwracać uwagę wszystkich, że zwiekanie z wydaniem 

sprawiedliwej decyzji w kwestji wileńskiej jest przeszkodą ku zbliżeniu 

państw bałtyckich i jest największem niebezpieczeństwem nietylko dla 
Litwy, ale również dla pozostałych państw bałtyckich. 

5) Kongres ma nadzieję, że historyczne i polityczne prawa do 

ptastarej stolicy Litwy — Wilna bęt: 
właścicielom. 

ą wkrótce przywrócone prawym jej 
1 
  

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
‚ Przemówienie iorda Cecila. 

GENEWA 10.9. Pat. — W ciągu 
czwartkowego posiedzenia Zgromadze- 
nia Ligi Narodów, w czasie dyskusji 
nad działalnością Ligi, przemawiał 
lord Cecil, delegat Wielkiej Brytanji, 
proponując zmniejszenie budżetu Li- 
gi o 10 — 20 proc. Dalej mówca zazna- 
czył, że mimo wysiłków Ligi na świe- 
cie jest jeszcze 5 miljonów niewolni- 
ków i 250 tysięcy uchodźców. 

Co do kwestyj ekonomicznych, Ce- 
cil stwierdził, że jeżeli kryzys będzie 
trwał dalej, wszystkie kraje dłużnicze 
zmuszone będą domagać się morator- 
jum. To też należy przywrócić zaufa- 
nie do trwałości połowy całego świata, 
jeżeli się chce by kapitał udzielał po- 
nownie pożyczek. Oczywiście, wszyst- 
kie kraje wierzycielskie zmuszone bę- 
dą zastosować wszystkie konieczne 0- 
strożności. Obecnie żadna groźba woj- 
ny nie istnieje, jednakże atmosfera we- 
wnętrznego wzburzenia wstrząsa wie- 
loma krajami. 

Lord Cecil stwierdził, że w Gene- 

wie wysłuchuje się gwałtownych mów, 
widzi się przesadne manifestacje i sły- 
szy o rewizji traktatów, która jednak- 
że nie doprowadziłaby do utrwalenia 
pokoju. Mówca zaprotestował przeciw- 
ko niedawnym manewrom lotniczym, 
zorganizowanym w wielu państwach, 
a które jedynie wykazują zupełną nie- 
możność ochronienia ludności cywilnej 
Wkońcu Cecil zaznaczył, że żaden 
rząd — a napewno i rząd brytyjski — 
nie będzie tolerował odroczenia konfe- 
rencji rozbrojeniowej. Wyraził dalej 
całkowitą aprobatę dla wynurzeń Gran 
diego i oświadczył, że Anglja widziała- 
by przychylnie zbliżenie polityczne 
franeusko-niemieckie. 

Po Cecilu zabrał głos przedstawi- 
ciel Szwajcarji Motta, który przypom- 
niał że sprawa reparacyj długów wo- 
jennych niezgodna jest z atmosferą ge- 
newską. W dyskusji ogólnej w piątek 
przemawiać będzie Briand. W sobotę 
zaś Curtius. 

Tendencja edwiekania przemówień. 
  GENEWA 10.9. Pat. Na czwart- 

kowem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi 
zabrał głos hiszpański minister spraw 
zagranicznych Lerroux. ‚ 

Największą wagę przywiązuje rząd 
hiszpański do zbliżającej konferencji 
rozbrojeniowej. Rozbrojenie może być 
skuteczne — zdaniem ministra Lerro- 
ux — jeżeli zastosowane będą środki 
celem zwalczania ducha wojny. Naj- 
ważniejszym środkiem w tym celu jest 
stworzenie współpracy w dziedzinie go- 
spodarczej odpowiednie zwalczanie pro 
pagandy, podniecającej nienawiść mię- 
dzy narodami. W związku z tem Lerro- 

ux podkreślił znaczenie propozycji 
szwedzko-polskiej w sprawie rozbroje- 
nia moralnego (polski memorjał w tej 
sprawie nadejdzie wkrótce do sekretar- 

Konferencja min. Zaleskiego z Briandem. 

GENEWA, 10 IX. (Pat). W dniu 
10 września po południu minister 
spraw zagranicznych August Za- 

jatu generalnego) oraz przyrzekł swe 
najdałej iidące poparcie. 

Na południowem posiedzeniu Zgro- 
madzenia przemawiali minister spraw 
zagranicznych Persji, i minister spraw 
zagranicznych Grecji. Posiedzenie za* 
kończyło się bardzo wcześnie, gdyż 
nikt więcej nie chciał zabierać głosu. 
Przewodniczący w przemówieniu pod- 
niósł że panuje ogólna tendencja odwle 
kania przemówień przedstawicieli róż- 

nych krajów, pragnących zaznajomić 
się uprzednio z tezami innych mów- 
ców. Tego rodzaju postępowanie — 
mówił przewodniczący — nie może być 
nadal stosowane, zwłaszcza że człon- 
kom Zgromadzenia przysługuje prawo 
przemawiania powtórnego. 

  

@ 

leski miał dłuższą rozmowę z mini- 
strem spraw zagranicznych Brian- 
dem. 

Wnioski dotyczące mniejszości narodowych. 

GENEWA, 10-IX. (Pat). Pod ko- 
niec posiedzenia delegacja niemiec- 
ka wniosła na porządek dzienny 

6ej komisji Zgromadzenia dwa 

wnioski, dotyczące obrony mniej- 
szości narodowych. Krok ten jest 

identyczny z zeszłorocznym. kiedy 
to delegacja niemiecka również żą- 
dała odesłania do komisji tej części 
sprawozdania sekretarjatu general- 
nego Ligi, która dotyczyła ochrony 
mniejszości narodowych. 

Woildemaras rozwiódł się z żoną? 
RYGA, (tel. wł.) Według otrzymanych tu z .Kewna wiadomości Woldemaras roz- 

wiódł się ze swą żoną Matyldą. 

Komitet uczczenia 
š. p. T. Hołówki. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Warszawie zawiązał się ko 
mitet uczczenia ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki, który powstał z grona naj- 
bliższych przyjaciół zmarłego, w o- 
sobach: przewodniczącego min. Ja- 
nusza Jędrzejewicza, członków połk. 
Głazka, senatorki Hubickiej, p. Kar- 
nickiego, min. Łukasiewicza, p. Łup- 
kowskiego, min. Scbatzela, p. Ada- 
ma Skwarczynskiego, gen. Stachie- 
wicza, p. Wojciecha Stpiczyńskiego, 
p. Szturm de Sztremy i pułk. Ulrycha. 

Komitet w specjalnej odezwie 
zwrócił się do społeczeństwa z pro- 
śbą o składanie ofiar, które pozwo- 
lą na utrzymanie pamięci 8. p. Ta- 
deusza Hołówki w formie, która zo- 
stanie ustalona stosownie do ide- 
ologji jego spuścizny oraz w miarę 
zgromadzonych środków. 

Echa morderstwa 
w Truskawcu. 

(od specjaln. koresp. „Kurjera Wil.*) 

wczoraj 
dla obję- 

Dowiadujemy się, że 
udał się do Drohobycza, 
cia śledztwa w sprawie zamordo- 
wania św. p. Tadeusza Hołówki 
p. Skorzyński, sędzia śledczy do 
spraw wyjątkowego znaczenia. 

Z akcji Nacz. Komit. do Spraw 
Bezrobocia. 

WARSZAWA 10. 9. Pat. — W dniu 
10 b. m. odbyła się konferencja prezy- 
djum Naczelnego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia z wojewodami okręgów 
przemysłowych, przy udziale przedsta- 
wicieli zainteresowanych ministerstw. 
Obecni zapoznali się z opracowanym 
w prezydjum Naczelnego Komitetu pro 
jektem organizacji i regulaminu tej in- 
stytucji. Po omówieniu prac przygoto- 
wawczych przeprowadzonych przez 
prezydjaum obecni wojewodowie ze 
swej strony przedstawili sprawozdania 
o dotychczasowym stanie prac w dzie- 
dzinie pomocy bezrobotnym w posz- 
czególnych okręgach. Ze sprawozdań 
tych wynika, że we wszystkich „ošrod- 
kach, skupiających większą ilość bezro 
botnych, przeprowadzone już zostały 
przygotowania do akcji pomocy dla 
bezrobotnych na okres zimowy 1931— 
1932 roku. 

Nowelizacja podatku 
dochodowego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Rada Ministrów uchwaliła dwa 
projekty ustaw, zmierzających do 
powiększenia wpływów skarbu pań- 
stwa z podatku dochodowego. Pierw- 
sza ustawa wprowadza czasowo nad- 
zwyczajny dodatek do państwowe- 
go podatku dochodowego. Obciąże- 
nie dochodów wynosić ma od */> "lo 
przy uposażeniach do 3.600 zł. rocz- 
nie, do 100/, przy uposażenia.h po- 
nad 250 tys. zł. rocznie. Dodatek 
ten nie będzie stosowany do upo- 
sażeń urzędników państwowych. 

Projekt zwiększa równocześnie 
pobierany dotychczas 100%/ęowy do- 
datek do podatku dochodowego w 
stosunku do tych dochodów, od któ- 
rych pobierany będzie nowy poda- 
tek nadzwyczajny. 

Drugi projekt uchwalony przez 
Radę Ministrów dotyczy nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym w 

kierunku znacznego rozszerzenia u- 

stawowej wielkości tantjem i uzy- 

skania na tej drodze większych wpły- 

wów skarbowych. Projekt postana- 
wia, że osoby, które otrzymują wy- 

nagrodzenie z różnych źródeł, obo- 
wiązane będą płacić taką kwotę po- 

datkową, jaka wypada od łącznej 
sumy wszystkich otrzymywanych u- 
posażeń, co wpłynie na podwyższe- 
nie tego podatku. 

Obydwa projekty ustaw zgłoszo- 

ne będą natychmiast do Sejmu. No- 
welizacja podatku dachodowego po- 
zwoli na zwiększenie wpływów 
skarbowych o prawie 35 milj. zł. 

Wypadek na lotnisku. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem na lotnisku wojsko- 

wem w Warszawie aparat lotniczy przygo” 

towany do lotu ćwiczebnego nocnego W mo- 

mencie puszczenia motoru stanął w płomie- 

niach. Lotnicy zdążyli wyskoczyć z apara- 

tu. Natychmiast na miejsce pożaru przyby- 

ły wszystkie oddziały straży ogniowej. Sa- 

molot spłonał. Dzięki temu, że znajdował się 

on na starcie odległym o kilkanaście me- 

trów od hangarów, pożar nie spowodował 

większych szkód. 

Dr. med. L. ŁUKOWSKI 
(chor. dzieci) przyjechał 

Zawalna 2. Tel. 592. 
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Min. skarbu Francji o sytuacji 
gospodarczej Polski. 

(Tel. od własn. koresp. z Wagszawy). 

Przedstawiciel agencji „Iskra“ w 
Genewie uzyskał wywiad u min. 
skarbu Francji p. Flandin'a, w któ- 
rym minister wypowiedział się o o- 
becnem położeniu  gospodarczem 
Polski, Między innemi p. Fiandin 
oświadczył, że Polska wychodzi zwy- 
cięsko z trudności ostatnich miesi'ę- 
cy kryzysu. Polska może być dumna 
z osiągniętych wyników, ale prze- 
trzyma kryzys tylko wtedy, jeżeli 
będzie kontynuowała rozpoczętą 
politykę utrzymania równowagi bud- 
żetowej. Polska nie potrzebowała 
w ostatnich miesiącach kryzysu po- 
mocy pieniężnej od nikogo, co jest 
wielkim sukcesem. Min. Flandin 
wkońcu powiada, że nie można 
przewidzieć czy poprawa konjunk- 
tury gospodarczej Europy nastąpi 
w ciągu nadchodzącej zimy. 

Kredyty dla rolnictwa. 
WARSZAWA 10.9. Pat. — Dnia 10 

b. m. w gmachu Ministerstwa Rolnic- 
twa odbyła się pod przewodnictwem 
ministra rolnictwa dr. Janta-Połczyń - 
skiego konferencja w sprawie wysoko- 
ści i sposobu rozprowadzenia kredytów 
pod rejestrowy zastaw zboża oraz 
dytów zaliczkowych. W konferencji t 
wzięli udział przedstawiciele zaintere- 
sowanych ministerstw, Banku Polskie- 
go, banków państwowych oraz organi- 
zacyj rolniezych. Na konferencji przed 
stawiciel Banku Polskiego oświadezył. 
że w chwili obecnej Bank Polski gotów 
jest podwyższyć kredyty zastawowe i 
zaliczkowe do łącznej wysokości 70 
miljonów złotych. Prócz tego rozpatry- 
wano sposoby mające na celu ułatwie- 
nie rozprowadzenia tych kredytów. 

Przebieg strajku 
pończoszników. 

ŁÓDŹ, 10. 9. (Pat). W ciągu dnia 10 b. 
m. znaczna ilość mniejszych zakładów poń- 
czoszniczych zgłaszała. gotowość zawarcia 
indywidualnych umów ze strajkującymi, 

związki zawodowe jednak, prowadzące strajk 
odrzuciły te propozycje dążąc do zawarcia 
jednolitej umowy zbiorowej. W; dniu 11 b. 
m. w inspektoracie pracy odbędzie się kon- 
ferencja z udziałem przemysłowców i straj- 
kujących robotników. 

   

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 10.IX. (Pa). W 

drugim dniu ciągnienia 5 ej klzsy 23 
Loterji Państwowej główniejsze wy- 
grane padły na numery następujące: 
20 tys. zł: — N»ry 37.179 i 141.975, 
15 tys. — 27.974 i 146.390, 10 tys.— 
50.352, po 5 tys. — 58873, 73.567, 
107.295, 112.724, 139.912, 170.408, 
197.430 i 198.825. 

Konferencja dla spraw 
emigrantów. 

GENEWA 10.9. Pat. — W Między- 
narodowem Biurze Pracy odbyła się 
konferencja dla spraw / emigrantów. 
Polska reprezentowana była na tej son 
ferencji przez delegatów polskich Mię- 
dzynarodowego Biura Pomocy Emi- 
grantom. Zjazd powziął szereg uchwał, 
dotyczących odpowiedzialności człon- 
ków zarządu Międzynarodowego Biura 
Pomocy Emigrantom w poszczegól- 
nych krajach oraz skutków bezrobo- 
cia światowego dla spraw emigracji 
Referat o polskiej polityce emigracyj- 
nej oraz organizacji pomocy dla emi- 
grantów wygłosił p. „Roman. Sprawę 
międzynarodowej opieki nad emigran- 
tami, w szczególności nad dziećmi, re- 

ferował adwokat Zagórski, który ma 
przygotować odpowiednie wnioski na 
przyszłoroczny kongres we Frankfur- 
cie. 

  

  

Giełda warszawska z dn. 10.IX. b.r. ' 

WALUTY | DEWIZY: 

   
Bolary „ba p 3 8,91—8,93— 7,59 
Belgja - . 124,15—124,46— 123,54 
Gdańsk « . « . .173,43—173,66—1 
Holandja . . . » . . 360,05—360,95—359,15 
LAKE Ss 43,38—43,49 — 44.27 
Nowy York . ‚ . .. „ 8,924 — 8,944 — 8,9( 4 
Nowy York kabel . . ..8,928—8,/48— 6,9: 3 
PAY%. | de. - . 35,00—35,09— 34,0] 
Praga ++. » . . 28,45—26,51—25 39 
Szwajcacja . . . . . 174,12—174,55—173 69 
NedoR | 0:05 125,53—125,84—125,22 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . «+ « « » * 
4% inwestycyjna 
5% Konwersyjna 
6% dolarowa - . - - 
7% Stabilizacyjna 2 
8% L. Z. B. G. K. 1 B.R, Gbl.B.G.K. . 

Te same 7% 
8% obl. Rolsk, B. Kom. III em. <... 

