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W Estonji po zwycięstwie WYBORY W NIEMCZECH. 
Uprawnieni. — Jedyna lista. nowego 

Niedawno objął w Estonji swe fun 
kcje przejściowy gabinet Konstantego 
Paetsa, którego zadaniem będzie opra 
cowanie ustaw i rozporządzeń konie- 
cznych celem wprowadzenia w życie 
uchwalonej konstytucji. 

Rozgrywająca się przeszło już rok 
walka o nowy ustrój, zakończona zo- 

stała 15 i 16 października walnem zwy 
<cięstwem zwolenników „silnych rzą- 

dów' Rozgrywka estońska była jed- 
nym z epizodów dokonywujących się 
w całym Świecie istotnych przemian. 
Wybujały parlamentaryzm spaczył i- 
deę prawdziwego demokratyzmu. Za 
kulisowe targi demagogów  partyj 
nych troszczących się jedynie o losy 
swego stronnictwa i o udział swój w 
rządach, zachwiały resztę zaufania 

społeczeństwa do partyjnego parla- 
mentu. 

Trzykrotnie naród estoński wyra- 
ził parlamentowi- votum mieufności, 
lecz próby refonmy ustroju wychodzą 
ce z parlamentu nie znalazły uznania. 
Dopiero projekt opracowany przez 
Związek Kombatantów  Estońskich, 
grupujący ludzi młodych, pełnych za- 
pału i nie obciążonych jeszcze przesz- 
łością polityczną, trafił do przekona- 

nia ludności estońskiej. Rzucont 
przez kombatantów, na czele których 
stoją generał Łarka i Artur Sirk, has- 

ła ponadpartyjne, trafiły na wdzięcz 
ny grunt. 

Gdy wynik referendum narodowe 
go został ogłoszony, w kraju zapano- 
wał prawdziwy entuzjazm. Ludzie 
winszowali sobie wzajemnie lepszych 
czasów, które przecie teraz nastąpić 
powinny. Domy ozdobiono chorągwia 
mi, 

Jakże dziwine są koleje losu. Ni 
tak jeszcze dawno system demokrac 
parlamentarnej  triumfalnym pocho- 
dem zdobył sobie świat cywilizowany 
a dzisiaj ostatnie jego bastjony walą 
się w gruzach. 

   

  

Obok wybieranego bezpośrednio 
przez naród na okres 5-letni prezyden 
ta Estonji, parlament i rząd istnieć bę 
dą raczej jako ciała doradcze lub wy 
konawcze. Rządzić będzie prezydent. 
Przysługuje mu prawo absolutnego ve 
ta przeciw wszelkim uchwałom sej- 

mau. Będzie mógł bez kontrasygnaty 
ministrów wydawać dekrety, rozwią 

zywać parlament, bez zgody parlamen 
tu udzialać dymisji rządowi. Jedynie 
budżet, pożyczki państwowe, mobiliza 
eja i demohilizacja oraz układy z obce 
mi państwami uchwalone być mogą 
wbrew woli prezydenta, z trzeże- 
niem jednak, iż wnioski te bez zmian 
uchwali, po rozwiązaniu parlamentu, 
następny nowowybrany. 

Gdy po klęsce gabinetu rząd Jana 
'Tónissona podał się do dymisji, prasę 
polską obiegła pogłoska, że na czełe 
nowego gabinetu stanie wódz 
niejpodległość, generał Laidoner. 
nictwo rolnicze oświadczyło. iż poprze 
kombatantów, jeżeli na czele państwa 

wysuną wybitną osobę z okresu walk 
niepodległościowych, zbliżoną jedno- 
cześnie do ich stronnietwa, Na tem oś 
wiadczeniu, jak i fakcie, że generał 
głosował za projektem kombatantów, 
przypuszczeń nie można było opierać. 
tembardziej iż generał członkiem zwią 
zku nie był. Usunąwszy się od czynne 
go życia polityczn do związku nie 

7 dne pismo estoń 
s nia gabinetu jak 
i obeenie gdy toczy się namiętna dys- 
kusja o przyszłych losach republiki, 
—nazwiska jego nie wymieniało. Piszą 
cy te słowa miał okazję przeprowa- 
dzić przed referendum dłuższą rozmo 
wę z kierownikami związku komba- 
tantów, od których otrzymał odpo- 
wiedź, że wodza upatrzonego mają, 
lecz nazwiska jego przedwcześnie po 
dać nie mogą. Gdy zapytałem czy be- 
dzie nim może Laidoner, odpowiedź © 

trzymałem wymijającą, Rozmawiając 
następnie z wybitnemi osobistościami 
ze społeczeństwa estońskiego. doszed 
łem do wniosku, że rozmowa pomis- 
dzy generałem a związkiem wówczas: 

    

   

  

   

        

   

  

jeszcze prowadzona nie była. Zbyt 
problematyczny był jeszeze wynik 
ostateczny przyszłej rozgrywki, aby 
móc człowieka, który zasadniczo stał 
ponad partjami, wciągnąć w wir wałk 
partyjnych. Możliwie jednak, że jut- 
ro o ile elementy radykalne nie wez- 
mą górę w tym ruchu, kandydatura 
Laidonera na prezydenta państwa zo 
stanie wysunięta. Przesądzać dzisiaj 
przyszłe zwycięstwg kandydata kom 
batantów byłoby stanowczo przedw- 

ustroju. 
czesnem. O ile ogromna większaść spo 
łeczeństwa jpopierała projekt nowej 
konstytucji, opracowany przez kom 
batanów, to czyni.ła tak przedewszyst 
kiem dlatego, że do trzeźwego umysłu 
estońskiego trafiła zasadą stałych rzą 
dów. Inaczej będzie się przedstawiała 
sprawa, gdy podczas wyborów prezy- 
denta w grę wejdą przeróżne sympat- 
je personalne, interesy klasowe i za- 
wodowe i t. p. rozbieżności, 

Pierwszego zawodu doznali kom 
batanci, gdy parlament zatwierdził ga 
binet Pietsa, który mimo swoich oś 
wiadczeń, że staje na czele rządu po 
nadpartyjnego, do przekonania kom- 
batantów trafić jednak nie mógł. 
Fakt, iż poparty został przez socjali 
stów, 'wysłarezył aby go w ich oczach 
postawić w złem Świetle. 

W ostatnich dniach okazało się, 
że nowy rząd bynajmniej nie zamie- 
rza kroczyć nadal w „starym duchu'“. 
Rozpoczęto już odwrót. Zniesione zo- 
stają kolejno zarządzenia rządu po- 

    przedniego jak: stan wyjątkowy, cen- 
zura prasowa rozwiazanie związku    
kombatantów... 

Jedynie w dziedzinie gospodarczej 
polityka poprzednia — stopniowego 
powrotu do gospodarki liberalnej 
— zostanie kontynuowana. Przywią- 
zane do inicjatywy prywatnej społe 
czeństwo estońskie niezbyt przychyl 
nie ustosunkowało się do interwenejo 
nizmu i rozkazodawstwa rządowego. 
podyktowanego zresztą koniecznością 
obrony gospodarki narodowej przei 
skutkami kryzysu. To też np. ograni 
czenia dewizowe niebawem. zostaną 
zniesione, ROS 

Według oświadczeń ministra spraw 
zagranicznych Juljusza Seljamaa, b. 
posła Estonji przy rzadzie ZSSR „w 
polityce zagranicznej Estonji, którą 
stale cechowało umiarkowanie, żadne 
zmiany nie zajdą, Stosunki 
ższymi jak i dalszymi sąsiadami będą 
nadal kształtowć się w duchu prwdzi 
wie pokojowym oraz szczerej współ- 
pracy*. Oświadczenie to nie dotyczy 
jednak polityki personalnej, gdyż na 
piacówkach dyplomatycznych nastą 
pią niebawem zmiany zasadnicze. 