8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . . . - 

      

4:/,% L. Z. ziemskie . . . . 4025-44 5 
8% warszawskie . „ „ . 68,75—69.51—- 60,5 
10% Radomia „ . . .. saaa AA 

A KEJE 

Bank Polsk . «0 2 « « Bos gó 6 11670 

Ostrowiec serja В. . . . . + - . . . 40,00



      
   

        

  

pe 

W TROSCE O WIEŚ. 
W odpowiedzi na artykuł p. Wł. Ar- 

cimowičza „Frontem ku wsi“ (Kurjer Wi- 
leūski z dnia 23 ub m.) do redakcji naszej 
napłynęło szereg artykułów polemicznych, 
które od dnia dzisiejszego stopniowo za- 
mieszczać będziemy pod współnym tytu- 
lem „W trosce o wieść, 

  

  

    

  Jako pierwszy głos drukujemy arty- 
kuł stałego mieszkańca wsi p. J Brzozec- 
kiego z Poszumienia. 

  

Red. 

Wieś dzisiejsza też się zmieniła, lecz 

może nie w tym stopniu jak to sobie 
wyobraża przeciętny inteligent z mia- 
sła. Poznać jej ani też zbadać poglą- 
dów wieśniaka łatwo się nie da nawet 
bardzo zdolnym jednostkom z miasta. 

Artykuł „Frontem ku wsi* porusza 
kwestję może jedną z najważniejszych 
t. j. poznanie wsi przez szerszy ogół in- 
teligencji, a nawet przez sfery rządzą- 

że podane 
а 

cę. Muszę jednak zazna 

śzczegółjł są tylko doraźną obserwac 
(chociaż w wielu wypadkach zgadzają 
się z rzeczywistością), bowiem nie ma- 
lują całokształtu życia wsi, ani też jej 
poglądów, a nawet trochę mijają się z 
prawdą np. co do poglądów politycz- 
nych. Chłop ma swoje poglądy tylko 
nie tak łatwo je wyjawia a przytem 
przestańmy go nareszcie uważać za ko- 

„.goś komu raożna narzucić jakieś po- 
glądy. Jest on pewien swojej siły resztę 
społeczeństwa uważa za taki sobie do- 
datek, który bez niego nie mógłby się 

    

  

  

„obejść. Utwierdzają go w tem przeko- 
naniu wybory, kiedy to różni demago- 
dzy, przyjeżdżają na wieś po głosy 0- 

raz wmawiają mu to i owo. 

Postaram się więc trochę odsłonić 

tajemnice naszej wsi w obecnej chwili 
i odmalowač jej potoczne, codzienne 
žycie. 

Wieś z zasady jest bardzo konser- 
watywną i z trudnością przyjmuje 
rszelkie inowacje, aczkolwiek wojna 

światowa zrobiła w tem poważny wy- 
łom. 

Przez ten właśnie wyłom przedo- 
stają się różne inowacje czasem poży- 
ieczne, a czasem szkodliwe. 

Wieś nasza jest dziš w stadjum pe- 
wnego fermentu: z jednej strony nie- 
które osiedła są w dawnej drzemce i 
mieszkańcy ich są uprzedzeni do wszel 
kiej kultury i inowacji, każdego inte- 
ligenta traktują podejrziiwie, a nawet 
wrogo, nazywając darmozjadem; po- 
zatóm boją się go. a gdy mogą stara- 
ja się wyzyskać lub szkodzić. Inne 

znów, niby cos pośredniego, naskutek 

styczności z tą pseudo-kulturą mową, 

zaniesioną z miast, przez pobyt w nie 

woli i t. d. dążą do nowych form, lecz 

idące poomacku często schodzą na ma- 

nowce i tem samem zniechęcają się, a 

że ktoś musi być winien, — składają 

winę na inteligencję i wszystkich bur- 

żujów. W tych obu wspomnianych wy- 

padkach najwięcej szkody przynoszą 

różni demagodzy w czasie kampanij 

wyborczych. Jest jeszcze jedna grupa 

może najmniejsza, ale znajdująca się 

na prawdziwej drodze do postępu wsi. 

Członkowie tej grupy są przeważnie 

członkami organizacyj rolniczych np. 

Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiej- 

skich, Kół Młodzieży Kas Stefczyka i 

t. p. Tu już żadna demagogja nie ma 

dostępu. 

Teraz rozpatrzmy możliwości pracy 

społecznej na wsi, kto ją powinien pro- 

wadzić j jak należy do niej'się przygo- 

tować? Pole do ргсау па wsi jest o- 

gromne tylko brak dobrych pracowni- 

ków. 

Jak wyżej już powiedziałem w bier- 

ności i uprzedzeniu został zrobiony wy- 

łom niby w chińskim murze. I teraz 

właśnie czas do solidnej pracy. tylko 

niestety, jeszcze raz powtarzam, brak 

pracowników solidnie przygotowanych 

Zdawałoby się, że tak nie jest bo wie- 

lu może postawić pytanie „A co robią 

rzesze nauczycielstwa, księża. urzędni- 

cy gmin, ziemianie i inni, których losy 

rzuciły na wie$?* Tak można mówić 

tylko nie znając tego bliżej, tak sobie 

mówią i pewne czynniki odpowiedzial- 

WILEŃSKI ŻYD — 

    

ne, lecz to jest tyłko wmawianie w sie- 
bie, że wieś kroczy dobrą drogą i że 
sprawa ta jest kierowana naležycie. 
Pracownicy, którzy naprawdę coś ro- 
bią już resztkami sił gonią i lada chwi- 
la zniechęcą się do dalszej pracy pozo- 
stawieni sami sobie; reszta to tylko 
krzykacze reklamujący się pracą spo- 
łeczną, albo czasem nieźli pracownicy, 
lecz z braku przygotowania i umiejęt- 
nego ułożenia planu czyniący chaos, 
szkodząc przez to pracy i postępowi. 

Najpoważniejszą grupą pracowni- 
ków społecznych są nauczyciele szkół 
powszechnych. Ci jedynie z małemi wy 
jątkami, mają najlepsze szanse zbliże- 
nia się do mas wieśniaczych, odczucia 
ich potrzeb duchowych, zdobycia za- 
ufania i przewodzenia. Każda prawie 
wioska ma swego przewodnika, który 
nią kieruje chociaż niby napozór, je- 
żeli się temu przyjrzeć z boku, wygląda 
że tak nie jest, a nawet że ten przewód- 
ca jest ogólnie nielubiany bo mu wszys 
ey zazdroszczą i wymyślają na niego. 
Lecz jeżeli przychodzi do czegoś sta- 
nowczego to wszyscy idą za nim, ati 
go naśladują. Niestety, nauczycieli pra- 
cujących przy urabianiu ducha wsi jest 
niewielu, bo załedwie może około 20 
proc. Та garstka nie zawsze może praco 
wać wydajnie szczególnie dziś, gdy wxa- 
runki pracy są tak trudne. 

  

    
  

Z braku miejsca przytoczę tylko 
krótki schemacik pracy nauczyciela. 
Szkoła jednoklasowa 0 4 oddziałach 
nauka na dwie zmiany, 90 dzieci — w 

izbie wiejskiej, brak pomocy nauko- 
wych i t. p. 6 godzin zajęć w klasie 
dziennie, następnie 4 godziny przeglą- 
dania zeszytów, a przygotowanie się do 

żyj, załatwienie korespondencji no 
i czasem przeczytanie jakiejś gazetki 
czy książki. Czy można wymagać od 

tego człowieka czegoś więcej kiedy on 
12 lub więcej godzin ma zajętych pracą 
zawodową i to w bardzo trudnych wa- 
runkach, tak, że jest zupełnie wyczer- 
pany. Niedziele i święta zużywa na zal 
łatwienie prywatnych spraw lub odra- 
bianie często zaległości urzędowych z 
tygodnia. A takie warunki dziś mają 
wszyscy nalezyciele szkół wiejskich. 

   

  

Ale pracę poza szkołą prowadzą 

jak kto umie i muszę stwierdzić z wiel: 

ką przykrością, że żaden prawie nie 

ma pojęcia jak do tego się zabrać gdyż 
nasze Seminarja do tego nie przygoto- 
wują. W wielu wypadkach nauczycie- 

le przychodzą z innych dzielnic, al- 
bo z miasta, a więc nie znając duszy 
tutejszego wieśniaka. Tacy pomimo do 
brych chęci nawet pracę psują. 

A księża? — Ci tyłko zdawać się 
może, że mają duży wpływ na wieśnia- 

ka, jako duchowi przewodnicy; nies- 
tety tak nie jest. Księża w większości 
zajęci są polityką i zrazili sobie ogół 
ludności tak. że nie mają dziś prawie 
żadnego wpływu na ludność, a jeżeli 
i mają to używają go do celów włas 
nych, a nie dla dobra ogólnego. Dla- 
tego też poza bardzo małemi wyjątka- 
mi nie przyczyniają się oni do postępu 

wsi. 

Urzędnicy gminni ze względu na 

swoje stanowisko mogliby wiele zrobie 

w pracy społecznej, lecz brak im przv- 

gotowania i dobrych chęci. Jeżeli wre- 

szcie chodzi o ziemian to ci nawet pra- 

wie nie mają szans do zajęcia się tą 
pracą, gdyż chłop ziemianinowi nie ufa 
a chociaż nisko mu się kłania zawsze 
jednak czeka kiedy będzie podział zie - 
mi dworskiej, bo każdy dziedzic jego 
zdaniem jest jego krzywdzicielem. 

Z innych grup inteligencji mającej 
styczność ze wsią są agronomowie po- 
wiatowi i rejonowi różni technicy rol- 
nii ci mają duże powodzenie w pzacy 
o ile potrafią sobie zjednać zaufanie. 

Są jeszcze i chłopi, którzy potrafili z:lo- 

być siakie takie wykształcenie tub 

przez zetknięcie się z innym światem 

na emigracji, rozszerzyli swój świato- 

pogłąd oraz tacy co posiadają zdrowy 

rozsądek t. zw. domorośli inteligenci. 

WYBITNY PISAR 
I PATRJOTA POLSKI. | 

Z powodu 25-teį rocznicy zgonu. 

Judel (potem Juljan) Klaczko przy- 

szedł na świat w roku 1825 w jednej 

+ kamieniec przy ulicy Niemieckiej w 

Wilnie. W rodzinnem mieście otrzy- 

mał wykształcene średnie, a na stud- 

ja wyższe wyjechał do Królewca, po- 

  
Juljan Klaczko. 

tem uzupełnił je w Heidelbergu. Od 

dzieciństwa danem mu było budzić po- 

dziw i zyskiwać sympatje otoczenia. 

Sprzyjały temu przyrodzone uzdolnie- 

_nia i cechy charakteru, wsród nich 
  

szczególniej serdeczność i ujmująca 

tkliwość w stosunkach z ludźmi. Trzy- 

nastoletni Judel ogłosił drukiem pier- 

wszy swój wiersz, napisany w języku 

polskim i w hebrajskim p. t. „Pierwsza 

Ofiara*. Pomimo ostrego sądu Skim- 

browicza wiersz zyskał rozgłos i uto- 

rował młodemu Żydowi drogę do sła: 

wy „Wunderkinda* i zyskał wiele 

sympatyków i przyjaciół, do których 

między wielu znakomiłościami należał 

i biskup wileński Krasiński. Potem 

wiersze Klaczki drukował x. Jucewicz 

w piśmie Linksmine. Młodzieńczy Kla- 

czko marzył o rozwoju swojej "twor- 

czości poetyckiej, zamierzał nawet 

prześcignąć...  Witolraudę Kraszew- 

skiego, jednak potem zaniechał rymów 

zupełnie. Nie surowy głos Skimbrowi- 

wicza go zniechęcił, chociaż Klaczko 

był ambitny i nawet drażliwy, gdy 

chodziło o jego pochodzenie żydow- 

skie i talent, — poprostu pochłonęły 

go inne sprawy. Rymotwórstwo nie 0- 

kazało się jego właściwym żywiołem, 

— było ono tylko daniną spłaconą 

młodości. Dr. Ochorowicz w książce 

„Twórczość liryczna poetów* mówi, 

że każdy pęd twórczy zamłodu znaj- 

duje ujście w liryce. Tak było i z Kla- 

czką. Wiersze były tylko -przedśpie 

ci często wiele pomagają w pracy lub 
nawet na swoją rękę ją prowadzą. 

Kryzys gospodarczy dotarł i na wieś 

i nieprawdą jest że wieś go nie odczu- 
wa. Tylko cierpliwość chłopa wiele 
zniesie i dlatego może bieda i nędza na 
wsi jest mniej znana niż w mieście. 

Reasumując podam w streszczeniu 
to co do dziś zrobiono; przedewszyst- 
kiem stworzono kilka organizacyj spo- 
łecznych, które wzięły pracę w swe rę- 

ce nad swymi czionkami, a do nicł 
leżą przedewszystkiem Kółka Rolnic 
Koła Gospodyń i Młodzieży Wiejskiej 
no i kilka innych organizacyj. Zdawa- 
łoby się że wszystko jest w porządku. 
Niestety tak dobrze jeszcze nie jest ho 
organizacje te są zaledwie w zaczątku 
i jest ich mało w terenie. 

Aby więc wieś nasza była naprawdę 
demokratyczną i szła z postępent cza- 
su wszystkie czynniki poczuwające się 
do obowiązku dla dobra kraju muszą 
zdobyć się na to by zasilić wieś tak pod 
względem duchowym jak i materjal- 
nym t. j. nie rozdawać im nie zadarmo, 
ale ich nauczyć wykorzystać te dobra 
materjałne, które posiadają. uspoiecz 
nić i zorganizować odporność na wszel 
kie basła demagogiczne. Do tego po- 
trzebni są ludzie ideowi pełni sił i do- 
brej woli. _ Odciążyć też należy tych, 
którzy pracują i chcieliby pracować, 
zreorganizować programy w szkołach, 
ażeby przygotowywały swych wycho- 
wanków inaczej niż dotąd. a tem sa- 
mem podnieść ich warłość umysłową 
i społeczną, czego dziś niestety się nie 
robi, bo organizacje z braku przodów- 
ników i kierowników też nie nie robią. 
Pożądanym też byłby wpływ naszego 
Uniwersytetu, a młodzież uniwersytec- 
ka niech ruszy na naszą wieś w cza- 
sie wakacyj i w różne święta, odwiedzi 
i ożywi nasze organizacje. Tu ma sze- 
rokie pole do pracy. Tylko politykę i 
swary trzeba pozostawić w Wilnie, bo 
takich rzeczy chłop ma dość od na- 
szych zagranicznych sąsiadów. Potrze- 
bna nam praca oświatowa czysta bez 
żadnych zapraw. I jeszcze jedno: po- 
trzeba nam uczciwej prasy i taniej bo 
bieda aż piszczy. 

    

       

  

J. Brzozecki. 

Poszumień Wileński. 
 UANINIKTKS SNES TEN TNT TO 

Powszechny spis ludności. 
„WARSZAWA 10.9. Pat. — W „Mo- 

nitorze Polskim* ukazało się rozporzą- 
dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrześ- 
nia r. b. w sprawie przeprowadzenia 
drugiego powszechnego spisu ludności. 

Drugi powszechny. spis 

9 grudnia. Miarodajnym momentem 
jest północ z dnia 8 na 9 grudnia 1931 
roku. Spis obejmie wszystkie osoby, 
zamieszkałe na terytorjum Rzplitej Pol 
skiej, bez względu na to, czy będą o- 
becne w dniu spisu, czy też nie w miej 
scu swego zamieszkania. Spis obejmie 
również obywateli zagranicznych, mie- 
szkających w Polsce czasowo. Pozatem 
zostanie przeprowadzony spis miesz- 
kań i miejscowości. 
Rozporządzenie przewiduje karę grzy- 
wny do 500 zł. z zamianą na areszt do 
miesiąca dla tych, co złożą umyślnie 
lub z niedbalstwa fałszywe zeznania, 
lub uchylą się od zeznań, ałbo przeszka 
dzać będą w spisie. 

Nowe źródło lecznicze. 
MORAWSKA OSTRAWA, 10, 9. (Pat). 