Przełom, który nastąpił w Estonji 
śmiało uważać można za największe 
wydarzenie w państwach bałtyckich w 
ciągu lat ostatnich, które będzie miało 

  

   

      

ków. Pod wpływem wypadków 
skich nastąpi zapewne zmiana zasad 
nicza w psychice społeczeństw tych 
krajów. Klasyczny ustrój parlamenta: 
no-demokratyczny, ustrój, który ce 
chował państwa hałtyckie, niebawem 
przejdzie już tam do historji, Do sej 
mu łotewskiego wipłynął już wniosek 
związku chłopskiego w sprawie zmia 
ny konstytucji, oparty na przesłan- 
kach estońskich. Pójścia śladem Est» 
nji domagają się od społeczeństwa ni* 
które stronnictwa fińskie. Jedynie Ro 
sja sowiecka widzi w zwycięstwie kom 
batantów objaw „hitleryzmu“. uwie- 
rzywszy zbyt pochopnie słowom ob- 
rońców parlamentaryzmu estońskiego 
którzy pragnąc zachwiać w społeczeń 
stwie wiarę w kombatantów. rozsze- 
rzali pogłoski, iż działają oni w myśl 
wskazówek berlińskich. Ż całą stano 
wezością można stwierdzić, że tak nic 
jest. Niema w Estonji grupy politycze- 
nej, która odznaczałaby się germano- 
filstwem, jak niema również w refor- 
mie ustrojowej estońskiej cech istoi- 
nych hitleryzmu, lub chęci jego na: 
śladowania. Norbert Żaba. 

    

    
  

  

  

  

Berlin w dniu wyborów. 
BERLIN, (PAT). — W Berlinie 

i na prowincji dzień wyborów, narów 
ni z całą kampanją wyberczą, różnił 
się całkowicie od dawniejszych. Żad- 
nych objawów gwałtownej walki wy 
borczej nie było widać. Podczas gdy 
dawniej ulice roiły się od policji, dziś 
opanowane są zupełnie przez brunat 
ne koszule. Przed lokalami wyborcze 
mi straż pełnią umundurowani sztur 
mowcy, rozdając znaczki z napisem: 
„tak“. Znaczki le przeważająca więk 
szość ludności nosiła przez cały dzień 
Kupowali je. oczywiście, wszyscy — 
zarówno sympatycy, jak i przeciwni 
cy regime'u. Procedura wyborcza jest 
tajna. 

W lokalu dla członków, rządu pier- 
wszy zjawił się minister propagandy 
Goebbels. Wkrótce potem przyjechał 
prezydent Hindenburg. Kanclerz Hit- 
ler oddał głos na berliūskiem  przed- 
miešciu fabrycznem Siemens — Stadt. 
Książę. August Wilhelm głosował w 
Poczdamie. Tamże oddał głos były 
kronprine oraz synowie 
Wilhelma. 

W południe przez ulice 
przeciągnął pochód inwalidów wojen 
nych na łóżkach. 

Według nadchodzących wiadomoś 
ci, wybory na prowincji również mia 
ły przebieg normalny. 

Urzędnicy poselstwa niemieckiego 
oraz kolonja niemiecka w Warszawi. 
przyjechali autobusem do Olsztyna, 
gdzie oddali swe głosy. W drodze pow 
rotnej wycieczka wstąpi do Tannen 
berga. 

Ulotki z zagranicy. 
   BERLIN, (PATf- — Z Holandji oraz Cze | 

chosłowaeji przysłane były w przeddzień wy 
borów do Niemiec ulotki, wzywające do sa 
botewania dzisiejszych wyhorów. Ulotki 
przysłane z Pragi podpisane sa przez zarząd 
sacjal — demokratycznej partji niemieckiej. 
Zawierają one obok wezwania do sabotażu 
ostry atak pod adresem okeenego rządu nic 
mieckiego. 

Komunišci. 
BERLIN, (PAT). — Biuro Wolifa donn- 

si, że dziś w kiłku miejscach Berlina poja 
wili się komuniści, którzy usiłowali rozrzu 
eać ułotki i zdzierać afisze wyborcze. 

W Katowicach. 
BERLIN, (PAT), — Według doniesień 

prasy niemieckiej, niemieeki konsul generał 
ny w Katowicach wydał 3873 kartki wybor 
cze obywatelom Rzeszy zamieszkującym w 
województwie śląskiem oraz w części woje 
wództwa kieleekiego. W poprzednich wyba- 
rach zgłosiło się 3801 wyborców. 

  

ekscesarza | 

Berlina | 

BERLIN, (PAT). — Według przy 
bliżonych obliczeń, liczba uprawnio- 
nych do głosowania wyniosła około 
44,850,000. Ostatni Reichstag składał 

się z 647 'posłów. Obecnie jedyna li 
sta hitlerowska, dopuszczona do wybo 
rów, posiada 685 kandydatów, wśród 
których znajduje się 30—40 kandyda 
tów, pochodzących ze stronnictw roz- 

wiązanych, oczywiście z wyjątkiem 
socjalistów i komunistów. 

Wybory składają się z dwóch czę 
ści: plebiscytu, wypowiadającego się 
w sprawie poliyki zagranicznej rządu, 
Rzeszy oraz z właściwego głosowania 
na listę narodowo — socjalistyczną do 
Reichstagu. 

Częściowe wyniki wyborów 

do Reichstagu 
BERLIN (Pat). Odddano głosów 16.017.500. Na listę hitlerowską padło 

14.866.950 (92.8 proe.). Nieważnych — 1.150.550 (7,2 proc.). 

w plebiscycie 
Głosów oddane 16,205.900 „Tak* — 15,245.350 głosów (94,1 proc.) „nie“ 

— 708,600 (4,4 proc.), nieważnych 251.950 (1,5). 

GLOBALNĘ WYNIKI. 
BERLIN (Pat). Biuro Wolffa o go 

dzinie 1.30 komunikuje: globalne wy- 

niki w wyborach do Reichstagu: 

Oddano ważnych głosów 43.007.587, Z 
tego na listę narodowo-soejalistyczną 

— 39.655.288 (92.2 proe.). Nieważnych 

— 38.352.287 (7.8 proe.). 
Przy plebiscycie oddano: 43.464.420 

głosów. Z tego odpowiedzi „tak —- 

40.618.147 (93,4 proc.) zaś odpowiedzi 

„nie“ — 2.055.363 (4,4 ргое.). 

Nieważnych głosów 490.910 (1,9). 

Według biura Wolffa STUM poda 

je, że na Powiślu Polacy przy plebiscy 

cie złożyli głosy przeważnie „nieść. W 

wyborach do Reichstagu powstrzyma 

li się od głosowania. 

OZON ZYWO OOO AEON 

Mac Donald pragnie „odmłodzić” gabinet? 
LONDYN (Pat). „Sunday Dispath* 

donosi e zamierzonej jakoby rekonst- 

rukeji gabinetu brytyjskiego. Wedłuż 

gazety Mae Donald pragnie odmłodzić 

swój gabinet, w którym przeciętny 

wiek poszczególnych ministrów wyno 

si lat 60. W związku z temi pogłoska 

mi minister spraw zagranicznych Si- 

mon zostałby lordem i objął stanowis 

ko lorda-kanclerza. 