W Polskieį Lutyni, wpobliżu Bogumina, od- 
kryte zostało źródło, któremu okoliczna lu- 
dność przypisuje cudowną moe uzdrawiają- 
cą. Wieść o wielu wypadkach uzdrowienia 
ludzi ślepych, zeszpeeonych rakiem i lisza- 
jami ściąga eodziennie szereg osób nietyl- 
ko z okolicy, ale i z Polski całej i Niemiec. 
Właściciel realności Karkoszka wysłał prób- 
kę wody do Krakowa, dotychczas jednak 
niema wiadomości ce do wyniku analizy. 
Według przypuszczeń tutejszej prasy, woda 
ta posiada własności radjoaktywne. 
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ludności „ , 
Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 

Z lzby Gmin. 
Exposć skarbowe Śnowdena. 

LONDYN 10.9. Pat. — Na czwar- 
tkowe posiedzenie Izby Gmin przyby- 
ły niezliczone tłumy publiczności celem 
wysłuchania tak niecierpliwie oczeki- 
wanej deklaracji o budżecie dodatko- 

wym. 
Snowden rozpoczął przemówienie 

od stwierdzenia, że zadanie jego jest je 
dnem z najbardziej nieprzyjemnych, 
ńakie kiedykolwiek przypadło mu w u- 
dziale i jedynie przekonanie, że pošwię- 
cenia te i ciężary są konieczne dla uni- 
knięcia o wiele większego poświęcenia, 
czyni mu to zadanie znośnem. Dalej 
Snowden zaznaczył, że koniecznem jest 
postawić finanse Wielkiej Brytanji w 
pozycji bezpieczeństwa i stałości, nie 
nasuwającej żadnych wątpliwości. 

Rząd postanowił, że pożyczki dla 
funduszu bezrobocia winny ustać. De- 
ficyt budżetowy na bieżący rok oblicza 
ny jest na 74 miljony funtów st. Snow- 
den stwierdził dalej, że przez pewien 
czas Anglja żyła ponad stan i w po- 
ważnej mierze ze swego kapitału. Na- 
stąpiło zmniejszenie dochodów skarbo- 
wych o 25 miljonów funtów, zmniejsze 
nie dochodów z ceł i akcyz o około 4 
miljony funtów st. Wprowadzenie w 
życie projektu Hoovera zmniejszyło je- 
szcze wpływy o przeszło 30 miljonów 
funtów ponieważ Wilka Brvtanja ko- 
rzysta tylko z moratorjum na 13 i pół 
miljonów, stanowiących procent od dłu 
gów wojennych w stosunku do Stanów 
Zjednoczonych. 

Zwiększenie wydatków obejmuje . 25 
miljonów na walkę z bezrobociem. De- 
ficyt w przyszłym roku budżetowym 
obliczany jest na 150 miljonów funt. 
st. Konieczne podatki dodatkowe w ro- 
ku bieżącym winny wynosić 39 miljo- 
nów a w roku przyszłym 80 milj. Wię- 
kszość tych sum osiągnięta będzie z po- 
datków bezpośrednich. Podatek docho- 
dowy podniesiony będzie z 4 szyl. 6 
pensów na 5 czylingów od 1 funta. UI- 
ga podatkowa wynosić będzie dla ka- 
walerów 100 zamiast 135, a dla głowy 
rodziny 150 zamiast 225 funtów. poza 
ulgami z tytułu posiadania dzieci i in- 
nemi. Dodatkowe podatki dochodo- 
we od dochodów, przekraczających 2 
tysiące funtów. zostaną podwyższone o 
10 proc. 

W zakończeninu swego przemó- 
wienia Snowden stwierdził, że oszczę- 
dności w wydatkach rządowych w bie- 
żącym roku wyniosą 22 miljony fun- 
tów, a na amortyzację długów 15.700 
tysięcy funtów. Nowe podatki dadzą 
40 i pół miljona. Wyrównanie deficytu 
roku przyszłego nastąpi zapomocą 0sz- 
czędności, wynoszącycił 70 milj., dalej 
zapomocą oszczędności na długach w 
sumie 20 milj. noraz nowych podatków 
wynoszących 81 i pół miljona funtów. 

Po przeszło godzinnej mowie Sno- 
wden wrócił do feteli ministerjalnych, 
gdzie był owacyjnie przyjęty przez czł. 
rządu, wśród okrzyków opozycji La- 
bour Party 

Rezolucja Labour Party. 
LONDYN 10.9. Pat. — Przy rozpo- 

częciu dyskusji nad drugiem czytaniem 
projektu ustawy oszczędnościowej opo- 
zycja Labour Party złożyła rezolucję 
głoszącą między innemi:, 

Aczkolwiek uznając konieczność u- 
trzymania stałości finansów  narodo- 
wych, Izba odmawia przyjęcia propo- 
zycyj, które pozbawiłyby masv ludnoš- 
ci.koniecznych warunków bytu. gdy 

  

równocześnie inni żyliby w zbytku. co 
z konieczności zwiększyłoby bezrobo- 
cie i osłabiłoby zdolność nabywczą 
rzesz pracowniczych. 

Rezolucja występuje również prze- 
ciwko propozycji rządowej wprowa- 
dzenia oszczędności w drodze specjal 
nych dekretów, bez uprzedniej zgody 
Izby Gmin. 

  

Szczegóły projektów oszczędnościowych. 
LONDYN 10.9. Pat. — Ogłoszona 

dnia 10 b. m. przed wieczorem „Biała 
Księga* wyjaśnia szczegóły projektów 
oszczędnościowych rządu. Według niej 
wszystkie pobory ministrów, wynoszą- 
ce 5 tysięcy f. st. i wyżej obniżone zo- 
staną o 20 proc., pobory od 2 tys. f. st. 
wzwyż o 15 proc., poniżej 2 tysięcy 
o 10 proc. Podobne redukcje zastoso- 
wano do honorarjów sędziów. Pobory 
urzędników państwowych obniżone zo- 

  

staną stosownie do zaleceń komisji wy- 
datków narodowych. Inne oszczędności 
są następujące: służba bezpieczeństwa 
5 miljonów. oświata publiczna 10.300 
tys., ministerstwo higjeny —1.250 tys., 
redukcje zapomóg dla bezrobotnych — 
25.800 tysięcy, oszczędności na fundu- 
szu drogowym —- 7.865 tysięcy. Poza- 
tem liczne inne oszczędności, wyno- 
szące po pół miljona każda. 

Kongres Związków Zawodowych 
w Anglii. 

Henderson popiera protekcjonizm. 
BRISTOL 10.9. Pat. — Henderson 

stwierdza, że jest równie zdecydowa- 
nym zwolennikiem wolnego handlu, 
jak każdy inny wyznawca tej teorji. 
Uważa jednak, że porównując projekt 
dużych skreśleń zapomóg dla bezro- 
botnych z projektem wprowadzenia 20 

proc. taryf jako środka okolicznościo- 
wego, a z którego dochody przeznaczo- 
ne byłyby na pomoc dla bezrobotnych. 
zgodziłby się na ten ostatni tytułem pró 
by, o ile miałby być pomocny w obec- 
nej sytuacji. 

Niezadowolenie w kołach Labour Party. 
LONDYN 10.9. Pat — Wypowie- 

dziane na kongresie związków zawodo- 
wych oświadczenie Hendersona co do 
gotowości przyjęcia procentowej pro- 
tekcjonizacji taryfy celnej zamiast ob- 
cięcia zasiłków bezrobotnym wywoła- 
ło wielkie niezadowolenie w szerokich 

kołach Labour Party. Jeden z wybit- 
nych posłów Labour Party, należący 
do egzekutywy, oświadczył, że krok 
Hendersona nie był abrobowany przez 
egzekutywę. Większość Labour Party 

słoi zdecydowanie na stanowisku wol: 
nego handlu i gdyby Henderson chciał 
nalegać na protekcjonizm, to wywoła 
poważny rozłami wśród partji. 

Według opinji wielu członków T.a- 
bour Party, dzisiejszy krok Henderso- 
na pomniejsza jego kwalifikacje na le- 
adera, wykazując niedopuszczalny о- 
portunizm i przywracając częściowo 
autorytet Snowdena, stojącego niewzru 
szenie na stanowisku wolnego handlu. 

  

Na tropie zamachowców na autobus pocztowy. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą ze Stanisławowa, że władze u- 
kończyły śledztwo w sprawie napadu na 
ambulans pocztowy pod Peczaniżynem. Wia 
dome są nazwiska trzech sprawców napadu. 

Jak stwierdza śledztwo, przekroczyli oni gra 
nieę czesko-słowacką. Rozesłano listy goń 
cze oraz zwrócono się do władz czeskich 0 
wydanie przestępców. 

Nr..409 12151) _ 

Hutnicy wileńscy w obronie 
swej egzystencji. 

Ważne posunięcia Rob. Zw. Zaw. 
Przem. Szklanego. 

Od chwili, gdy powołany zosiał do życia 

Robotniczy Związek Zawodowy Przemysłu 

Szklanego na tym odcinku robotniczym w 

Wilnie.mimo poważnego podważenia go 

przez kryzys jesteśmy świadkami normali- 

zacji stosunków. 

Robotnicy poszli tu, jak wiadomo na pew 

ne ustępstwa wobec pracodawców, ufając 

swym przywódcom związkowym, iż potra- 

fią zapobiec wszelkim zakusom na ich do- 

bro. 

Krzykacze z t. zw. „lewicy związkowej”, 

będącej agenturą komunistyczną, rzee moż- 

na z tego odcinku całkowicie zostali wy- 

parci. 

Ostatnim ich „wyczynem* była odezwa 

jakowe centrali związkowej, znajdującej 

się aż w dalekim Piotrkowie Trybunalskim, 

która ze względu na swą antypaństwową 

treść z pogardą przez naszych hutników od- 

rzucona została. Zresztą odezwa ta skonfi- 

skowaną została przez czynniki bezpieczeń- 

stwa publicznego. 

W związku z bieżącą pracą organizacy j- 

ną wileńskich hutników dowiadujemy się, 

iż w dniu 5 b. m. w lokalu Rady Zjednocze- 

nia Rob. Ziem. Pół. Wsch. przy ul. Wiel- 

kiej 34 odbyło się posiedzenie Zarządu wy- 

mienionego powyżej Rob. Zw. Zaw. Przem. 

Szkl. Przedmiotem obrad Zarządu były za- 

sadniczo dwie sprawy: zabiegi o zniesienie 

podatku dochodowego i protest przeciwke 

bandyckiemu napadowi na prezesa związku 

W. Januszewskiego przez zwolenników zli- 

kwidowanej „lewicy związkowej”. 

W sprawie podatku dochodowego stwier 

dzono, że podatek ten bardzo krzywdzi 

hutników i sposób ściągania jest do pewnego 

stopnia sprzeczny z intencją rozporządze- 

nia Ministra Skarbu o podatku dochodowym. 

W sprawie napadu na prezesa Januszew- 
skiego uchwalono: 

„Zarząd Robotników Związku Zawodowe 

go Przemysłu Szklanego na zebraniu w dniu 
5 września r. b. postanowił stanowczo za- 
protestować przeciwke bandyckim metodom 

załatwiania osobistych i partyjnych pora- 
chunków za pomocą napadów i bicia“. 

Pozatem omówiono aktualną bolączkę 

miejscową, wypłacania dodatku mieszkanio- 

wćgo przez przedsiębiorców. 

Wszystkie te sprawy były w dniu na- 

stępnym przedmiotem obrad walnego zebra- 

nia członków Robotniczego Zw. Zaw. Przem. 

Szklanego, odbytego w lokalu przy ul. Stry- 

charskiej A. Po wysłuchaniu wyczerpującego 

referatu o sytuacji w przemyśle hutniczym, 

ze szczególnem podkreśleniem nieobywatel- 

skiego stanowiska przemysłowców, którzy 
cały ciężar panującego kryzysu usiłują prze- 
rzucić wyłącznie na barki mas pracujących, 
w posłaci pogarszania warunków płacy i 
pracy, zebrani postanowili wezwać ogół ro- 
botników do zorganizowania się w szere- 
gach związku. 

Walne zebranie całkowicie zaaprobowało 
stanowisko zarządu zarówno w sprawie po- 

datku dochodowego, jak i napadu na pre- 
zesa Januszewskiego. 

Zebrani stwierdzili, że dyrekcja huty 
„Vitrum“ dotychczas nie uregulowała do- 

datku mieszkaniowego od chwili podpisa- 
nia umowy do uruchomienia huty tym robot 
nikom, którzy nie korzystają z mieszkań w 
naturze, co jest sprzeczne zarówno z zawar- 

łą w swoim czasie umową, jak i z przyjętą 
od kilkudziesięciu lat tradycją, że huta 
albo udziela swym robotnikom mieszkań w 
naturze albo wypłaca równoważnik w go- 
tówce. 

   

  

    

Walne zebranie połeciło zarządowi zrea- 
lizowani tego żądania pokrzywdzonych 
człon iązku. (zyx). 
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ROWOŚCI WYDAWNICZE 
„Tygodnik Ilustrowany* Nr. 35 przyno- 

si ostatnie akordy łata: piękny utwór J. M. 

Rytarda „Nie będzie ciszy tej nocy*, osnu- 
ty na ile zakopiańskich przeżyć podczas 
wiatru halnego i ozdobiony prześlicznemi 
djęciami Wieczorka. Jarosław Janowski 

w syntenty ym skrócie opis najważ- 

niejszego wydarzenia w letnim sezonie Za- 

kopanego: Wyścigu Tatrzańskiego. Felje- 

ton zdobią liczne zdjęcia. A. Heinrich w ar- 
tykule „Na szerokiej fali* zachęca nasze 

„lądowe społeczeństwo* do jachtingu na 
morzu. Kapitan Nemo mówi nam z zapa- 
łem o ostatnich wydarzeniach nad polskiem 
morzem („Wielkie dni na Bałtyku*): pro. 
mocja podchorążych, przybycie z Cherbour- 
ga naszej łodzi podwodnej „Ryś. 

Boy Żeleński daje przekład ciekawej 
„Podróży Balzaka do Polski*. W: artykule 
wstępnym znajdujemy refleksje z racji roz- 
poczynającego się roku szkolnego na temat 
zadań szkoły w państwie nowoczesnem. W 

dziale „Idee i zdarzenia znajdujemy m. i. 
uwagi na tmat kryzysu finansowego w War- 
szawskim Magistracie, oraz o sytuacji Wil- 
na i widowiskach i jego rozwoju. Dwa od- 
cinki powieściowe („Przylądek dobrej na- 
dziei* Nowakowskiego i „Biały folwark* 

Kossowskiego) uzupełniają bogatą, pięknie 
iłustrowaną treścią zeszytu. 

      

   
  

            

     

  

wem pracy publicystycznej, nauko- 
wej i krytyczno-literackiej. 

W Klaczce nade wszystkiem góro- 
wał publicysta. Pierwsze jego tego ro- 
dzaju wystąpienie przypada na ak 
1848. Gdy „wiosna narodów* spaliła 
na panewce, gdy reakcja przyszła nie 
tylko ze strony zwycięskich rządów; 
lecz odezwała się i z łona niedawno 
jeszcze buntujących się tłumów, gdy 
parlament  frankfurtski  przekrešlit 
wszystkie wolnošciowe hasla niemiec- 
kie stosowane do Polski i uchwalit 
wcielenie Poznańskiego do Niemiec, 
wtedy zabrał głos młody, dopiero przed 
rokiem promowany doktor filozofji 
królewieckiego uniwersytetu i w bro- 
szurze „Die deutschen Hegemonen'* 

e wyraził swój pełen oburzenia a przy- 
tem. doskonale umotywowany protest. 

„Nie dziw się”, — pisze on tam w 
przedmowie do swego byłego profesu- 
ra Jerzego Gerwinusa, który w zara- 
niu wiosny narodów pisał o tem, że 
Niemcy powinny uważać Poznańskie 
za nietykalny depozyt Polski, a potem 
wraz z ogólnym prądem uległ postano- 
wienim sejmu frankfuriskiego „Nie 
dziw się, że syn Polski, niedawno z ta- 
ką dumą stojący przy twym boku, 
dziś występuje przeciw tobie. Osobiste 
zobowiązania muszą ustąpić miejsca 
obowiązkom patrjotyczn. Dłużnikiem 
twoim byłem i takim zostaję, ale dla 
mego narodu żądam rachunku od cie- 
bie. Dalej wyrzuca Niemcom, że tyl- 
ko strach przed ewentualną ingerenc- 
     

  

ją cara skłaniał ich do obietnic wzgię- 
dem Polaków, że cały ich liberalizm i 
rzekoma wielkoduszność w stosunku 
do Połaków były udane na czas grożą- 
cego niebezpieczeństwa, — a gdy 
strach minął wróciła dawna tyranja i 
zaborczość, którą poddani wyznają na 
równi ze swoim rządem. 

W roku 1849 Klaczko osiedlił się 
w Paryżu. Ogarnęła go tam atmosfe- 
ra politycznego życia emigracji. Nie- 
wiadomo jakby się ukształtowały po- 
glądy Klaczki. gdyby nie to, że już z 
Królewca wywiózł on przekonania kon 
serwatywne. Bliska przyjaźń z Janem 
Koźmianem, leaderem pisarzy konser- 
watywnych, redaktorem Przeglądu 
Poznańskiego utrzymywała go w tych 
przekonaniach. Właśnie wtedy pro- 
wadził Koźmian akcję prasową skiero- 

waną przeciwko liberalizującemu Mie. 

kiewiczowi, a wysuwającą na jego 
miejsce Krasińskiego, jako autora 

Trzech Psalmów i Przedświtu. Tym- 
czasem emigracja, szczególniej mło 
dzież skłaniała się przeważnie Ku róż- 

nym prądom radykalnym. Klaczkę 
okrzyknięto ,jezuitą* (t. zw. wstecz- 
nikiem) i maltretowano przy każdej 
okazji. Doprowadziło to wreszcie du 
pojedynku z niejakim Swierzyńskim, 
znanym na paryskim bruku zawali- 
drogą, którego przeciwko Klaczee pod- 
judziła radykalizująca młodzież. Wszy 
stko to działało na naszego publicystę 
przygnębiająco. Niemniej przykrem 
dlań było zajście z wujem Griinher- 

giem, bogatym bankierem, który do- 
wiedziawszy się o pobycie siostrzeńca 
w Paryżu chciał go niemal przemocą 
zabrać do siebie i nawrócić na drogę 
„uezciwej pracy dla zdobycia stano- 
wiska w społeczeństwie, zapewniają- 
cego przyjemny i mniejwięcej beztro- 
ski tryb życia. Jednak  Klaczko dość 

energiczny obronił się od zakusów na 

jego samodzielność ideową i nie dał 

się uwieść nawet perspektywą wvyvgod- 
nych (może pod względerm marjażu) 

stosunków z Rotszyłdami i Fouldami. 
Pozostał przy swojej biedzie. opędza- 
jąc się od niej mozolną i sporadyczną 

pracą zarobkową. 
W Paryżu poznał Klaczko Norwi- 

da, który nań wywarł wrażenie indy- 
widualności wartościowej i ciekawej, 
lecz skrzywionej jakąś chimeryczną 

genjalnością i przez to bezużytecznej. 
Norwid ze swej strony nieraz iekcewa- 

żąco odzywał się o „doktorze'*, który 
za autorytet uchodził wśród  kolser- 

watystów. Znany jest ich spór © sztu- 
kę z roku 1857. Każdy z nich napisał 
broszurę o sztuce polskiej. Kiaczko 

utrzymywał, że Polacy nigdy nie cele. 

wali w sztukach plastycznych i dlate- 

go lepiej zrobią, gdy poprzestaną na 

poezji, mającej w Polsce już Świetne 

tradycje, tem bardziej, że naród polski 

nie zdradza żadnych szans do rozwi- 

nięcia u siebie sztuk plastycznych. Nor 
wid zaś twierdził, że. rozwój sztuki 
musi być wszechstronny, że Polacy 
nietylko mogą, lecz muszą kultywo- 

  

wać u siebie sztukę, pojętą bardzo sze- 
roko. Życie bardzo prędko przyznało 
rację Norwidowi. Obaj mogli wkrótce 
oglądać sukcesy całego szeregu pol- 
skich malarzy. Jednak spór ich ma je- 
szcze i głębsze podwaliny. Klaczko 
nie zrozumiał dogłębnie Norwida, u- | 
tożsamiał jego sądy ze zdaniem szere- 
gu publicystów, traktujących sztukę 
ze stanowiska pospolitego. Tymczasem 
poecie chodziło o coś więcej, o prze- 

wartościowanie całego pojęcia sztuki 
Sztuka według Norwida to praca w po 

cie czoła, a nietyłko grzbietu — ta 
przeciwstawienie wszelkiej pracy me- 
chanicznej, pracy ciążącej na rodzaju 

ludzkim, jak przekleństwo. Norwid 
sądził, że przetwarzając całość prac 
ludzkich na twórczość artystyczną 
przyniesie się ulgę ludzkości i podnie- 
sie się ją na wyższy stopień godności 
ludzkiej. Rozwój sztuk plastycznych 
— to tylko jeden z przejawów tej, sze- 
rzej zakrojonej, ewolucji ducha ludz- 
kiego. W ten sposób człowiek nie wyz- 
byłby się pracy, lecz wszystkie prace 
takby odmienił, że z każdej z nich czer 
pałby takie zadowolenie, jakie ma ar- 
tysta, gdy dokona swego dzieła. Może 
nawet Klaczko rozumiał, czego chce 
Norwid, lecz może to właśnie wydawa 

ło mu się ową „samobójczą genjalno- 
ścią”, o której wspomina w liście do 
Koźmiana. Może to wydawało mu się 
koncepcją nie mającą podstaw real- 

nych? — Jednak w pomyśle Norwida 
musi być jakaś doza możliwości, mu- 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Pierwsze lądowanie na lotnisku 

w Baranowiczach. 
BARANOWICZE, 101X. (Pat). 

W dniu 10 b. m. po raz pierwszy 
na nowowybudowanem lotnisku w 

Baranowiczach wylądował porucznik 
Szczerklik i piłot Kruszka z 6 pułku 
lotn. we Lwowie, przybywając tu 
na jednogłatowcu. Przybyłych lotni- 

ków powitał starosta Przepałkow- 
ski w towarzystwie przedstawicieli 
województwa oraz miejscowy ko- 
mitet LOPP, jak również członko- 
wie komisji, przybyłej z Warszawy 
dla przejęcia nowowybudowanego 
lotniska. 

Porwanie Komendanta strażnicy poiskiej 
i jego zastępcy. 

Onegdaj na odcinku Radoszkowieze ko- 
mendat stražnicy połskiej w Wiazyniu i je- 
go zastępca udali się na obchód pogranicza. 
W. pewnej chwili niebacznie zbliżyli się tuż 
de strony sowieckiej. Nagle, jakgdyby na 
sygnał, wypadli z zasadzki strażnicy So- 
wiecey, porwali komendanta z zastępcą i 
zaciągnęli na stronę sowiecką, a stamtąd w 
głąb swego terytorjum. Stało to tak 
szybko, że znajdujący się wpobliżu kopiś- 
ci nie mieli czasu ani sposobności przeszko 
dzenia porwaniu i jedynie oddali КИКа 

    

   

strzałów na alarm. 
Natychmiast polskie władze graniczne 

interwenjowały u władz sowieckich, żądając 
zwolnienia porwanych oficerów. Bolszewi- 
cy odpowiedzieli jednak z cynizmem, bez 
względu na to, że porwanie odbyło się w 
obeeności kilku kopistów, iż komendant 
strażnicy ze swym zastępcą sami uciekli do 

Sowietów. 
Do dnia dzisiejszego porwani oficerowie 

pozostają w rękach bolszewickich. (m). 

Bohaterski czyn kopisty. 
Z Głębokiego donoszą 0 bohaterskim 

czynie kopisty W. Turłowskiego, który ura- 
towzł od niechybnej śmierci troje małych 

dzieci. 
W pobliskiem miasteczku Kamień jedną 

z ulie przejeżdżał ze znaczną szybkością sa- 
mochód kierowany przez Kozłowi 

Naraz z bocznej uliey wypadła penoszo- 
na przez spłoszone konie bryczka, w któ- 
rej siedziało troje małych dzieci. Woźniea 
został zrzucony z bryezki, a dzieci zdane na 
łaskę losu. 

Kierowca samochodu nie orjentując się 

   

w sytuaeji nie zmienił kierunku i mało bra 
kowało, by samochód wpadł na bryczkę. 

Na szczęście w sytuacji zorjentował się 
przechodzący żołnierz K. O. P-u Turłowski 
który ryzykując własnem życjem pochwy- 
cił za uzdę konie i z wielkim wysiłkiem 
zdążył je skręcić w stronę ratując dzieci od 

niechybnej śmierci. Bohaterski żołnierz, nie 
był jednak w stanie utrzymać równowagi i 
wpadł pod kopyta koni doznając złamania 
żeber. 

Przewieziono go do szpitala w Głębokiem. 
(c). 

Katastrofa samolotu sowieckiego. 
Onegdaj na odcinku granicznym Rado- 

szkowicze w strażnicy Stalinowo zdarzyła 
się katastrofa samolotowa. Samolot sowiee 
ki, widocznie wskutek defektu motoru stra- 

nach i jeden z nich wyłądował na dach 
strażnicy, inny tuż przy słupie granicznym. 

Samolot spadł na stajnie i eksplodował, 
wzniecając pożar. Stajnie spłonęły doszczęt- 

<cił równowagę i zaczął spadać. Dwaj pilo- nie, (m) 

«i zdążyli w czas wyskoczyć na spadochro- 

Are seansas 

BARANOWICZE 
— Przedstawiciele Ambasady Włoskiej w 

pow. baranowiekim. W ostatnich dniach do 
Baranowicz przybył przedstawiciel Ambas: 

dy Włoskiej płk. Pacificzi Dante w tow. 

rzystwie swego sekretarza p. Monaco Gent 
ro, którzy w najbliższych dniach zamierza- 
ja przystąpić do ekshumacji zwłok wło- 
skich jeńców wojennych, znajdujących się 
na cmentarzach wojennych w Giermontow- 
cach, gminy horodyjskiej i Kolešnikach, gmi 
ny mołczadzkiej, pow. baranowickiego. 

Szczątki wydobyte z grobów mają być 
przewiezione do Warszawy, gdzie zostaną 
złożone do wspólnej mogiły na cmentarzu 

włoskim. 
Celem ułatwienia prac przedstawicielom 

Ambasady Włoskiej Wojewódzki 
Nowogródku przydzielił na pow. 
urządnika Grobownictwa Wojennego pana 
Rogalewicza do Baranowicz. Starostwo Ba- 
ranowickie poczyniło odpowiednie kroki, 

sdla ułatwienia wszelkich formalności przed- 
stawicielom Ambasady Włoskiej w czasie 
dokonywania ekshumacji. 

<+HARCE ROWERZYSTÓW NA CHOD- 
NIKACH W M. BARANOWICZACH. Weszło 
już w pewnego rodzaju zwyczaj, że rowe- 
rzyści w naszem mieście urządzili sobie tor 
wyścigowy na chodnikach przeznaczonych 
wyłącznie dla ruchu pieszego. Z tego powo- 
du można się tutaj spotkać z różnego rodza 
ju awanturnikami, które po największej 
części wynikają z bezezelnego zachowania się 

rowerzystów, którym często przechodnie 
zwracają uwagę na nieodpowiednie miejsce 

dlo harców rowerowych. Do tej pory wszel- 
%ie interwencje w takich wypadkach, były 
tylko grochem rzucanym o Ścianę. Przez ca- 
ły okres letni stale notowano jakieś zajścia, 

wynikłe tylko z powodu nieprawnej jazdy 
rowerami po chodnikach. 

Onegdaj zdarzył się wypadek, który na- 
pewno wpłynie na to, by miarodajne wła- 
dze wydały w tej materji odpowiednie za- 
rządzenia. Chodnikiem przy ul. Szosowej w 
Baranowiczach jechał sobie na rowerze stróż 
z Powiatowej Kasy Chorych, nie bacząc na 
uwagi przechodniów częste rzueanych pod 
jego adresem. W pewnym momencie nasz 
cyklista z całym pędem wpadł na 8-letniego 
chłopczyka Dawida Chajtowicza, zamieszka- 
łego przy ul. Szosowej 63, przewracając go 
tak nieszczęśliwie, że złamał mu lewa nogę. 
Stróż Kasy Chorych bez żadnych skrupu- 
łów popędził na rowerze dalej, wcale nie zwa 
żająe na straszny krzyk. Na szezęście, zna- 
deźli się ludzie, którzy byli świadkami wy- 
padku bezczelnej jazdy rowerzysty i zao 
piekowali się nieszczęśliwym chłopcem, о- 

-raz wskazali winowajcę. 
Oto skutki harców, jakie eoraz częściej 

z całą swobodą uprawiają rowerzyści na 
<hodnikach w Baranowiczach. Czyżby nie 

      

   

" stacji 

było rady na ukrócenie samowoli tych pa- 
nów?.. 

+ Wypadki i kradzieże. Onegdajszej no- 

cy we wsi Sielce, gminy  dobromyskiej, 
wskutek wadliwej konstrukcji komina, spa- 
ił się doszczętnie dom mieszkalny i chlew 
na szkodę mieszkańca tejże wsi Goworuszki 

Jana. Straty wyrządzone pożarem sięgają 
2 tys. złotych. 

— W, początkach sierpniach r. b. miesz- 
kanka wsi Strzałkowo, gminy ostrowskiej, 
Szamotulska Malwina urodziła dziecko płci 
męskiej, a po upływie 2 tygodni udała się 
z niem w niewiadomym kierunku. Wczoraj 
Szamotulska powróciła do domu bez dziec- 
ka i oświadczyła, że w dniu 20 sierpnia dziec 
ko pozostało w Baranowiczach na rynku, 
na wozie nieznanego osobnika. Ponieważ 
stwierdzono, że w tymże dniu nie było wy- 
padku podrzucenia żadnego dziecka w Ba- 
ranowiczach, przeto Szamotulską podejrzano 
o dokonanie dzieciobójstwa, w którym to 

kierunku policja wszczęła energiczne do- 
chodzenie. 

— Na 

  

   

szkodę Laymanówny Zofji za- 
łej w domu kolejowym Nr. 21 na 
Baranowicze — Poleskie, nieznany 

Sprawca skradł przez otwarte okno 2 wa- 
lizki z bielizną ogólnej wartości 300 złotych. 

-- Pożary w Baranowickiem. W mia- 
steczku Dobromyśl, powiatu Baranowickiego, 
onegdajszej nocy wybuchł pożar, który do- 
szczętnie strawił dom niezamieszkały, na- 
leżący do mieszkańca tegoż miasteczka Sza- 
ciłły Mikołaja. Na miejscu pożaru zjawiła 
się natychmiast straż pożarna z Dobromyśla, 
która jeszcze w porę zdążyła ogień zloka- 
lizować, który z łatwością mógł się prze- 
nieść na gęste zabudowania sąsiednie. 

W. trakcie dochodzenia ustalono, iż po- 
żar powstał wskutek podpalenia, którego 
dokonał sam właściciel Szaciłło Mikołaj, ce- 
lem uzyskania stawki asekuracyjnej w wy- 
sokości zaledwie 260 złotych. Podpalacza 
przekazano do dyspozycji sędziego śledczego 
w Baranowiczach. 