Dymisja gabinetu w Rumunji 
BUKARESZT (Pat). W niedzielę w 

południe przyjął króliBorys premjera 
Vaidę, który złożył dymisję gabinetu 

Dymisja została przyjęta. Król powie- 
rzył premjerowi Vaidzie sprawowanie 
rządów do czasu utworzenia nowego 
gabinetu. Po audjencji u króla prem- 

Skromne życzenie. 
PARYŻ, (PAT). — Prasa powtarza 

za dziennikami amerykańskiemi wia 
domość, jakoby Hitler miał zakomuni 
kować ambasadorowi amerykańskie- 
mu w Berlinie, że rząd niemiecki go- 
tów byłby nie nalegać na rozbrojenie 

głównych mocarstw europejskich pod 
warunkiem, że rząd niemiecki został- 
by upoważniony do uformowania re- 
gularnej armji 300.000 oraz zezwole- 

nia Niemcom na jabrykowanie mater 
jałów wojennych defjenzywnych, jakie 
same uznają za niezbędne, w szczegól 
ności samolotów lekkiego typu. Atako 
wanie strefy przyfrontowej zapomocą 
gazów trujących będzie wzbronione. 

Podczas podróży swej do Rzymu 
Goering miał poinformować Mussoli- 
niego o tych życzeniach. 

„Nowe ministerstwa. 
PARYŻ, (PAT). — „Le Rempar* 

donosi z Berlina, że Goering ma otrzy 

mać portfel MINISTERSTWA BEZ- 
PIECZEŃSTWA NARODOWEGO. 
które wkrótce zostanie utworzone. — 
Będzie to kompensata za'* utracenie 
premjerostwa pruskiego naskutek uni 
fikacji Niemiec. Jako nówy minister 

EE" 

  

   

Inauguracyjne posiedzenie Polskieį Akademii Literatury. 

  
Inauguracyjne posiedzenie Polskiej Aka- 

demji Literatury w Pałacu Rady Ministrów. 
Na rybunie prezes Akademji p. Wacław Ste 
roszewski. 

Goering miałby oddaną pod swoją 
pieczę eałą policję Rzeszy. Dziennik 
twierdzi, że oprócz ministerstwa 
Reichswehry, które pozostanie nietk- 
nięte, będzie również utworzone MI- 
NISTERSTWO OBRONY NARODO- 
WEJ, które będzie powierzone kpt. 
Roehmowi. Mówi się również o kandy 
daturze Papena na stanowisko mini- 
stra spraw zagranieznych. 

"co się w Niemczech uważa 
za nielojalność. 

BERLIN, (PAT). — Z Wormacji donosza. 
że łrzej dyrektorzy jednej z fabryk zostali 
odstawieni do obozu koncentracyjnego, po 
nieważ w ezasie (transmisji p rzemówienia, 
kanelerza Hitlera eddalili się przed końcem 
manifestacji. Władze uznały to za dowód 
nieloja/n. 

  

  

jer został zaproszony ma Śniadanie 
przez królową Marję. Po południu 
król rozpoczął rozmowy w Sprawie 
utworzenia newego gabinetu. 

Q godzinie 14,45 zestał przyjęty mi 
nister Titulescu, któremu przy tej о- 
kazji król wręczył wielką wstęgę orde 
ru króła Ferdynanda. Następnie przy 
jęci zostali przewodniczący Izby Po- 
selskiej przewodniczący Senatu, przy 
wódca partli liberalnej oraz przywód 
ca partji ludowej, którzy przedstawiii 
królowi swe poglądy na sytuację połi 
je przekonanie, że kryzys gabinetu zo 
tyczną. W kołach politycznych panu 
stanie wkrótce zlikwidowany, 

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

  

Skutki eksperymentu 
Roosevelta. 

PAZYŽ, (PAT). — „La Liberte“ 
donosi z Nowego Yorku, że według 0- 
ficjalnego komunikatu narodowej ra 
dy przemysłowej straty, jakie powsta 
ły naskutek polityki finansowej Roo- 
sevelta, która spowodowząa  zniżke 
dolara, wynoszą dotychczas 11,735 

miljonów dolarów. Zarządzenia Roo- 
sevelta są silnie krytykowane przez 
sfery przemysłowe, kitóre wykazują. 
że wbrew zamiarom prezydenta jego 
polityka doprowadziła do pogłębienia 
różnie między przemysłem a rołnict. 
wem amerykańskiem. 

Wynik wyborów 
de Izby Rolniczej w Kłajpedzie. 

Klęska Litwinów. 

W Litwie ogłoszono urzędowo 0s- 
tateczne wyniki wyborów do Kłajpedz 
kiej Izby. Rolniczej, które odbyły się 
przed paru tygodniami. Porażka Lit- 
winów jest jeszcze większa, niż to z 
prowizorycznych obliczeń wyglądało. 

Na 37 mandatów Litwini uzyskali 
tylko jeden, podczas kiedy w poprzed 
niej izbie mieli ich9, Liczba głosów li 
tewskich obniżyła się z 1,261 do 583. 

Ładny rezultat 10-letniej przyna- 
Jeżności do państwa litewskiego. 

Pan Prezydent w drodze 
do Cieszyna. 

KATOWICE, (PAT). — O godz. 
18,04 przejeżdżał przez Katowice Pre- 
zydent Rzeczypospolitej z małżonką. 
oraz z towarzyszącemi mu osobistoś 
ciami i świtą. Na dworcu w oczekiwa 
niu pociągu zjawili się przedstawicie 
le władz.z wojewodą Gražynskim na 
czele. Do pociągu wsiedli: wojewoda 
Grażyński oraz bawiący w  Katowi 
cach ambasador Stanów Zjedn. Cuda 
hy i generalny dyrektor s-ki Giesche 
Broocks. Po kilkuminutowym  posto- 
ju pociąg wiozący Prezydenta i towa 
rzyszące mu osobistości, odjechał da: 

szyna. › 

      

Dekoracja grobu Nieznanego 
Obrońcy Lwowa. . 

LWÓW, (PAT). — W 
dniu uroczystości, 

drugim: 
związanych z ob- 

chodem 15 rocznicy obrony Lwowa 
oraz odzyskania niepodległości odbyła 
się na cmentarzu Obrońców Lwowa 
dekoracja grobu Nieznanego Obrońcy 
Lwcwa krzyżem niepodległości z mie 
czami, е 

Muzycy polscy w Moskwie. 

MOSKWA, (PAT). — Wezorajszy 
koncert muzyki polskiej wywarł po- 
teżne wrażenie w moskiewskich 
łach artystycznych. Podczas antraktu 
lożę posła R. P. Łukasiewicza oblegali 
kolejno przedstawiciełe rządu i wy- 
bitniejsi artyści, dając wyraz swemu 
niekłamanemu, zachwytowi. ' 

Dziś pani Bandrowska — Turska 
wystąpiła na specjalne zaproszenie w: 
radjo moskiewskiem. Muzycy nasi ot- 
rzymali pozatem szereg  propozycyj, 
zapraszapących ich na tournee po Zw. 
Sowieckim. 