— W. miasteczku Mirze pow. stołpeckie- 
go wybuchł pożar w domu Wyszykomskiej 
przy Placu Rynkowym Nr. 14. Pożar pow- 
stał wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem w kuchni restauracyjnej, dzier- 
żawionej przez Trajewickiego. Pożar został 
zlokalizowany przez miejscową straż po- 
żarną. * 

M9LODECZNO 
+ Z życia Straży Pożarnych Okręgu Mo- 

łodeczańskiego. Na terenie Okręgu Mołode- 
czańskiego, obszaru 1705 klm*, egzystuje 
obecnie 12 Straży Pożarnych, czyli średnio 
142 klm? na jadną str: 

              

Przestrzeń ta, uniemożliwia poszczegól- 
nym strażom, w wielu wypadkach, udzie- 
lanie skutecznej pomocy / miejscowościom 
bardziej oddałonym, a utrudnióna jest na- 

  

si on wypływać z jakichś trafnych spo- 
strzeżeń, uczynionych nad nowoczes- 
nem życiem ludzkości. skoro pomysł 
ten niezależnie od naszego poety pow- 
tarza wielu różnych pisarzy do socjolo- 
ga Jerzego Sorela i poety Oskara Wil- 
de'a włącznie. Wilde powiada, jakby 
uzupełniając Norwida że niepodobna 
uczynić przy jemneni; niektórych zbyt 
ordynarnych lub zbyt prymitywnych 
prac, np. zamiatania ulicy, lecz tu na 
pomoc ludziam zstępuje technika i 
wkońcu musi doprowadzić do tego, że 
prace, nie dające się przemienić na 

twórczość artystyczną, będą wykony- 
wały maszyny. 

Więc nie udała się Klaczce rozpra- 
wa o Sztuce Polskiej, chociaż współ- 
cześnie zyskała mu wielki rozgłos. Za- 
to w swych studjach literackich, szcze- 
$ólniej o Dantem i Mickiewiczu, oddał 
on piśmiennictwu polskiemu wiekopo- 
mne usługi. 

Najbardziej jednak, zasłużył się 
Polsce Klaczko, jako publicysta. Trze- 
ba było wiele poświęcenia. szczegól- 
niej w takiej sytuacji materjalnej, w 
jakiej się znajdował Klaczko, żeby pi- 
sać i bronić spraw polskich, powie- 
dzmy według dzisiejszej terminologji, 
polskiej racji stanu. Trzeba sobie zdać 
sprawę, że owcz. publicysta, publicy- 
sta państwa, które jeszcze tylko miało 
zamiar istnieć brał na swoje barki obo 
wiązki nietylko dziennikarskie, lecz 
i obowiązki dzisiejszych ministrów 
pełnomocnych, bez prerogatyw mater- 

  

jalnych, przysługujących ministrom. 
Reprezentował on państwo, zamierza- 
jące istnieć, wobec zagranicy i bronił 
jego interesów ekonomicznych i kul- 
turalnych. Stąd to twórczość Klaczki 
przyjęła praktyczny, aż nazbyt prak- 
tyczny kierunek. Stąd to płynęły nie- 
porozumienia z takim np. Norwidem, 
który w stosunku do spr. narodowych 
nie mógł zejść z pjedestału prorokują- 
cego poety i moralizatora, nie mógł 
obniżyć się do koncesyj na rzecz wy- 
magań utartych, choć niesumiennych, 
zwyczajów politycznych. 

Przy tem wszystkiem był Klaczko 
głębokim chrześcijaninem. Chociaż 
chrzest przyjął dopiero w roku 1856. 
jadnek od wczesnej młodości żył wed- 
lug zasad wiary chrześcijańskiej i si- 
łą wiary przerastał wielu katolików z 
imienia. Od przyjęcia chrztu pow- 
strzymywała go długo przysięga, wy- 

muszona przez ojca. Dopiero po śmier 
ci jego mógł dostosować formy zew- 

nętrzne do swych przekonań wewnętrz 

nych. ‹ 

W dniu 26 listopada b. r. upłynie 
dwadzieścia pięć lat od chwili zgonu 
Klaczki. Możeby jego ojczyste miasto 
pomyślało o tej smutnej rocznicy i o 
uczczeniu swego sławnego rodaka cho- 
ciażby jaką tablicą pamiątkową? Mo- 
żeby akademickie „Zjednoczenie '', albo 

. korporacja „Unitanja* wzięły inicjaty- 
wę w swoje ręce? 

: WI. Arcimowicz. 

wet w najbliższych miejscowościach, z powo- 

du niedostatecznego zaopatrzenia straży w 

sprzęt, narzędzia i środki lokomocji oraz 

wyszkolenia. e : 

Według wypracowanego przez „Związek 

Woj. planu, Okręg ten winien posiadać 30 

li 56 klm? na jedną straż, z czego 

 zautomobilizowane, 2 straże zmo- 

i 7 straży wyposażonych do dal 

   

  

straż 

toryzowa: 

szych wyjazdów. boy, 

" Realizac tego planu, przewidziana Z0- 

stała Uchwałą Wojewódzkiej Rady Straży 

Pożarnych w przeciągu 5 lat, jednasże bę- 

dzie możliwa, niezależnie od wzmożenia 

działalności Okręgowego Naczelnictwa, tyl- 

ko jeżeli poszczególne 5: morządy gminne 

więcej niż dotąd uw: gi bezpieczeństwu prze 

ciwpożarowemu poświęcą, a egzystującym 

strażom pożarnym znaczniejszej opieki i po- 

mocy udzielą. 

Naczelnictwo okręgu nski 

które ostatnio na terenie więcej ożywioną 

działalność wykazywać rozpoczęło, dzięki 

naciskowi starosty p. Tramecouria i bezin- 

teresownej pomocy udziełanej naczelnikowi 

okręgowemu p. Banelowi strony p. p.: 

Dobrowolskiego i Gałkowskiego, przygolo- 

wywało się w ostatnich miesiącach do o0r- 

   

    
  

  

    

mołodeczańskiego, 

  

   

ganizacji Zawodów Okręgowych, które w 

myśl programu Związku Wojewódzkiego 

miały się odbyć w dniu 6 b. m. w Moło- 

decznie. 
Zawody te jednakże się nie. odbyły, 

częściowo z powodu w międzyczasie Okrę- 

gowe Naczelnietwo więcej absorbujących 

obowiązków, a częściowo 2 powodu trud- 

ności technicznych i organizacyjnych, któ- 

re się w łonie Naczelnictwa, posiadającego 

stałego instruktora pożarniczego, w ostat- 

nim. czasie coraz więcej uwidaczniać rozpo- 

częły. : 

W wyniku szeregu konferencyj przepro- 

wadzonych przez inspektora związku wojew. 

przybyłego na zawody w dniu 2 b. m. w 

myśl uprzedniego powiadomienia, a które 

odwołane nie zostało, zdecydowano okrę- 

gowe zawody zorganizować w niedzielę dnia 

11 października i przekształcić przy tej o- 

kazji naczelnietwo okręgu na Związek O- 

kręgowy, na podstawie: wzorowego Statutu 

dla Związków Okręgowych przyjętego przez 

Radę Naczelną Gł. Związku Pożarnych R. P. 

Powstanie Związku Okręgowego, w skład 

którego, oprócz przedstawicieli władz Pań- 

stwowych, Samorządu Powiatowego i PZUW 

wejdą także Biż: przedstawicieli miejscowego 

społeczeństwa, przyczyni się zapewne WZ0- 

rem innych terenów, nietylko do usunięcia 

obecnych trudności lecz także do ugrun- 

towania systematycznej pracy, przy pomo- 

cy stałego instruktora pożarniczego, które- 

go obecnie. na terenie wojw. ‚ wiłńskie- 

go, jedynie Okręg Mołodeczański nie po- 

siada. 

OSZMIANA 
+ Dziwaczne zarządzenie Magistratu. 

Przed kilku dniami Magistrat m. Oszmiany 

rozesłał wezwanie do właścicieli domów, by 

zaopatrzyli się w narzędzia do obrony prze- 

ciwpożarowej, a mianowicie: wiadro, siekie- 

rę, łopatę, bosak, tłumnicę i beczkę do wo 

dy. Zarządzenie zupełnie słuszne i nikomu 

na myśl nawet nie przyszłoby krytykować 

Magistratu, bo badzo częste są wypadki, że 

w razie pożaru trzeba dopiero szukać w są- 

siednich domach najniezbędnicjszych na 

rzędzi. 
Wszystko byłoby więc w porządku, gdy- 

by Magistrat nie wpadł na dziwny pomysł u- 

rządzenia przeglądu tych narzędzi w dniu 

30 września 1931 r. o godzinie 8-mej rano 

na placu przy remizie Oszmiańskiej Ochot- 

niczej Straży Pożarnej. Każdy właściciel nie 

ruchomości położonej w obrębie gminy miej- 
skiej w Oszmianie musi uzbroić się włopatę, 

topór, tłumnicę, siekierę, bosak i z beczką 

na plecach a wiadrem na głowie wędrować 

na plac do przeglądu. W dodatku Magistrat 

zapowiada, że takie przeglądy będą się od- 

bywać kilka razy do roku. у 
Chyba, że dany właściciel nieruchomości 

zapisze się na członka Oszmiańskiej Straży 
Pożarnej — to będzie zwolnionym od obo- 
wiązku posiadania wyżej wymienionych na- 
rzędzi przeciwpożarowych i od wędrówek 

do przeglądu. 

Dziwny, doprawdy, sposób zachęcania o 
bywateli do zapisywania cię na człomków 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Oszmianie. 
Magistrat, jednak, zapomina, że należe- 

nie do Straży Pożarnej nie uchroni danego 
właściciela nieruchomości od pożaru. Zanim 

Straż Pożarna się zbierze — może dom się 

spalić. Trzeba więc — by konieczne narzę- 

dzia przeciwpożarowe były przy każdej nie- 

ruchomości — a kontroli dokonywać należa- 
łoby w inny spocób—na miejscu, a nie zmu- 

szać właścicieli do wędrowania ulicami z 
beczkami na plecach do przeglądu. A do za- 
pisywania się na członków Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej należy w inny sposób zachę- 
cać. 

  

   

      

Skarga powyższa jednego z naszych cz 
telników jest zupełnie słuszna, bo jeśli 
dy właściciel czy jego zastępca może udźwig 
nąć topór, łopatę i wiadro, to w jaki spo- 
sób jeżeli nie ma konia, przeniesie beczkę na 
plac z domu może gdzieś na końcu mia- 
steczka położonego. Ponieważ na dowód 
prawdy autor załączył odnośne wezwanie 

magistratu, sądzimy, że zaszło tu jakieś 
nieporozumienie,, które wkrótce zostanie 
wyjaśnione. (Red.) 

POSTAWY 
-+- Pożar. W dniu 5 b. m., w godzinach 

popołudniowych, przez teren powiatu po- 
stawskiego przeszła burza, w czasie której 
od uderzenia pioruna wybuchł szereg poża- 
rów. I tak we wsi Mała Olsia spalił się dom 
stodoła i chlew z żywym i martwym inwen- 
tarzem Jerzego Kobzika. We wsi Jacyny 
gminy żośnieńskiej spaliła się łaźnia Teofi- 
la Piotrowicza, który ocenia swe straty na 
'500 zł. We wsi Bijucie gminy hruzdowskiej 
„spaliła się stodoła wraz z plonami tegorocz- 
nemi, własność Wincentego Szymanowieza 
i sąsiędnia stodoła Dawida Szymanowicza. 
Straty narazie nieustalone. 

I POGRANICZA 
+ Zajście na granicy. W. nocy z 6 na 

7 b. m. koło Dziwnik, usiłował nielegalnie 

przekroczyć granicę z Polski do Rosji 20- 
letni Kill Kopel, mieszkaniec st. kol. Ziabki 
gminy prozorockiej. Zatrzymany przez pa- 

trol K. O. P., ponieważ na wezwanie nie 
stanął, został postrzelony w prawą nogę po- 
niżej kolana, podczas ucieczki. Rannego u- 
mieszczono w szpitalu w Głębokiem. 

Choroby zakaźne w woje- 
wództwie. 

W ub. tygodniu na terenie województwa 
wileńskiego zanotowano następujące choro- 
by zakaźne: 

Tyfus brzuszny — 12 wypadków (w tem 
2 zgony), czerwonka — 4, płonica — 18 
(1 zgon), błonica — 5 (1 zgon), odra — 1 
(3 zgony, 2 z poprzedniego tygodnia), róża 
4 (1 zgon), ksztusie — 4, gruźlica 12 (5 zgo- 
nów), jaglica — 364, świnka — 6. 
„Ogółem w ub. tygodniu na terenie woj. 

wileńskiego zanotowano 430 wypadków 
chorób zakaźnych, w tem 13 zgonów. 

Podkreślić należy  zastraszający  po- 
stęp jaglicy, która w porównaniu z poprzed 
nim tygodniu wzrosła o 150 proc. (m). 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatry Miejskie Wi sobotę dnia 12 b. 

m. o godz. 20-ej otwiera swoje podwoje mi- 
le zawsze odwiedzany przez publiczność tea- 
trzyk „Lutnia*. Sympatyków ściąga tym ra- 
zem fakt inauguracji sezonu komedjowego 
(zasadniczy charakter). Dyrektor Szpakie- 
wicz wybrał arcypogodne, pełne słońca i 
szczeropolskiego humoru dzieło Józefa Ko- 
rzeniowskiego p. t. „Panna mężatka. Wy- 
bór sztuki tłumaczy się zarówno zaletami 

komedji, jak również nazwiskami wykonaw- 
ców w osobach pp. reżysera sztuki Stanisła- 
wy Wysockiej, (Pułkownikowa), Ireny Breno- 
czy, która przybyła do Wilna z Teatru Miej 

   

   

  

   

skiego w Loedla (Te- 
atr КАН (Reduta), 
Antoniego Cza ). Oprawa 
sceniczna Wiesława Makojnika (Teatr Ka- 
towicki). 

W niedzielę o godz. 20-ej „Panna mężat- 
ka* po raz drugi. 

Kasa czynna od godz. 11 — 9 w. 

Tło zatargu z personelem 
technicznym w teatrach. 

Niedawno podawaliśmy © zatargu, jaki 
powstał między personelem technicznym a 
dyrekcją teatrów miejskich. Tło tego zatar- 
gu jest następujące: 

Personel techniczny teatrów liczący 
przedtem 32 osoby wobec wygaśnięcia umo 
wy zbiorowej, przystąpił do sporządzenia 
nowej umowy i oświadczył dyrekcji, że oba 
teatry chcąc mieć technicznie sprawną sce- 
nę, muszą posiadać personel, złeżony z 26 
osób. Płaca tego personelu powinna wyno- 
sić minimalnie 6.000 zł. miesięcznie. Dy- 

rekeja teatrów nie zgodziła się na te warun- 
ki i wyraziła zdanie, że wszystkie prace 
może wykonać personel z 24 osób z pensją 
miesiezną 4.700 zł. To znów nie dogadza- 
ło dotychczasowemu personelowi, któremu, 
należy zaznaczyć, dyrekcja dłużna jeszeze 
jest przeszło 5.006 zł. za sezon ubiegły i 
przewidzianą w umowie 13-i4 pensję, wo- 
bec czego umowa nie została zawarta i jak 
wiadomo dyrekcja zaangażowała nowy per- 
sonel. (m) 

  

  

Chcesz być 
piękną? 
oto najprostszy sposób 
pielęgnowania urody - 

Mg” kobiet na całym świecie 

@’ 8 przekonały się, że niezrów- 

nanym Środkiem do zachowania 

świeżej i pięknej cery jest mydło 

PALMOLIVE. 

Mydło to jest wytwarzane z ole- 

jów owoców oliwnych, palm i 

orzechów kokosowych. Dłatego też 

piana jego wywiera tak zbawienny 

wpływ na 

cząsteczki nieczystości i szmin- 

ki, które osiadając w porach, 

utrudniają oddychanie @ 

naskórka. Gęsta piana į 

PALMOLIVE zmywa i 

odświeża idealnie skórę. 

cerę, gdyż usuwa 

Dwa razy dziennie na- 

MYDŁO PALMOLIVE 

   

  

  

leży ją wcierać łagodnie w skórę, a 

następnie spłukać wpierw ciepłą, 

potem zaś zimną wodą. Zobaczy 

. Pani, jak prosty ten zabieg 

5 uczyni cerę Jej de- 

likatną i piękna. 