W niedzielę wieczorem minister 
Łukasiewicz wydał w poselstwie przy 
jęcie, na które przybyło około 300 
osób, między innemi  najwybitniejs: 
przedstawiciele scwieckich sfer rządo 

  

wych, wojskowych, lotniczych, arty-. 
stycznych i literacko — dziennikar- 
skich oraz korpusu dyplomatycznego. 
Wobec zebranych wystąpili Turska- 
Bandrowska, Szymanowski, Fitelberg, 
Sztompka, zbierając huczne i zasłuża 
ne oklaski. ` 

Malarstwo polskie w Moskwie 
MOSKWA, (PAT). — W niedzielę 

w galerji Tretjakowskiej w Moskwie 
nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy 
współczesnego malarstwa polskiego. 
w obecności licznych przedstawicieli 
sowieckich sfer rządowych, wojsko- 
wych i artystycznych. Pozatem bardzo 
licznie reprezentowany był korpus dy 
plomatyczny oraz dziennikazre sowiec 
cy i zagraniczni. Obecny był również 
personel poselstwa polskiego in corpo 
re, bawiący w Moskwie lotnicy oraz 
kolonja polska. 

Francuski lot. 
PARYŻ, (PAT). — Minister /otnictwa ot 

rzymał depeszę ed gen. Vuillemina, że Э% 
samoletów jego eskadry wylądowało pomy 
Ślnie dziś © godz. 15,30 w Rabacie, 

Zakończenie konferencji 
szefów biur prasowych. 
MADRYT, (PAT). — Po południu zakoń 

czyłą swe obrady w Madrycie konferencja 
szefów biur prasowych i przedstawicieli 
pism. „Powzigto między innemi uchwałę w 
sprawie perjodyczności międzynarodowych 
konferencyj prasowych. Wybrano komitet 
organizacyjny przyszłej konferencji, składa 
jący się z 5 szefów biur prasowych, — Do 
komilietu tego wszedł naczelnik wydziału pra 
sowego MSZ. Przesmycki oraz delegaci Hisz 
panji, Szwecji, Czechosłowacji i Stanów Zjed 
noczonych. 

B YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYrEZ 

DRUKARNIA i INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ" 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 
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Helena Romer 
E Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wliija u Państwa Micklewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Betlejka Wileńska. 
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RU RISE R 

10-lecie odrodzonej Turcji. 
29 psździernika na terenie całej 

Turcji odbyły się uroczystości, związa 

ne z 10-leciem rządów Kemal - Paszy. 

Okrojona i skurczona po wojnie 

światowej do niewielkich stosunkowo 

rozmiarów, zdołała się Turcja obronić 

zwycięsko zarówno przed wrogami 

zewnętrznymi (próba inwazji greckiej 

jak przed wewnętrznymi (rozbicie 

ciemnota, intrygi). Młoda republika 

turecka, kierowana dłonią prawdzi- 

wie opatrznościowego dla Turcji męża 

jakim jest Kemal - Pasza, stanęła ku 

powszechnemu zdumieniu w rzędzie 

państw nowożytnych, wykonując w 

ciągu krótkich 10 lat drogę, na jaką 

normalnie trzebaby długich dziesiąt- 

ków zim i wiosen. Ze średniowiecz- 

nej, obciążonej balastem zwietrzałych 

przesądów monarchji przekształciło 

się państwo ottomańskie w rekordowo 

krótkim czasie w pełną sił żywotnych 

republikę. 

"Na każdem polu i wkażdej dziedzi 
nie dokonała Turcja pod wodzą Kemal 
- Paszy postępów nadzwyczajnych. 
Moke żaden ze współczesnych mężów 
stanu nie umiał w równym stopniu 
wykorzystywać konżunkturę i przysto 
sowywać się do zmienionych warun- 
ków co Kemal- Pasza. Próbował on 
początkowo wprowadzić w ojczyznie 
system partyjny, wzorem pansw euro- 
pejskich. Rychło jednak sparzył się 
się na tem doświadczeniu, gdyź w 
kraju rozpanoszyło się partyjnictwo 
4 intrygi. zwłaszcza bruździła opozy- 
cja usiłując mącić stosunki i czerpać 
stąd dla siebie korzyści, bez względu 
na dobro kraju. Kemal - Pasza ujrzał 
się zmuszony do skierowania parlame 
ntaryzmu tureckiego na tory, zbliżone 
pod względem formy do ustroju sowie 
«kiego czy faszystowskiego. Jednak 
tylko pod względem formy. Mianowi 
cie zaisniała odtąd tylko jedna partje 
rządząca, będąca jednak wyrazem 
prawdziwej suwerennej woli narodu. 
Do partji tej należą wszyscy ożywieni 
myślą o pracy dla dobra narodu i 
partji ludzie. W granicach ideałów 
„państwo i „naród* można mieć 
własne przekonanie, za które nikt nie 
prześladuje, jak to ma miejsce w ZSRR 
czy faszystowskich Włoszech. Na 
tem właśnie polega istotna i wielka 
różnica pomiędzy Turcją a „wolnemi“ 
Włochami, Niemcami, czy Rosją. 

Głębokie zmiany na lepsze dają 
się również zauważyć w gospodarczem 
życiu młodej republiki. Turcja otrząs 
nęła się ze swej dawnej senności i in- 
dolencji. Ożywiły się dawne gałęzie 
rodzinnej produkcji, zakwitły branże 
nowe. Rozwinęły się handel, БапКо- 
wość, przemysł. Zwłaszcza ten ostatni. 

Wystarczy porównać: przed 10 1а 
ty Turcja miała 150 zakładów przemy 
słowych, a dziś — 2.200. Zwłaszcza 
wysunął się na pierwszy plan prze- 
mysł jedwabniczy. 

; Specjalną uwagę zwrócił Kema!- 
Pasza na finanse kraju. Budżet państ 
wowy został zrównoważony, przyczeni 
obeszło się bez pożyczki zagranicznej. 
Własnemi rodkami iprzeprowadzono 
(przez środek Anatolji ogromną linję 
kolejową długości 1700 km. Obniżono 
Własnemi środkami przeprowadzono 
w wydatkach |państwowych szereg 
racjonalnych oszczędności. Bezmyślne 
marnotrawstwo i rabunkowa gospoda 
rka z czasów sułtańskich znikły bezpo 
wrotnie. Walutę ustabilizowano. Kosz 
ty utrzymania obniżyły się wydatnie. 
Bilans handlowy kształtuje sę aktyw 
nie. 

W dziedzinie oświaty postępy są o 
gromne. W 1917 roku liczba umieją - 
cych czytać i pisać wynosiła tylko — 
685.040 (na 8 milj. ludności); w 1932 
roku liczba przechodzących kurs szko 
ły ludowej wynosiła 2.013.855; w cią 
gu 10 lat wydano 800.000 świadectw 
ukończenia (kursu szkół powszech- 

  

nych. Cyfry te wymownie świadczą o 
skuteczności oświatowych wysiłków 
Kemal-Paszy. Dodać iprzytem należy, 
że dużą rolę w pomyślnem szerzenia 
oświaty ludowej odegrało wprowadze 
nie do pisowni tureckiej alfabetu ła 
cińskiego. W związku z tem uległ po 
ważnym, a korzystnym zmianom ję- 
zyk turecki, zatracając swój dawny 
średniowieczny, iprzeładowany kiwie- 
cistemi zwrotami styl. a nabierając 
zwięzłości i ścisłości, dostosowanej do 
wymogów życia współczesnego: Słow- 
nik turecki zbogacił się o szereg n»- 

wych, wprost niezbędnych dła państ 
wą cywilizowanego wyrazów. 