Colgaże- Palmolive, 

ŚP. 7 0. 0., 

ul, Rymarska 6, Warszawa 

ZŁ. 1,20 
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Bazylika jest zagrożona. 
W środę, dn. 9-go b. m. pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa 

K. Michalkiewicza odbyło się posiedzenie zarządu Komitetu Ratowania 
Bazyliki wileńskiej. 

„ Na posiedzeniu przedyskutowano sprawozdanie z badań fundamen- 
tów Bazyliki, dokonanych przed kilku dniami przez pp. inż. J. Fiedoro- 
wicza oraz inž. E. Romańskiego z Warszawy, jednego z najwybitniejszych 
specjalistów w zakresie fundamentowania, 

Po zbadaniu przy współudziale kierownika robót proi. J. Kłosa sta- 
nu iundamentów w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych— 
rzeczoznawcy określili obecny stan fundamentów jako bardze groźny, 
mogący spowodować katastroię w najbliższym czasie. 

Wobec tego konieczne jest niezwłoczne zbadanie wszystkich funda- 
imentów Bazyliki, aby przed wiosną przyszłego roku móc opracować 
racjonalny projekt wzmocnienia fundamentów i zabezpieczenia w ten 
sposób świątyni. 
я W związku z tem zarząd Komitetu powziął szereg uchwał, zmierza- 
jących do jak najenergiczniejszego zbierania iunduszów na ratowanie 
Katedry, aby prowadzone obecnie roboty nie uległy przerwie. 

  

Uciekinierzy od życia. 
100-letni samobójca z Warszawy. Tragedja w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Zamach samobójczy młodej dziewczyny. Wi- 

sielec przy ul. Szpitalnej. 
W ciągu ubiegłej doby kronika policyj- 

na naszego miasta zanotowała aż 3 zama- 
chy samobójcze i jedno samobójstwo. 

Pierwszy wypadek miał miejsce wczo- 
raj wieczorem na ul. Miekiewicza wpobli- 
żu domu Nr. 21, gdzie jakiś staruszek w 
oczach licznych przechodniów rzucił się na- 
gle pod koła szybko mknącego samochodu. 

Na szczęście szofer w ostatniej chwili 
wyłączył motor i wypadek został o tyle 

zażegnany, że potrącił niedoszłego samokój- 
cę i zatrzymał się. Policjant zaprowadził 
staruszka do komisarjatu gdzie ustalono, że 
jest to 98 letni Gustaw Zawadzki — stały 
mieszkaniec Warszawy. W  jakiem  eelu 
przybył on do Wilna i co go pchnęło do 
zamachu samobójczego pozostaje narazie 
zagadką. 

Tegoż dnia nieliczni spacerowicze w 0- 
grodzie Bernardyńskim posłyszeli z bocznej 
alei jakieś przytłumione jęki. Zaciekawie- 
ni udali się w stronę skąd te jęki docho- 
dziły i wkrótce natrafili na wijącą się w 

bólach młodą kobietę. Leżąca przy niej na 
ziemi opróżniona z esencji octowej  fla- 
szeczka wymownie tłumaczyła co tu za- 
szło. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze 
wiozło ją w stanie groźnym do  szpitala 
Sawiez. Nazwiska, z powodu braku doku- 
mentów, i powodów zamachu desperackiego 
narazie nie ustlono. 

Trzeci zkolei wypadek miał miejsce na 
Antokolu, gdzie znaleziono zatrutą witrio- 
lem niejaką Kasprowiczową. W stanie groź 
nym ułokowano ją w szpitalu Sawicz. 

4 wypadek ze śmiertelnym wynikiem 
miał miejsce przy ul. Szpitalnej Nr. 5. 

63-letni mieszkaniec tego domu Abram 
Drajszpil powiesił się. 

Po zauważeniu wypadku przez sąsiadów 
i na wszczęty alarm zbiegli się sąsiedzi Draj- 
szpila zdjęto ze sznura i zawezwano karef- 
kę pogotowia ratunkowego. Było jednak za 
późno, bowiem Drajszpil już nie żył. Zwło- 
ki samobójcy zabezpieczono do decyzji 
władz sądowo śledczych. (e) 

Siostra mści śmierć swego brata. 
Echa zabójstwa przy ul. Zawalnej. 

Wczoraj wieczorem ul. Niemiecka stała 
się widownią następującego wypadku: 

Do przechodzącego tą ulicą M. Rabino- 
wieza — właś cięla pracowni czapek przy 

ul. Sadowej Nr. 1 podbiegła jakaś kobieta 
i zadała mu kilka silnych uderzeń żelaz- 
nem narzędziem w głowę. 

W. oka mgnieniu utworzyło się wielkie 
zbiegowisko, Rabinowicz brocząc krwią 
padł na ziemię. 

Na alarm nadbiegł policjant który za- 
trzymał ową kobietę i odprowadził ją do 
komisarjatu. Rabinowicza zaś przewiezio- 
no do pogotowia ratunkowego gdzie udzie- 
lono mu pierwszej pomocy. 

   

KRON 

  

  

  

  
  

Piątek Dziś: Jacka. 

11 Jutro: Walerjana. 

Wrzesień Wschód słońca —g. 5 m, 03 

я Zachód —g. 18 m. 02 
Spostczeżonia Zakiadu Meteersiogi! U. $. В 

  

w Wilnie z dnia 10 IX—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia  -- 100 C. 

. najwyższa: -- 159 C. 

. najniżeza: — 7° С. 

Opad w milimetrach: šlad 
Wiatr przeważający: połudn.-zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, potem pogodnie. 

OD REDAKCJI. 
Naczelny redaktor naszego pisma p. Ka- 

zimierz Okulicz wyjechał do Genewy na 
czas trwania zgromadzenia Ligi Narodów. 

OSOBISTA 
— Wieedyrektor P. K. P. w Wilnie p. 

Stefan Mazurowski wyjechał w dniu 10 b. 
m. na inspekcję linji wąskotorowej Iwace- 
wicze — Janów — Kamień Koszyrski, skąd 
powróci w sobotę. 

Przeprowądzone dochodzenie  ustalifb 
że podłoże tego napadu jest” następujące. 

Przed paru miesięcami przy ul. Zawalnej 
róg Sadowej wpobliżu zakładu czapniczego 
Rabinowieza powstała między Rabinowi- 
czem, jego synem i niejakim Lejbą Ryski- 
nem bójka, podczas której  Rabinowicze 
nożycami zabili Ryskina. Syn Rabinowieza 
powędrował do więzienia, zaś Rabinowicz 
pozostał do rozprawy sądowej na wołneści. 

W dniu wezorajszym siostra zamordówa- 
nego spotkała Rabinowicza i usiłowała 
zemścić się na nim. Ryskinową po spisaniu 
protokółu zwolniono. (e). 

IKA 
ADMINISTRACYJNA. 

— Meldunkowe księgi w szpitalach i kli- 
nikach. Wobec poruszonej kwestji, czy szpi- 
tale i kliniki są obowiązane prowadzić księ- 
gi meldunkowe i zawiadamiać Biura Mel- 
dunkowe o przybywających i wybywają- 
cych chorych w myśl postanowień o mel- 
dunkach, podanych w rozporządzeniu Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 
1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludnoś 
ci. Starosta Grodzki Wileński wyjaśnia, iż 
obowiązek prowadzenia ksiąg meldunkowych 
w hotelach, szpitalach i t. p. zakładach i 
meldowania osób w nich przebywających 
wypływa z art. 5 i 7 rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 

   

" 1928 r., które to artykuły nakładają na kie- 
rowników szpitali i Ł p. zakładów obowią- 
zek prowadzenia ksiąg meldunkowych . bez 
żadnych zastrzeżeń oraz meldowania osób, 
przebywających w tych zakładach, bez wzglę 
du na czas, przez który zamierzają przeby- 
wać o ile osoby te przybyły na kurację z 
innej miejscowości (powyższy przepis nie 
ma zastosowania do mieszkańców m. Wil- 
na, którzy są zameldowani w Wilnie). 

$ 4 rozp. Min. Spraw Wewn. opiewa, że 
zmiana miejsca zamieszkania nie następuje 
z powodu czasowej nieobecności w miejscu 
stałego zamieszkania. Z tego wynika, że te 
osoby, które opuszczają daną miejscowość 

  

tylko na czas kuracji, nie powinny być wy- 
meldowane w miejscu swego zamieszkania, 
natomiast winny być zameldowane (w myśl 
art. 7 rozp. Prezydenta R. P.) w tej gminie, 
na teren której przybyły na czasowy pobyt 
innemi słowy możliw wypadki, że dana 
osoba 2 razy jest zamełldowana w miejscu 
zamieszkania i w miejscu czasowego poby- 
tu. 

” MIEJSKA 
— Nowa studnia artezyjska, Magistrat 

przystąpił obecnie do wiercenia nowej stu- 
dni artezyjskiej w Cielętniku. Głębokość no- 
wej studni wyniesie 40 mtr. O ile po wykoń- 
czeniu studni i korzystaniu z niej — t. j. 
pompowaniu wody — nie obniży się ciśnie- 
nie w studniach sąsiednich np, kało urzędu 
wojewódzkiego — i wypływ wody z nich nie 
ulegnie zmianie, wówęząs rozpocznie się 
wiercenie jeszcze jędnej studni w okolicy 
ul. Królewskiej, © iłe jednak nowa studnia 
ujemnie zaważy na ilości wody innych stu- 
dzien, wówczas wypadnie kopać ją dalej— 
w stronę Kopanicy, gdzie próbna studnia 
została już wywiercona. Próbne studnie, 
oprócz tej, magistrat posiada jeszcze na 
placu Katedralnym i na ul. Mostowej. Ba- 
dania terenów wododajnych odbywają się 
w dalszym ciągu, gdyż magistrat zamierza 
wiercić jeszcze kilka sludzien. 

Nowa studnia artezyjska w Cielętniku 
zostanie włączona do rurociągu miejskiego. 

(m) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wezwanie Komisji Egzekucyjnej Brat- 

niej Pomocy. Komisja Egzekucyjna Brat- 
niej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej U. S. B. zawiadamia wszystkich kol. kol 
którzy do tej pory nie uregulowali swoich 
zobowiązań wobec Bralniej Pomocy, że bę- 

dzie zmuszona — 0 ile do dnia 24 b. m. nie 
zostaną uregulowane zaległe zobowiązania 
wekslowe, ogłosić nazwiska niesumiennych 
dłużników w prasie miejscowej. . 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zredukowanie wydatkėw na szkol- 

nietwo. Na oświatę pozaszkolną Sejmik Wil. 
Trocki w bieżącym roku szkolnym 1931-32 
przeznaczył 11.900 zł. 

Jest to znaczne obniżenie sum na ten 
cel w poruwnaniu z latami poprzedniemi. 
Dotychczas pod tym względem panowała 
tendencja wzrostu. W 1928-29 r. na oświa- 
tę pozaszkolną sejmik przeznaczył 4.501 zł. 
w r. 1929-30 — 12.650 zł., w r. 1930-31 — 
13.100 zł. (m) 

— Oddziały dodatkowe w szkołach po- 
wszechnych. Mimo, iż rok szkolny się roz- 
począł, do szkół powszechnych jeszcze się 
dzieci zapisują. W związku z tem inspek- 
torat szkolny przystąpił do tworzenia od- 
działów dodatkowych przy poszczególnych 
klasach. (m). 

— Nauka na Kursach w zakresie 7-miu 
Klas Szkoły Powszechnej przy Stowarzysze- 
niu Rezerwistów i b. Wojskowych rozpocz- 
nie się w poniedziałek dnia 14 września r. 
b. jak w ubiegłym roku w gmachu Gimnaz- 
jum im. J. Słowackiego. 

Lekcje rozpoczynają się o godz. 18-ej. 
Zapisy przyjmuje Sekretarjat Stowarzy- 

szenia od godz. 16 do 18 przy ul. Żeligow- 
skiego 4. 

   

  

  

  

    

: Z KOLEL 
— Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 
ch w Wilnie podaje do wiadomości o 

wyjściu z druku opracowanych przez Mini- 
sterstwo Komunikacji rozkładów jazdy naj- 
dogodniejszych pociągów towarowych, po- 
śpiesznych i dalekobieżnych, de przewozu 
przesyłek całowagonowych, w najważniej.. 
szych komunikacjach wewnętrznej i między 
narodowej, na rok 1931-32. Rozkłady moż- 
na nabywać po cenie 8 zł. 50 gr. za jeden 
egzemplarz u zawiadowców stacyj Wilno, 
Białystok, Brześć, Baranowicze i Stołpce. 

Z POCZTY. 
— Nowy system pełnomocnietw poczto- 

wych. W związku z wprowadzeniem z po- 
czątkiem bież. m. nowych przepisów -ordy- 
nacji pocztowej, Dyrekcja poczt i telegrafów 
w Wilnie wprowadziła zasadniczę zmiany w 

pełnomocniętwach pocztowych. Dotychczas 
mocodawca jednem pełnomocnictwem pocz- 
towem mógł upoważnić do podejmowania w 
jego imieniu i kwitowaniu z odbioru prze- 
syłek pocztowych kilka osób i każda z nich 
o ile nie było specjalnych zastrzeżeń mogła 
działać samodzielnie. w spełnianiu określo- 
nych czynności. Obecnie mocodawca (adre- 
sat) może upoważnić w jednym akcie jedną 
tylko osobę, 'o ileby zaś upoważnił kilka 
osób w jednym :akcie to mogą one tylko 
łącznie „podejmować czynności, objęte peł. 
nomocnictwem, chociażby w pełnomocnict 
wie było zaznaczone, że mogą działać nie- 
zależnie jedna od drugiej. 

    

   

  

Do samodzielnego działania kilku osób * 
mocpdawca może upoważnić je tylko dro- 
gą wystawienia oddzielnych pełnomocnictw. 
Pełnomocnictwa pojedyńcze n kilka osób 
łącznie zachowuja po 1 września b: r. na- 
dal swą ważność o tyle, że osoby uprawnio- 
ne takiem pełnomocnictwem, będą uważane 
za uprawnione do działania w imieniu mo- 
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   codawcy tylko łącznie, a o i.! , mocoda:: 
ca praguął, aby każda z tyc.. osób mogia 
działać samodzielnie, powinien złożyć we 
wiaćjcjwym urzędzie pocztowym oddzielne 
pełnomocnictwo aiu scżdeż osobv. (mj. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Baczność podoficerowie rezerwy! Za- 

rząd Koła Wileńskiego O. Z. P. R. powiada- 
mia wszystkich kolegów członków, iż w dn. 
13 września r. b. o godz. 16-ej w pierw- 
szym terminie i o godz. 17-ej w drugim ter- 
minie, bez względu na ilość obecnych człon 

ków odbędzie się nadzwyczajne Walne Ze- 
branie członków z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego 
zebrania, 2) Sprawozdanie Prezesa Zarządu 
Koła. 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
4) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 5) 
Dyskusja nad sprawozdaniami. 6) Wybory 
nowych władz Kola. 7) Wolne wnioski. 
Obecność wszystkich członków obowiązko- 
wa. 

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Dwa oświadczenia. Od pewnego czasu 

t zw. Lewica Związkowa na terenie robot- 
niczym szeroko rozpowszechnia wersję, że 
rzekomo mam być konfidentem czy też 

„ współpracownikiem defenzywy. 
$ Wobec tych klamliwych i calkowicie wys- 

sanych z palca insyacyj oświadczam co 
następuje: 

Jestem prezesem Robotniczego Związku 
Przemysłu Szklanego Ziem Półn. Wschodn. 
i jako taki stałem i stoję na stanowisku ob- 
rony ekonomicznych interesów robotnika, 
ustawicznie atakowanych przez pracodawców 
w kierunku ich pogarszania. 

Jako stary robotnik i działacz związko- 
wego nigdy nie wtrącałem się i nie wtrą- 
cam do żadnych walk partyjnych, które w 
wyniku kończą się tym lub innym kontak- 
tem rzekomych obrońców mas pracująch z 
defenzywą. 

Jako stary roboanik i działacz związko- 
wy brzydzę się wszelkiemi objawami kon- 
fidencjonalnej współpracy z policją. Stojąc 
na tem stanowisku zawsze unikałem nale- 
żenia do wszelkich radykalnych organizacyj 

politycznych, które chron'cznie są oparte 
na prowokacji, zdradach i t. p. 