Jeszcze radykalniejsze reformy 
przeprowadził Kemal-Pasza na polu 
wyznaniowem. W swoim czasie mieliś 
my okazję pisać o krwawo stłumio- 
nym przez Kemała buncie derwiszów 
Przypomnijmy tu, że owi derwisze, 
czyli muzułmańscy mnisi, wywierali 
doniedawna ogromny wpływ w kraju 
tak zacofanym jak ottomańska Turc- 
ja. Ze swych klasztorów, rozsianych 
gęsto po całym kraju, kierowali derwi 
sze i inni zakonnicy różnego autora- 
mentu akcją, zmierzającą do sprzeci 
wiania się za wszelką cenę zbawien- 
nym reformom  Kemal-Paszy i jego 
zwolenników, Kemal-Pasza zgni e 

nergicznie rewoltę, zamknął klasztor 
ne gniazda ciemnoty, reakcji i przesą 

      

  

dów, rozpędził sekciarzy i fanatyków 
na cztery strony Świata. Dziś panowa 
nie derwiszów należy do (przeszłości 
Kraj odetchnął z ulgą. Wierni modlą 
się sobie jak dawniej, lecz już w no- 
wym języku tureckim i bez dawnych 
fanatycznych uprzedzeń. Jak dawniej 
rozlega się z minaretów dźwięczny 
głos muezzinów, lecz już nie istnieje 
nietykalny zdawałoby ię urząd kali 
fa. Słowem każdy kto chce wiełbi so- 
bie Allacha i Mahometa, nie zatruwa- 

jąc jednak tem życia innym. 

Jedną z charakterystycznych re- 
form w młodej republice tureckiej sta 
nowi emancypacja kobiet. Zdawałoby 
się, że gdzie jak gdzie, ale w Turcji ko 
bieta zawsze pozostanie tylko haremo 
wem narzędziem rozkoszy dla męzczy 
zny, ewentualnie jeg, zwierzęciem po 
<ciągowem, używanem do posług do- 
mowych. Tymezasem reformy przysź 
ły nadspodziewanie szybko. Znikła po 
ligamja, znikły karemy, znikła zasło 

na z tworzy Turczynki i dziś równo- 
uprawniona kobieta turecka staje do 
zawodów z męzczyzną w walce o byt, 

sięgając po laury urzędniczek, radczyń 

ekspertek, adwokatów, chirurgów... 

Nowa Turcja złożyła Świetnie eg- 
zamin dojrzałości. Życzyć młodej re- 
publice nalęży dalszych lat owocnej 
pracy w gronie państw i narodów. 

Speetans. 
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Mody paryskie. 

  
Model płaszcza, 

  

PAMIĘCI POWSTAŃCA. 
Staraniem Tow. Miłośników Histo 

t Reformacji im. Jana Łaskiego, z0- 
stała uczczona pamęć jednego z mniej 
znanych bojowników o naszą wolność 
w 1863 roku. Mianowicie w ścianie 
kaplicy grobowej na cmentarzu ewan 
gelicko-reformowanym, wmurowano 
tablicę, poświęconą pamięci Władysła 
wa Nicolai, wnuka pastora tutejszej 
gmimy ewangelickiej. 

W młodym wieku wstąpił on do 
wojska rosyjskieyo, z którego, nabyw 
szy wiedzy wojskowej, usunął się na 
pierwszą wieść o formowaniu oddzia 
łów zbrojnych. W grupie 1800 ludzi, 
pod rozkazami Narbutta, podążył ja- 
ko adjutant tego wodza do puszcz li- 
tewskich. Brał udział we wszystkich 
bojach przy boku Narbutta, aż w bit 
wie pod Dubiczami, ratując rannego 
ciężko Naczelnika, rażony został ku- 
lami moskiewskiemi, skierowanemi 
do kilku powstańców, którzy pod gra 

  

dem 'pocisków wynosili ukochanego 
wodza w bezpieczeniejsze miejsce. 

Narazie wzięto go za Narbutta i 
kłuto bagnetami, zbito kolbami do u 
traty przytomności, potem jednak za- 
chowano przy życiu i leczono w wi- 
leńskim szpitalu, spodziewając się ze- 
zmań, których nie udzielił, Stwierdzo- 
no jego identyczność więc jako dezerte 
ra z rosyjskiej anmji czekała go śmierć 

ale nie na stryczku, tylko przez гох- 
strzelanie. W roku 1863 dn. 25 paź- 
dziernika, wejście pastora Ewerta, któ 
rego Nicolai był uczniem i konfirmaa 
tem, do cel skazańca w klasztorze Do 
minikanów, oznajmiło o zbliżającym 
się końcu. Po. parogodzinnej rozmo - 

wie i udzieleniu wiežniowi komunji, 
poszli razem duszpasterz ze skaza- 
nym, którego, osłabionego od ran, pod 
trzymywał do końca tej drogi krzyż»: 
wej przez całe miasto. Na placu Łukis 
kim o 6 rano, salwa karabinowa poło- 

600-iecie Pabjanic. 

  

Przemysłowe miasto woj. łódzkiego Pab- 
janice, obchodzi 600-lecie swego istnienia, W 
dawnych wiekach Pabjanice i okoliczne wsie 
znane w kronikach jako kasztelanja Chropy, 
należały do księcia panującego. W r. 1056 
Wadysław Herman ofiarował  kasztelanję 
Chropską kapitule krakowskiej, Kasztelanj: 
pod rządami kapituły rozrastała się stale i w 

XV wieku liczyła juž 2 miasta (Pabjanies i 
Rzgow) oraz 29 wsi. Wladyslaw Lokietek 
wynosi Pabjanice do godności miasta. 

Dziś Pabjanice liczą 50 tysięcy mieszkań 
ców. 

Na zdjęciu zamek kapituły krakowskiej 
w Pabjanicach (z XVI w.), obecnie siedzida 
magistratu. 

  żyła kres życiu młodego żołnierza. Os- 

tatnie jego słowa były dla matki, kió 
rą 'w myśli żegnał, a zwrócony do Pa 
stora Ewerta rzekł: „Wkrótce bedę u 

Jezusa 
Pastor Ewert odmówił nad jego 

ciałem modlitwę, przeżegnał grób, co 
było dowodem wielkiej odwagi, gdyż 
było surowo wzbronione. Bohaters- 
kiej matce, gdy jej oznajmiono o śmier 
ci syna, wyrwał się krzyk: „dumna 
jestem i szczęśliwa, że syn mój poległ 
za Ojczyznę! *. 

Tak pokrótce skreślił dzieje pow- 
stańca Władysława Nicolai, pastor 
Loppe, zakończywszy cytatę -ze Św. 
Jana: „Nie masz większej miłości po 

nad tę, gdy kto duszę położy za przyja 
cioły swoje*. Poczem generalny super 
intendent Jastrzębski przemówił o za 

daniach dobrego syna Ojczyzny, o po 
święcaniu się dla kraju i bliźnich, » 

ofiarach poniesionych przez ojców i 
dziadów naszych, za naszą wolność. 
Przemówenie zakończyli obaj ducho 
wni modłami za zmarłego, poczem we 
zwali błogosławieństwa boskiego dla 
Prezydenta Rzeczyjpospolitej, Marszał 

      

ka Piłsudskiego, wojska, Sejmu i Sena 
tu. Chór Gałkowskiego odśpiewał pieśń 
powstańczą z 63 roku. Poczty szłanda 
rowe oficerów i podoficerów rezerwy 
oraz inwalidów etaczały piękną tabii- 
cę z odpowiednim napisem, przy któ- 
rej stała straż honorowa, zaś przedsia 
wiciele wszystkich pułków konsystu- 
jących w Wilnie, przybyli by złożyć 

hołd towarzyszowi broni, co ich po- 

przedził na polu chwały. 
Zaznaczyć należy, że mur cementu: 

nej kaplicy posiada już pamiątkowa 
tablicę pułkownika Tobiasza Bicew:- 
cza, zm. w 1785 roku „Czwamtaka 
który „umarł w pułku pieszym czwar 
tym* — jak to głosi stylowy akrostych 
na tablicy. (Inny „Czwartak* ze słyn. 
nego z odwagi bojowej pułku, spoczy 
wa na ementarzu Bernardyńskim, jest 
to Gaspar 'Ruszczyc). W najbliższym 
czasie mają tu być wmurowane tabli 
ce, poświęcone pamięci ojca i syna 
Kronemanów (ojciec organizował arty 
lerję łitewską, syn poległ w czasie 
walk o Wilno w Insurekcji Košeius +- 
kowskiej, jpozatem w rocznicę stule 
cia Konarskiego (1939 rok) zostanie 

    

   

  

Nr. 305 (2846) 

Wilno przed ł5-tu laty. 
Bardzo krótka i, ze względu na 

brak czasu, zbyt pośpiesznie przepro 
wadzona rozmowa ze mną współpra- 
cownika „Kurjera Wil.* p. Włod., wy 
drukowana we wczorajszym numerze 
pod tytułem „Fragment przeżyć Wi- 
ieńskich z przed 15-tu laty* wymaga 
pewnego sprostowania i paru słów u- 
zupełnienia. 

Długo trwające układy z Niemca- 
mi o broń prowadzone były przez puł 
kowniką Bobiatyńskiego i częściowu 
przez p. Kognowickiego. Wymienigai 
we wczorajszym artvkule prezes Ka: 
rol Wagner, hr. Jan Tyszkiewicz i ni- 
żej podpisany , porozumiewali się w 
imieniu Komitetu Bezpieczeństwo Pu- 
blicznego, wyłącznie z miejscowym 
„Soldatenratt'em*, który się utworzył 
po zrewolucjonizowaniu się niemiec- 
kiej załogi. Rewolucja ta, w pierw- 
szych dniach listopada r. 1918, miała 
przebieg . w Wilnie bezprzykładnie 

grzeczny. 

  

WSZYSCY 
PANOWIE 
NOSZĄ BIELIZNĘ, 
„JOTKA“ 

  

WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. 

EEE NET ZSCZOSTEDIA 

przyznanych po 
20 tysięcy Zł. niu s.aiu 
Rosyjskiego (wypłata wkrótce: zamienię na 
ziemię z budynkami lub bez. ewent. na go- 
tówkę Pośrednictwo mile widziane. Poczta 

Horodyszcze koło Baranowicz. skrz. 33. 

PISZMY WSZYSCY 
POLSKIEJ 

NA MASZYNIE „EFR A 

Wyrobu 

Państw. 

  

  

PRZEDSTAWICIEL 
NA WOJEWÓDZTWO 

WiLEŃSKIE i NGWOGRÓDZKIE 

M. ŻEJMO 
WILNO 

UL. MICKIEWICZA 24. Tel. 161 

  

wmurowana tablica: jemu poświęco- 
(Jakże koniecznem się staje posta 

wienie choćby skromnego pomnka, za 
miast tego, niezbyt estetycznego, ka 
mienia, w nieodpowiedniem miejscu 
dlą wodza ruchu nipodległościowegu 

na Litwie, który pociągnął za sobą ©- 
fiary z najlepszych ludzi z ziemiańsł 
wa tutejszego). Rok 68 raa pamiątkę: 
Władysława Nicolai, a dalej zostaną 
umieszczone nazwiska tych, eo polegli 

w 1919 i 1920 r. za Ojczyznę. 
Licznie zebrani ze skupieniem u- 

czestniczyli 'w «całej uroczystości. 
Przedstawicielem wojewody był p. Bo 

hdanowiez, widzieliśmy prof. Loren- 
tza, pp. Uziębłę, Studnickiego i wielu 
innych. H. R. 

Jedyną ofiarą jej był lotnik, który 
podobno w słanie mocno nietrzez- 

wym, wywijał ponad miastem, zawa 
dził o drzewo na górze Bouffałowej 
i osadził swój aparat w wąwozie pod 
tą górą łamiąc sobie przytem nogi i 
żebra. 

Porozumiewania się te rozpoczęli 
śmy bodaj że 8 czy 9 listopada. Roz- 
mowy prowadziliśmy w gmachu pod 
Górą Zamkową, byliśmy przez nich 
wożeni dla dalszych rozmów do pa- 
łacu Paca przy ul, Wielkiej ale po- 
mimo że mieliśmy w tej Radzie Pola- 
ka-żołnierza który bardzo przyj: 

  

do nas i przychylnie do sprawy naszej . 
odnosił się, to jednak nie nie wycho- 
dziło. Traktowali niby przychylnie i 
ze zrozumieniem potr zeby, lecz ciągie 
odkiadali to dla porozumienia się z 
takąż Radą w Kownie to w Berlinie. 
Widocznem było, że albo władzy nie 
mają żadnej, ało się bo żeby u- 
dzielona broń nie była przeciw nim 
zwrócona. 

Żeby sprawa poszła gładziej, po- 
stanowiliśmy w delikatny sposób po- 
smarować, Po porozumieniu się z na- 
szym protektorem, zaprosiliśmy 
dwóch jego wpływowych kolegów 
Soldattenrath'u, oczywiście wraz + 
nim, na kolację do Restauracji Myś- 
liwskiej przy ul. Mickiewicza 9. Wy- 
głodzieni Niemcy poszli na to chęt- 
mie. W trakcie tej uczty — bardzo 
skromnej zresztą, tvlko nieźle prze- 
'krapianej, może tak o godzinie 9 wie- 
czorem, posłyszeliśmy jakiś niezwy- 
kły ruch na ulicy, marsze oddziałó:v 
wojskowych krokiem  przyšpieszo- 
nym. Usiłujemy dowiedzieć się co to 
oznacza, gdy wtem wpada do restau- 

racji grupa rozjuszonych żołnierzy ż 
karabinami w rękach i z punktu na- 

rzucają się na naszych towarzyszy w 
mumdurach co oni tu z nami robią. 

Pomimo wylegity mowania się jak WV- 
sokimi są w armji dyenitarzami, przy- 
byli żołnierze każą im iść ze sobą i 

razem z nami wyprowadzają na ulice, 

    

  

  

  

   

      

nakazując gospodarzowi restauracji 

pogasić światła i zamknąć drzwi. Uli- 

ca ciemna i;pusta. Słychać tylko mar- 

sze żołnierzy. Moi towarzysze, mó- 

wiący po niemiecku, domagają się 

zwolnienia i asysty; ja tymczasem za- 

pytuję naszego protektora o powód 

tego niepokoju. Odpowiada: a djabii 
wiedzą, mówią, że zdrada. że Polacy 
w Wilnie Niemców chcą wymordo- 

wać, że już przystąpili do rozbrajania 

i że zajęli stacie kolejową. 

Zostaliśmy zwolnieni. Ja z asysty 

korzystałem do ul. Jagiellońskiej. Do 

domu dotarłem bez przygód. 

O powodach tego alarmu dopiero 

po paru dniach dowiedziałem sie. Olo 
nadeszła do Wilna wiadomość, że w 

Warszawie Niemców wymordov* 
Na tle wywołanego przez tę wia- 
domość zdenerwowania i niepokoju 

powstała fałszywa trwoga. 
samo rozpoczęło się i tutaj. 

to być 11 lub 12 listonada. 
Po paru dniach, gdy się uspokoiło. 

chciałem się zobaczyć 
tektorem, ale okazało się, że go wj 
wieziono. Prawdopodobnie ten sam 

łos spotkał i tych dwóch Niemców, 
którzy dzielili z nami ucztę, a która 
tak haniebnie zawiodła nasze na- 
dzieje. Zygm. Nagrodzki. 