Waeław Januszewski 
Wilno, Strycharska 4. 

  

W związku z kampanją prowadzoną w 
ostatnim czasie na terenie Stow. byłych 
więźniów politycznych przez pewne czyn- 
niki partyjne przeciw osobie ostatnio wy- 
branego delegata na zjazd Stowarzyszenia 
w Warszawie, prezesa Rady Rob. Zw. Zaw. 
Ziem Półn. Wsch., Walukiewicza Konstan- 

b. m, akg Miejskie 
I8ALA MIEJSKA 
Šairabramska 5. 

  

Od dnia 7-go do 11-go 
włącznie będą 

wrielene Ala: 

chronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią. 

tego, prosi tenże nas o umieszczenie nastę- 

pująccz? Jego oświadczenia: 
„Nin:aiszehi G“ dczam, že nie jestem 

członkiem żadnej y i nracuję tylko 
t ie Związkó zh Ga *ch. 

& i ziednoczenia. Nie przeprowaazaii: 
żadnej akcji politycznej w Stowarzyszeniu i 
w ruchu zawodowym mimo, że w statucie 

Stow. b. więźniów polit. w paragafie 3 po- 
wiedzianem jest, że przynależność partyjna 
członka poza stow. Stowarzyszenie nie ob- 
chodzi. W dniu 1-go maja przemawialem 
na akademji Zjednoczenia w imieniu Związ- 
ków Zawodowych jako członek Stowarzysze 
nia byłych więźniów politycznych, podkreś 
lam jednak, że nie w imieniu stowarzysze- 

nia, lecz we własnem*. 
Konstanty Wal 

  

    M „ES: 
Zawoao         V    

iewiez. 

— Narada w sprawie bezrobocia. Jutro 
w inspektoracie pracy zostanie zwołana kou 
ferencja, poświęcona sprawom bezrobo“ ia. 
Na konferencję, oprócz czynników urzędo- 
wych, zostali zaproszeni miejscowi przemy- 
słowcy, którzy mają się wypowiedzieć, na 
jakich warunkach i w jaki sposób mogą 
zatrudnić możliwie największą ilość bezro- 
botnych. (m). 

— Badania uczniów robotników. Inspek- 
torat pracy rozesłał @00 К + ników wszyst- 
kich dokształcających szkó: zawodowych 
pismo, w którem żąda dostarczenia mu do- 
kładnych spisów tych uczniów, którzy poza 
nauką w szkole, są zatrudnieni w jakich 
bądź przedsiębiorstwach. Uczniowie tacy u- 
legną badaniu zdrowia na tej samej zasa- 
dzie na jakiej bada się młodocianych pra- 
cowników w przedsiębiorstwach przemysło- 
wych. (m). 

— Praca przedewszystkiem dla żywieieli 
rodzin. Urząd Pośrednictwa Pracy w Wilnie 

otrzymał z Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej polecenie kierować wolne miejsca 
i zatrudni przedewszystkiem _żywicieli 
rodzin, zwłaszcza zaś tych, którzy korzysta- 
ją z zasiłków ustawowych. 

Jednocześnie urząd wojewódzki ma użyć 
swych wpływów w kierunku skłonienia pra- 
codawców, aby przyjmowali do pracy prze 
dewszystkiem żywicieli rodzin. (m). 

RÓŻNE. 
— Nagrody za ujawnienie tajnych go- 

rzelni. Ministerstwo Skarbu powiadomiło 
Izbę Skarbową w Wilnie, iż przeznaczyło 
2.500 zł. dla żołnierzy KOP. funkcjonarju- 
szy policyjnych i skarbowych za wykrycie 
tajnych gorzelni na terenie województwa wi- 
leńskiego. 

Obecnie Izba Skarbowa przystąpiła do 
podziału przyznanych nagród. (m) 

— Zakaz zalepiania obwieszczeń o sądach 
doraźnych. Wi związku z tem, iż w nie- 
których miejscach zaczęto zalepiać nowemi 

      

     

SPĘTANA MIŁOŚĆ 
W rolach głównych: Czarująca Shirley Mason i młodzieńczo piękny Ben Lyon. Karkołomny skok ze spado- 

NAD PROGRAM: BACZNOŚĆ ŁYSI Komedja w 2 aktach. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i I0-ej. — Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 

Ki/U R. J BR 

afiszami obwieszczenia o wprowadzeniu są- 

dów doraźnych, władze policyjne wydały 

swym funkcjonarjuszom zarząuzenie o zwró 

ceniu uwagi na te fakty 1 niezezwalanie 
na zalepianie obwieszczei. W wypadku je- 
żeiicy, któryś z funkcjonarjuszów zauważył 
podoony wypadex, г «winien sporządzić pro- 

żę (m). 

— Globtretter w . ie, vr 'zoraj Zgiosii 

się do redakcjt „Kurjera Wilensniegi 7. 

Kozło Roman, który odbywa podróż dooko- 

ła świata. 
P. Kozło Roman podróż dokoła świata 

podjął w 1929 r. Wyruszył ze Stanisławowa 
przez Czechosłowację, Austrję, Włochy, kra- 
je hałkańskie i z Rumunji zmuszony był po- 
wiócić ponieważ został postrzelony w nogę 
w drodze przez Alpy Tarnsylwańskie 

Obecnie, po odbyciu służby wojskowej, 
wyruszył przed 4-ma miesiącami w dalszą 
podróż przez Lwów, Kraków, Śląsk, Poznań, 
Gdynię, Toruń, Warszawę, Białystok i obec- 
nie przechodzi Wilno w stronę łotewskiej 
granicy. Przez państwa bałtyckie, Skandyna- 
wję i Anglję do Los Angelos w Ameryce na 
olimpijadę. Po olimpjadzie wyruszy do Afry 
ki, do Kongo belgijskiego. 

P. Kozło jest studentem i koresponden- 
tem w Małopolsce. Celem jego podróży są 
studja przyrodniczo-agronomiczne oraz pro- 
paganda sportu polskiego poza granicami 
Polski. (m). 

Dar dla p. wicewojewody St. Kirtiklisa. 
W uzupełnieniu artykułu naszego o raucie 
pożegnalnym na cześć p. wicewojewody St. 

Kirtiklisa nadmieniamy, że złożony jemu 
w darze od społeczeństwa wileńskiego model 
gmachu Muzeum Sztuki Współczesnej w 
Wilnie według myśli prof. Fr. Ruszczyca 
powierzony został przez prot. Bałzukiewi- 
cza byłemu słuchaczowi Wydziału Sztuk 
Pięknych p. Piotrowi Żyngielowi, który mo 
dęl ten w drzewie pięknie wykonał. 

RABJE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

PIĄTEK, dnia li-go września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.0: Koncert muzyki lekkiej. 13.10: Kom. 
meteor. 16.40: Progr. dzienny. 16.45: Kom. 
żeglarski. 16.50: Pogad. w języku franc. 

17.10: Koncert życzeń (płyty). 17.35: Odczyt. 
18.00: Muzyka lekka. 19.00: Folakom na Ko- 

wieńszczyźnie. 19.30: „Prosimy o przyjemny 
wyraz twarzy“ — feljeton. 19.4 
sobotę i rozm. 19.55: Kom. 20.15: 
symfoniezny. 22.00: „Generał Nogi* 

22.15: Komunikaty i muzyka lekka. 

SOBOTA, DNIA 12 WRZEŚNIA 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna. 
13.10: Kom. meteor. 15.55: Progarm dzien- 

  

       

   
   

Progr. na 
Koncert 
— felj. 

Porywsjący 
dramat lotniczy 

w 8 sektach. 
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-DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„RELIOS“ 
wiłońska 39, tel. 9-28 

Film całkowicie mówiony pe polskuł 

NAD PROGRAM: 
  

Ulubieńcy publiczności „Marja Malicka, Krystyna Ankwicz, 
Kazimierz Junosza-Stępowski, Zbyszko $awan i Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. 

Uwiedziona (iałe niewolnice) 
Na | seans Balken 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od'| zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

Gtrakje diwięt. 
  

W roli 
glėwa. CGUINO 

Dźwiękowe Kino | 

ml. Wielka 47, tel. 15-41 | 

Dziś i dni następnych! 
Zajmujący film w 12 aktach 

Eino Kolejowe 

OGNIS KO z życia rosyjsk. tancerki p t. 

3 "W rolach głównych: Olga Czechowa i Hans Stuve. 
SSA AE Tina 

Początek seansėw o godz. 6-eį, w niedziele i šwieta o 4-ej pp. Następny program: Halka w-g gł. op. Moniuszki. ożsk dwores kolejow.) 

Przetarg. 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

ogłasza publiczny pisemny przetarg oowy na do- 

stawę około 800 tonn węgla górnośląskiego grubego 
i kostki z dostawą, oraz około 1500 m*% drzewa opa- 
łowego w większej części twardego gatunku, również 
z dostawą na miejsce. 

Szczegółowe informacje oraz przepisy o oddawa- 
niu państwowych dostaw otrzymywać można do przej- 
rzenia codzień w Biurze Techniczno-Gospodarczem 
Uniwersytetu Stefana Batorego (ul. Uniwersytecka 5, 
parter) w godz. od 10-ej do |2-ej. 

Oferty zapieczętowanych lakową pieczęcią koper- 
tach z napisem: „Oferta na dostawę węgla i drzewa 
opałowego dla Uniwersytetu Stefana Batorego" należy 
złożyć w Sekretarjacie Uniwersytetu (ul. Uniwersytec- 
ka Nr. 3, | p.) najpóźniej do godziny |5-ej dnia 24-go 
września b. r. 

Do każdej oferty musi być dołączony dowód zło- 
żenia w Kasie Skarbowej na depozyt Uniwersytetu 
Stefana Batorego wadjum w wysokości 3% od całko- 

witej oferowanej sumy. 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 25 września 

1931 roku o godz. 10-ej w lokalu Biura Techniczno- 
Gospodarczego U. 5. В. 

Rektorat zastrzega sobie prawo swobodnego wy- 
boru oferenta bez względu na wysokość oferowa- 
nych cen.   A. Januszkiewicz 

Dziś | Po raz pierw- 

=== szy w Wilnie! Potęga miłości 
Poryw. dramat wielk. serca, które poprzez 

krew i zgliszcza osiąga cel wymarzony, 

Dolores Dei Kio. NAD OROCRAM: Dodziek dźwiękowy Foxa. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-j 

NASTĘPNY PROGRAM: ŚPIEWAK JAZZBANDU 

Miłość na rozdrożu 
Wstrząsające sceny rosyjskiej rewolucji! 

Wesołe życie Paryżal 
Karkołomna 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza nieograniczony 

przet:rg ofertowy na dostawę 881.000 sztuk podkładów normalnotorowych sosno- 
wych, oraz wąskotorowych sosnowych o długości 1,5 mtr. 101.000 sztuk i o dłu- 
gości 1,2 mtr. 10.000 sztuk. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach należy składać w Pre- 
zydjum Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie do godz. 12-ej dnia 15-go październi- 
ka 1931 roku. 

Oferty na podkłady normalnotorowe powinny być złożone dla dwóch wy- 

padków procentowego stosunku ilości podkładów poszczególnych typów, a mia- 

nowicie ! 
I. Wypadek pierwszy — 

1,7% w ilości po zaokrągleniu — 15000 sztuk typu | kantowanego — 1 
„ | normalnego — 29,7% » 2» ” я — 26100 , 
„ugi 2 — 483% ‚ » » ” — 425000„ 
5 S 3 — 126% » » ” - = HNLQDO""L 
ŚW » — 11% » » # — „69.000 14 
М. Wypadek drugi — : 

typu | kantowanego — 5% w ilości po zaokrągleniu — 44.000 sztuk 
„ | normalnego —.51% „* » = в — 449.300 ‚ 

Н 5 — 25% „ » „ > — 220.360 =» 

REM . 8 » ” == „20500: » 

„M » AG S » » — 185200 „, 
s, VE = RAY ” R 0700 5 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15-go października 

1ekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie. 
1931 r. o godz. I2-ej w Dy- 

Szczegółowe przepisy co do składania ofert, jak również warunki, na któ- 

rych ma być zawarta umowa i warunki techniczne ha dostawę podkładów są do 

przejrzenia w Wydziałe Zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państw. w Wilnie 
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WORZOWEREB I 

FILIP MACDONALD. 

Rektor 

    

CZTERY. 

(Iil-e piętro, pokój Nr. 38). 

12) 

Przekłyd autoryzowany z angielskiego. 

Flood zdjął oczy z Antoniego, spoj- 
rzał na wyjęty z kieszeni notesik z ołó 

wkiem i rzekł: 
— Wyraził się pan: „sąd orzekł na 

podstawie dowodów?* Jakich dowo- 

dów? 
  Słównych — odparł Antoni — 

Widzicie, panowie, żona Bronsona na- 

leży do tych niezwykłych kobiet, któ- 

re labo się uwielbia albo nienawidzi 

najniebezpieczniejszą nienawiś Jj 
ka może być, bo podszytą beznad. 
nem poczuciem własnej  niższośc 
strony nienawidzącego. Powiedziałem 

słównych dowodów, bo sąd nie rozpa- 

trywał wcale kwestji stosunku żony 
Bronsona do Blackattera i oparł się 
w swem orzeczeniu jedynie na ubocz- 
nych uwagach świadków, przeważnie 
kobiet, z których jedne miały dobre 
chęci, innę kąsały, a inne poprostu pa- 
plały. Musiało tego być bardzo dużo, 
skoro zaważyło na opinji sądu. Odpo 
wiadając wprost na pańskie pytanie, 

  

   

   

” 

Wydawnicetwo „Kurjer Wilenski“ S-ka 

świadkowie nie strali się wprost pog- 
rążyć Bronsona. — Antoni spojrzał na 
plik aktów, leżących na małym stoli- 
ku za fotelem Dysona. — Tylko jeden 
z nich, farmer Dollboys, występował 
przeciwko niemu dosyć ostro. Ale to, 
zdaje się, porządny człowiek... Sąd 
położył specjalny nacisk na bytność 
tutaj Blackattera w wieczór mordu. 

  

Wszedł on śmiało do prywatnego bu- 

  

fetu i zażądał wódki. W dużej sali 
dział Dollboys i widział przez drzwi. 
eo się działo. Biackattera obstužyta no- 
wa dziewczyna „której jeszcze nie zaał. . 
Zaczął się do niej umizgać. Ona po- 
czątkowo Śmiała się, ale potem, gdy 
gość zaczął się stawać natarczywy, 11- 

ciekła. Może jej się to nie podobało, 
a może zlękła się o miejsce. Za chwilę 
zjawił się Bronson i wybuchła awantu- 
ra. Dollboys zeznał, że Bronson wyglą- 
dał paskudnie. Świadkiem sceny, ja- 
ka się rozegrała, był tylko Doliboys. 
Poza tem w sali i w bufecie nie było 

z ogr. odp. 
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nikogo. Bronson oparł się rękami o 

kontuar i rzekł: „Zakazałem panu tu 
przychodzić. Proszę mi się natychmiast 
wynieść!* Dollboys zeznał, że Bron- 
son mówił spokojnie, ale że w głosie 
jego brzmiała niebezpieczna nuta. 