          

    
   

  

W Rzymie Papieża — w Nowogródku 
— Zamek i Kopiec Mickiewicza, 
musi każdy widzieć — i wiedzieć, 
że obok, mieści się — POLSKA 

PIERWSZORZĘDNA 

Restauracja „ZACISZE" 
Lokal sympatyczny i ponętny. Zna- 
komite, zdrowe i smaczne obiady. 
Muzyka. Bufet zaopatrzony we wszel- 

kie trunki i napoje chłodzące. 

Ceny niskie. Ok niskie 

  

  

Nalej Z próżnego, kup ale bez pieniędzy. 
W sprawie postulatów regjonalnych nowych programów szkolnych. 

Gdy nasz kmiotek chce zażartować 
z syna wyrostka i posunąć go o krok 
dalej w doświadczeniu życiowem, 
przyzywa go i powiada, podając pro: 
żny dzban: „Nalej mi, synku”. w 
ten sposób dziedzic, potem i krwią 
zroszonej, kilkumorgowej fortuny u- 
czy się doświadczałnie, metodą po 
glądową, że z próżnego nalać nie mo- 
żna. Inny figiel „wychowawczy po- 
lega na tem, że się wyrostkowi rozka- 
zuje, aby przyniósł „tabaki od Jankie 

Gdy wyrostek prosi o pieniądze 
na ten sprawunek, ojciec odpowiada 
z zadowoloną z dowcipu i chytrze u 
śmiechniętą miną: „Nie sztuka synku 
kupić za pieniądze. To każdy 
dureń potrafi. Ale ty kup bez pienię- 
dzy, — dopiero wtedy okażesz żeś 
godzien być moim synem. 

Podobną metodę zastosowali obec- 
nie odnośnie do nauczycielstwa auto- 
rzy nowych programów. Nie chodzi 0 
całość, lecz tylko o postulaty regjo- 
nalne. 

Środowisko regjonalne, jako punkt 
wyjścia w nauczaniu, program uw- 
zględnia w sposób nalężyty. Ma to ró- 
żnostronne uzasadnienie. Przedew- 
szystkiem osiąga się przez to zadość- 
uczynienie zasadzie dydaktycznej, aby 
od rzeczy najbliższych i najlepiej zna 
nych posuwać się ku coraz dalszym. 
Te ostatnie stają się wtedy przystęp 
niejsze przez analogję do: pierwszych. 
Ponadto osiąga się wtedy należyte po 
szanowanie indywidualnego oblicza 

regjonów, co wychodzi z wielką ko- 
rzyścią dla pracy kulturalno-twórczej 
— odwleka od szablonów, stwarza 
prawdziwą twórczość. I jeszcze jed- 
no: takie indywidualizowanie bynaj 
mniej nie rozprząga regjonów, lecz 
stwarza większą świadom ich spo- 
istości przez naukę historji. Naród 

  

polityczny, powtarza prof Zdziecho- . 
wski za Dzieduszyckim, — powinien 
być „związkiem, tworzącym jedno 
społeczeństwo, złożone ze wszystkich 
jego warstw, posiadające wszystkie 
organy potrzebne do życia polityczne 
go, do rozwoju duchowego i ekonomi- 
cznego i posiadającego też wspólne ce 
le i wspólne tradycje, oparte na wspól 
nej historji, wspólnych  wspomnie- 
niach wielkich wspólnie toczonych 
walk“. Jestešmy takim narodem na 

całym terenie naszego państwa, mamy 
wspólne cele i wspólne tradycje, któ- 
re nie potrzebują się obawiać rozluź - 
nienia lub zatarcia przez różnice dja- 
lektyczne, językowe i wyznaniowe. In 
dywidualizacja regjonów nie grozi se- 
paratyzmem. Sprzyjają temu również 
zewnętrzne stosunki: sąsiedztwo ol- 
brzymich, zwartych w swej organiza: 
cji, państw. Możemy śmiało pozwolić 
sobie na indywidualizację regjonów, 
która jest doskonałym fundamentem: 
wspólnej kultury narodowej. 

Nowe programy słusznie zdają so- 
bie z tego sprawę i zosławiają tu sze- 
rokie pole do działania. Oto w pro- 
gramach szkół powszechnych już w 

    

najmłodszych oddziałach na tematy 
do czytanek, pogadanek i wypraco- 
wań połecają się ; „obrazki z życia na- 
szej miejscowości. W klasie trzeciej 
polecone są „podania i legendy miej- 
scowe i okoliczne* oraz „obrazki z ży- 
cia okolicy*, „sposoby podróżowania 
w naszej okolicy. Zajęcia mieszkań- 
ców wsi i miast: targi, jarmarki, wła- 
dze i urzędy*. Na kłasę IV przypada- 

ją „przejawy życia w domu, szkole, 
miejscowości i okolicy oraz „wypad- 
ki i zdarzenia w naszej okolicy, ze 
szczególnem uwzględnieniem okresu 
walk 1914—1920'. Wreszcie w kla- 
sie siódmej polecone jest „życie gospo 
darcze i kulturalne w środowisku” o- 
raz „najcenniejsze zabytki sztuki lu- 
dowej środowiska i regionu“. 

  

    

     

w programie historji powiedziane, 
„w ciągu całego kursu należy z ob- 

A wskazanemi w materjale na- 
uczania, wiązać najważniejsze wiado 
mości z dziejów danej miejscowości i 
regjonu, w którym leży szkoła, uzu- 
pełniając stosownie odpowiednio pun- 
kty programu, różne dla różnych 
miejscowości '. 

Nawet program gimnazjalny, któ- 
ry z konieczności mniej regjonalizuje, 
gdyż musi kłaść już większy nacisk 
na zakres wiedzy, a nie tylko na wy- 

robienie, wygimnastykowanie umys- 
łu, gdzie tylko może za punkt wyjś- 
cia daje rzeczy regjonowi najbliższe. 
Tak np. w kl. IV-tej, powiedziane jest 
„Zaczniemy te rozważania (rozważa- 
nia nad gwarami) od dokładnicjszego 
zbadania tekstu gwarowego dzielnicy. 
w której żyją uczniowie”. 

Tyle postulatów, to nie przesada. 

Może być ich więcej. Nawet powinno 
być ich więcej. Ale... 

Postulaty w programie to rzecz do- 
bra, ale do zrealizowania jeszcze da- 
leko. Regjonalne podstawy są, ale są 

w projekcie a trzeba, żeby one były w 

dzbanie, z którego nauczyciel ma 0š- 
wiatę rozlewać. - 

Mówiąc bez przenośni, chodzi o to 
że nauczyciel nie ma podręczników, 
ani pomocy naukowych, kióreby ma 

  

wykonanie regionalnych poSłulatów 
umożliwiały. Gdzieindziej jest pod 
tym względem nieco lepiej, ale u nas 
kompletne pustkowie. Sztuka ludo- 
wa góralska i łowiecka ma swoje opra- 
cowania. Niektóre czytanki polskie po 
siadają swoje regjonalne dodatki, ałe 
dodatku dla naszego regjonu Żadna 
nie posiada, 

Nowe czytanki posiadają konwen- 
cjonalne opowiadania i opisy na te- 
maty programowe, pisane przez ludzi, 
którzy nas z region znają zdaleka, al- 
bo z bardzo odległych wspomnień. 
Tymczasem trzeba znać dzień dzisiej- 

: Dlatego to centralizacja produ- 
podręczników napewno nie po 

trafi tego zrobić odnośnie do naszego 
regjonu, gdzie zarówno warunki 
współżycia narodowości i wyznań, 
jak i stan wiedzy nad przeszłością 

kraju zmienia się z dniem każdym. 