Blackatter zrobił dobrą minę. ale by- 
ło widać, że się przeraził. — Dollboys 
mówił o obydwóch z jednakową nie- 
chęcią. Blackatter łyknął pośpiesznie 
trzecią szklankę wódki i skierował się 
ku drzwiom. Bronson patrzył za nim 
nie ruszając się z miejsca Blackałter 
odwrócił się z 'progu i rzucił prze ra- 
mię: „Niech i tak będzie. Ale pamiętaj 
pan, że many przed sobą noc“. I wy- 
szedł Oto cała sprawa Bronsona. Spró 
bujmy ją streścić: Znaleziono go w le- 
sie nieprzytomnego obok ciała Błac- 
kattera z wystrzeloną strzelbą w ręku 
i listem od Blackattera w kieszeni. 
Blackatter miał czaszkę podziurawio- 
ną kulami. Bronson miał z Blackatte- 
rem na pieńku od dłuższego czasu 2 
niezupełnie wiadomego powodu i za- 
bronił mu przychodzić do swego do- 
mu, pod groźbą — (może żartobliwą, 
a może nie) — zabicia. W wieczór mo- 
rdu Blackatter zjawił się w oberży po 
raz pierwszyod zakazu i został wypro- 
szony za drzwi, przyczem, wychodząc, 

     

Drukarnia Zniczii, Wilno, ul. Ś-to 

ZZWOTELĄ 

S kd 

ny. 16.00: Słuchowisko dla dzieci i koncert 
dla młodzieży. 16.50: Kom. żegl. 16.55: 
„Darwinizm we współczesnej biologji* od- 
czyt. 17.15: „„Mała skrzyneczka* 17.35: „W 
krainie róż i ruin* odczyt. 18.00: Koncert. 
19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Rolniczych 
19.15: „CiotkaAlbinowa mówi*. 19.30: Prog. 
na tydz. nast. 19.55: Komunikaty. 20.15: Kon 
cert popularny. 22.00: „Na widnokręgu* fel- 

  

     
Jefóm. 22 Komunikaty. 7222: uucert 
cnovinowski. 23.uu: L1zzyka lekka 
na. 

NOWINKI RADJOWE. 
POLAKOM NA KOWIEŃSZCZYŹNIE. 
O godz. 19.00 zostanie nadana przed mi- 

krofonem wileńskim skrzynka poświęcona 
sprawom Polaków na Kowieńszczyźnie. W 
trwałym i perjodycznym charakterem tych 
pożytecznych audycyj leży gwarancja, że ro 
dacy nasi za kordonem nie będą tak poz- 

bawieni pomocy kulturalnej z kraju, jak do- 
tychczas. 

FOTOGRAF — AMATOR. 

O godz. 19.30 punktualnie z uderzeniem 
zegara prosi popułarny prelegent p. Tadeusz 
Łopalewski o przyjemny wyraz twarzy. W 
jakim celu, sami nie wiemy. 

KONCERT JÓZEFA OZIMIŃSKIEGO. 

O godz. 20.15 radjostacja warszawska na- 
da koncert symfoniczny w wykonaniu or- 
kiestry Filharmonji Warszawskiej pod dy 
rekcją Adama Dolžyckiego. W charakterze 
solisty wystąpi świetny muzyk i dyrygent 
Józef Ozimiński, który odegra na skrzyp- 
cach efektowny, pełen swobody koncert 
S-dur Mozarta. Orkiestra wykona należą- 
cą do najwybitniejszych utworów muzyki 
symfonicznej uwerturę „Egmont“ Beetho- 
vena, wspaniałe dzieło Schuberta, nieśmier- 
telną symfonję H-moll, zwaną niedokończo- 
ną oraz nacechowaną pierwiastkami ludowe- 
mi symfonję S-dur Schumanna. 

GEN. NOGI. 

O godz. 22.00 red. Jan Freling wygłosi 
feljeton p. t. „Generał Nogi*. Feljeton ten 
pozostaje w związku z 20-ą rocznicą śmier- 
ci japońskiego bohatera, zdobywcy portu 
Artura. Jak sobie wielu z nas przypomina, 
generał Nogi popełnił 1i-go września 1911 
roku samobójstwo w dniu śmierci Mikada 
Medi według starożytnej tradycji japońskiej 
odchodząc za swoim władcą w krainę cieni. 

Generał Nogi jest symbolem bohaterstwa 
Japonji. Prelegent, który zwiedził rok temu 
port Artur, podzieli się również w swym fel- 
jetonie wrażeniami z tej podróży. 

ELNA EISS 

Popier 

    

KAFLE so PIECÓW niemiecki, irancuski 
od 15 gr sztuka włoski (konwersacja). 

fabryka UCIECHOWSKIEGO |... moss peeednioc. 
Wilno, ul. Strycharska 24, tel. 12-81 
Biuro: ul. Szopena |, m. ||, tel. 4.83 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 17-go września r. b. 

o godz. 10 rano w sali licytacyjnej przy ul. 

Trockiej Nr. 14 odbędzie się licytacja różne- 

go rodzaju sprzętów domowych, zasekwe- 

strowanych u poszczególnych płatników w 

celu pokrycia zaległości podatkowych. 

MAGISTRAT. 

e S 

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. 

GALA KTEZGNTORAA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 - 

odpowiedz. 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PURKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

ajcie Ligę Morską 

  

Nz. 209 (2151) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

SKkazujący wyrok 
w sprawie przymusowego usunięcia nauczyciela Polaka. 
KLUCZBORK, 10, 9. (Pat). O godzinie 5 

po poł. przewodniczący otworzył posiedzenie 
sądu celem ogłoszenia wyroku. Przed od- 
czyta.» wyroku przewodniczący przedsta- 
wił decyzję sądu co uv wniosku obrońcy 
oskarżonych w sprawie wyeliminowania z 
pzczesu Związku Towarzystw Szkolnych ja- 
ko oskarżycieua «bocznego. Sąd przychylił 
się do wniosku obrońcy 1 ощ Си Związ- 
kowi tytułu oskarżyciela ubocznego. Następ- 
nie przewodniczący odczytał wyrok, mocą 

którego skazany został Teodor Giza za gwałt 

SPBSRT 
Wycieczka dookoła Polski 

na motocyklach. 
W dniu dzisiejszym o godz. 7 rano znani 

sportowcy pp. Feliks Abramowicz i Tade- 
usz Januszewski rozpoczynają ciekawy ob- 
jazd całej Polski na motocyklach F. N. 350 
с., а to celem przekonania się o wytrzyma- 
łości w dalszych wycieczkach turystycznych 
słabych motorów. 

Z Wiilna zaprawieni do trudnych wyczy 
nów sportowych wyruszają do Grodna, a 
stąd przez Suwałki, Grajewo,;Łomżę, Toruń, 
Grudziądz, Gdańsk i Gdynię zawrócą przez 

Poznań, Kielce, Kraków, Lwów, Zamość, 
Lublin, Brześć, Nowogródek przybędą do 
Wilna. 

Wycieczka obliczona jest na dwa tygod- 

  

  

nie 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
„AMATORZY“ NA SZUBIENICĘ. 

Wezoraj wieczorem przy ul. Rudniekiej 
dwóch nieujawnionych narazie osobników 
napadło na tragarza Ch. Rajcha (Jeziorna 
%), usiłując wyrwać mu z rąk paczkę z to- 
warem którą miał on dostarczyć do miesz- 
kania jednego z kupców. 

Ponieważ Rajeh zaczął się bronić, wy- 
wiązała się obustronna walka, podezas któ- 
rej Rajch został dotkliwie pobity. Napastni- 
cy w rezultacie zabraliby mu towar gdyby 
nie zostali spłoszeni przez przechodniów. 
Poturbowanego Rajcha przewieziono do po 
gotowia ratunkowego, gdzie udzielono mu 
pierwszej pomocy. 

Wohec wprowadzenia sądów doraźnych 
spraweom tego czynu grozi sąd doraźny. 

Języki obce 

do matury СУ przeto 

pozbawienia wolności osobistej, pobicie i 6- 
brazę słowną nauczyciela Karaśkiewicza na 
jeden miesiąc więzienia. Reszta oskarżo- 
nych w liczbie 16 skazana została po 10 dni 
więzienia z zamianą na grzywnę w wysokoś- 
ci 30 mk. Wreszcie sołtys Kosałab skazany 
został na 7 uu! wiezienia z zamianą na grzy- 

okości 21 mx. Jeden z oskarżo 
uwolniony. Zarzuty podniesicr2 

z o. Baczewskiego pod adresem władz 
niemieckich przewodniczący w motywach 
wyroku pominął milczeniem. 

SA A TND 

ZDERZENIE AUTOBUSÓW Z DOROŻKAMI. 

W. dniu 9 b. m. o godz. 16 min. 30 auto- 
bus Nr. 38213, prowadzony przez szofera 
Henryka Szabielisa z Mejszagoły, najechał 
przy zbiegu ulie Wileńskiej, Gazowej i O- 
rzeszkówej na dorożkę konną, powożoną 
przez Mejłacha Wikiera (ul. Werkowska 
26). Koń został pokaleczony, hołoble poła- 
mane, w autobusie wybite zostały niektóre 
szyby i uszkodzona chlodnica. Wypadku z 
ludźmi nie było.. 

W dniu ® b. m. o godzinie 20 m. 30 tak- 
sówka Nr. 32 prowadzona przez szofera 
Mieczysława Cykato (Żubrowa 14), najecha- 
ła na ul. Miekiewieza koło domu Nr. 35 na 
dorożkę konną Nr. 367, powożoną przez An- 

toniego Bielskiego (Jelenia Nr. 8). Przednie 
koło dorożki i kołoble zostały uszkodzone 

W. taksówee rozbite zostało przednie szkło. 
Wypadku z ludzmi nie było. 

NOŻOWNICY. 

Ubiegłego wieczora na ul. Sierakowskie- 
go wywiązała się bójka pomiędzy kilku o- 
sobnikami, podczas której został ranny no- 
żem w pleey, niejaki Piotr Załudzki. 

Pierwszej pomocy udzieliło mu pogoto- 

    
   

  

wie ratunkowe. (e). 

ARESZTOWANIE DZIESIĘCIOKROTNEJ 
ZŁODZIEJKI. 

Wczoraj agenci wydziału śledczego za- 
trzymali na dworcu kolejowym zawodową 

złodziejkę Rugielewiczową, już 10 razy ka- 
raną za kradzieże. 

Tym razem Rugielewiczowa „wpadła 
po raz 11. Ubiegłej nocy przedostała się ona 
do jednego z mieszkań przy ulicy Pionier- 
skiej skąd skradła rozmaite rzeczy wartości 
ponad 300 zł. 

Rugielewiczową osadzono w więzieniu. 

   

Mieszkanie 
z 3-ch pokoi z kuchnią 
iwygodami do wynajęcia 

ul. Popławska 29 

Mieszkanie 
5.pokojowe z kuchnią ze 
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NAGRAC 

wspomniał o umówionem spotkaniu 
Dyson uniósł się niemal do piono- 

wej pozycji, otworzył oczy, przekrzy- 
wił głowę nabok i spojrzał na Anto- 
niego. 

— Przekonywujące rzekł. — Tylko 
dlaczego Bronson zakazał Blackattero- 
wi bywać w swoim domu? O co im 
poszło? Czy dawniej byli w takich sto- 
sunkach? 

— Przypominam sobie tę sprawę 
— odparł Flood. — Nie. Przedtem nie 
mieli ze sobą żadnych stosunków. 

     

  

i egzaminów 
szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
$imn. i studenci U. S. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera WilL“ pod W. K. 

Uczenica 
6-ej klasy poszukuje 
lekcyj lub też może 
być pomocą w na- 
ukach podczas roku 
szkolnego za mini- 
malne wynagrodze” 

  

niem. Łaskawe ofer: 
ty proszę kierować 
do Admin. „Kurjera 
Wileńsk." dla W. W. 

€681 

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. 

Maszynistka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 
nagrodzeniem. Ofer- 
ty proszę kierować 
do „Kuzj. Wileńsk.* 

  

17.872. 6326   

na b. solidaą | szą 
hipotekę. 

Zgłoszenia. do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“. 

6622 

-Slaty drewniary 
dom 

(o 4-ch pok.) na złom 

sprzedam 
b. niedrogo 

Tyzenhauzowska 2 
6621 

Poszukuję 

mieszkania 
od 2-3 pokoi z kuchnią 
wzejonie ul. Mickiewicza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
МЕН Mostėpėpi Dao 
browskiego, Kościuszki, 
Antokolskiej. Oferty pi- 
semne proszę nadsyłać 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego” pod Nr.8728 
alei 6516 

POKÓJ 
sloneczny, ciepły, 
osobne wejście, 

elektryczność, można 
dla dwóch uczniów 

z utrzymaniem — 
ul. Stara 43—2 

6734__ 

DO WYNAJĘCIA 

1 lib 2 pokoje 
Trocka |, m. 3, front 

  

    

wszelk. wygod., tanio de 
wynajęcia, ul. Karpacka 5/ 

и 6730 

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

Akuszerka 

Marja Lakgerova 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3— 20. 

gub. książ. wojsk. wyd. 
przez P K. U. Wilno 

miasto na im. Konstante- 
go Dziechciar, uniew. się 

6732 

TILLELSEALILI 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ui. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 

mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

Gd 70 gr. 

ЕЕЕ Е, 
Popierajcie Ligę Morską! 
SKIEETEANIISL TIPAS SR лВЫ 

    

  

  

    
  

M   pod Nr 

pierając odważnie wzrokiem piorunu- 
jące spojrzenie towarzysza. 

— Nie Dollboys — powtórzył An- 
toni —tylko młody chłopak Harrigan, 

który ich znalazł w lesie, jednego nie- 

żywego, drugiego nieprzytomnego... 

Flood spojrzał filuternie na Dyso 

na. 
— №е łudź się tylko, że Harrigan 

to X. Nie. Idjota. Jak chłopi mówią: 
głupi. 

Antoni spojrzał szybko na mówią- 
cego. 

— Naprawdę? W czytaniu tego nie 
— Ale — rzekł Antoni — Bronson  w;dać. 

dużo się kręcił po okolicy, często z bro- -— (o innego czytać, a co innego 
nią, podczas gdy pani Bronson siedzia słyszeć — odparł Flood. — Zresztą 
ła w domu. I Blackatter również był zobaczy pan go. — Wzruszył ramio- 
bardzo ruchliwy, tak że mogli się SPO- nami. > 
tykać bez świadków. 

Dyson przymknął oczy. 
— Czy ich kto kiedy widział? 
Antoni skinął głową. 
— Jeden świadek miał wrażenie... 

— Spojrzał na Dysona, który peder- 
wał się do zupełnego pionu. -— Nie 
To nie był Dollboys. 

Za ogromnemi okularami Dysona 
zamigotało zdziwienie. 

— Nie chciej być tutaj za przebie- 
gły, Mogole — zaśmiał się Flood, od- 

   

  

się i do pokoju 
= 

Drzwi otworzyły 
weszła Łucja, a za nią Pike. GE 

Flod i Dyson zerwali się z miejsc, 

pierwszy sprawnie, drugi niezgrabnie. 

Łucja uśmiechnęła się do męża i 

pośrednio do wszystkich. Była blada 

i miała linje zmęczenia koło ust i pod 

oczami. Antoni podsunął jej fotel i po- 

mógł usiąść, poczem zwrócił się do Pi 
ke'a. 

— Rozmawiał pan z panią Bron- 

son? Czy pan teraz wierzy? —- zapytał 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewiez. 

  

pozornie lekkim tonem.. 
Pike nie odpowiedział, potrząsnął 

głową, usiadł, zapalił papierosa i zaraz 
;go rzucił. Antoni obserwował uważnie 

* 1 7а- 

  

jego długą. trochę pobladłą twa 
ciśnięte mocno szezęki. 

Milczenie przerwała Łucja: 
— Cošeie, panowie, uradzili? 

Antoni wzruszył ramionami. 

Poinformowałem panów, jak rze- 
czy stoją i dowiedziałem się o jednej 

nieformalności. — Spojrzał na zebra- 
nych, wyjał papierosa z ust, rzucił go 
za kratę kominka i rzekł tonem, kto- 
ry zwrócił na niego wszystkie oczy: 

— Zobaczymy, tylko muszę zrobić 
jedno zastrzeżenie. Każdy będzie dzia- 
łał na swój sposób, ale pod moją dy- 
rektywą. Zrozumiano? Spojrzał 

naprzód na Pikea, który skinął gło- 
wą, a potem na Flooda, 

— Naturalnie — rzekł Flood. 
Dyson leżał na fotelu, tak jak po- 

przednio, z zamkniętemi oczami. Za- 
panowało milczenie. 
| —— Panie Dyson — rzekł Antoni. 

Oczy otworzyły się niechętnie. 
— Och... naturalnie! 
— Dobra! — rzekł Flood do Anto- 

niego. 
(D. <. n.). 

  

   

 