Za przykład mogą służyć autorzy 
programu historji. Wprowadzając w 
Świat kultury polskiej i chcąc w tem 
uwzględnić również Wilno, wskazują 
na możliwość pewnego regjonalizowa- 
nia nauki historji dopiero wtedy, gdy 
chodzi o działalność Czartoryskiego i 
Filomatów, Wygląda to tak, jakby 

  

moskiewscy historycy mieli rację i po 
lonizacji kraju dokonano dopiero za 
czasów Imperatorskiego Uniwersyte- 
tu Wileńskiego. Nie wiem dlaczego na- 
uczyciel nie miałby uwzględnić epok 
wcześniejszych ot chociażby, (na chy- 
bił trafił wyliczam), kultury humanis- 
tyczneżj dworu Aleksandra Jagielloń- 
czyka, na którym m in. do śmierci 
przebywał Wojciech Brudzewski, al- 
bo w związku z Batorym, *Skargą, 
Sarbiewskim.  Wujkiem, Wladysta 
wem IV, Zygmuntem Augustem itd. 
ich działalności i życia związanego z 
regjonem. Dlaczego nie miałby omó- 
wić tej bogatej w piśmiennictwo epo- 
ki, gdy tu działali Rotundus, Roy 
zjusz, Wolan? Dlaczego nie miałby 
wydostać z lamusa wspomnień dzie- 
jów miasta? 

  

  

Dlaczego mówiąc o Chodkiewiczu 
nie miałby uwydatnić jego działalnoś- 
ci kulturalnej, jako fundatora koleg- 
jum w Krożach? Dlaczego działalność 
kulturalna, gospodarcza i polityczna 
innych narodowości nie miałaby być 
potraktowana równorzędnie? Dlacze- 
go o Franciszku Skorynie wychowan- 
ku Akademji Krakowskiej ludność ma 
się dowiadywać od wrogich naszemu 
państwu działaczy, oświetlających ce 
lowo te sprawy w sposób dla nas nie- 

korzystny? Czy nie lepiejby było, gdy 

by tę wiadomość i szereg innych po 

dobnych, zgodnie ze „stanem wiedzy, 
podawał w szkole nauczyciel. 

  

Przykładów takich jest moc. Wy- 
magają-one specjalnych opracowań 
popularnych, wyzyskujących zdoby- 
cze nauki. Sami nauczyciele przecież 
nie są w stanie przetrząsnąć bihljotek 

   
  

naukowych, aby przygotować jedną z 
trzydziestu, przepisanych na każdy 

  

dzień lekcyj. Zresztą przystęp do tych 
bibljotek mają tylko nauczyciele w 
Wilnie. A prowincja? 

Potrzebne są wypisy i opracowa- 
nia zarówno dla uczni jak i dla nau- 
czycieli z historji, języka polskiego 1 
geografji. Muszą one służyć jako u- 
zupełnienie podręczników  przepisa- 
nych na całą Polskę. Z takiego uzupeł- 
nienia nauczyciel w każdej miejscowa 
ści danego regjonu wyszuka sobie te 
rzeczy, które są siedzibie jego szkoły 

najbliższe. 

Ale takich pomocy ani śladu i nie 
słychać również o możliwości ich pow 
stania. Coprawda szereg ludzi już od- 
dawna o tem przemyśliwał, Z wyda 
niem projektów nowych programów 
nawet zakrzątnięto się dokoła tego 
Miejscowe władze szkolne odniosły się 
do tego przychylnie i wszystko naraz 
zmroziła wieść, że już była próba wy- 

dania czytanek przystosowanych do 
potrzeb regjonalnych i niestety spot- 

kała się ona ze sprzeciwem komisji 
kwalifikującej podręczniki w M. W. 
R. i O. P. Jednym z motywów odmo- 
wy był i ten, że tego rodzaju podręcz- 
niki podsycają partykularyzm i se- 
paratyzm. Taka decyzja stoi wyraźnie 
w sprzeczności z intencjami progra- 
mów. Jeden do Sasa, drugi do łasa. 

  

Separatyzmowi dotychczas przeci- 
wstawił się tylko nacjonalizm. Prze- 
ciwstawił się z tupetem i wbrew zdro 
wemu rozsądkowi wierząć jedynie w 
prawo i siłę pięści. Regjonalizm jest 
właśnie jedynym racjonalnym i kul- 
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KURJER SPORTOWY 
Garbarnia — W. K. 

Ма|р!е! п ejszy mecz sezonu. Słaba gra Garbarni. 

Przegraliśmy jeszcze jeden elimina 
«yjny mecz o wejście do Ligi. Przegra 
liśmy mecz z byłym mistrzem Polski 
Przegraliśmy mecz honorowo, bo tyl 
ko 2:1 i gdyby nie chęć wejścia do Li 
gi, gdyby nie wałka o konieczne, tak 
<enne punkty, to niewątpliwie wynik 
ten wywołaiby w całej Polsce ogrom 
ną sensację sportową, a do tego dodać 

jeszcze trzeba szereg ciekawych ko- 
mentarzy z przebiegu tej emocjonują 
cej walki. 

Liczono się ogólnie że WKS przegra 
5:0, mówiono i zakładano się, że pow 
tórzy się wynik z Czarnymi to jest 8:0 
ale na szczęście stało się inaczej. 

Wczorajszy mecz był najpięxniej- 
szym meczem sezonu. Bez żadnych ab 

solutnie zastrzeżeń możemy powie- 
dzieć, że gdyby WKS miał chociaż od 
robinkę więcej szczęścia, gdyby miał 
w swojej drużynie chociaż jelnego ta 
kiego gracza jak Smoczek luh Pazu- 
rek, to nie ulega wątpliwości, że wy- 
gralibyśmy nietylko mecz z silną Uar 
barnią, ale bez żadnych większych 
przeszkód pokonalibyśmy słabą Polon 
ję. Zabrakło nam wykończenia, Piłka 
rze nasi pod bramką Garbarni tracili 
się nie umieli wykorzystać swych pię 
iknie prowadzonych ataków; a to prze 
cież jest sztuką, to przecież decyduje 
albo o zwycięstwie, albo o przegranej 
I zdecydowało. Garbarnia miała dwie 
murowane sytuacje, z których potrafi 
ła strzelić dwie zwycięskie bramki. 
Wówczas gdy WKS miał sytuacyj sto 
kroć więcej, wówczas gdy piłka stale 
była na połowie Garbarni, to jedna 
nasi ambitni chłopry; pomimo swyrh 
szczerych sportowych chęci nie potra 
fili przewagi swojej wyraźnie zazna 
czyć. Mieliśmy więcej gry. Mieliśnn 
przewagę. Mogliśmy wygrać, ale nie- 
stety przegraliśmy, bo Garbarnia zdo 
była się na dwa celne strzały, które 
jeszcze raz prz Śliły gasnącą już zu 
pełnie nadzieję Wilna dostania się do 
Ligi. 
Do zwycięstwa Garbarni przyczynił 

się częściowo sędzia Krukowski z War 
szawy, który w sposób widoczny siał 
po stronie Krakowa. krzywdząe wi! 
nian. 

Mecz wczorajszy był dalszem pa>- 
mem rozpaczliwego niepowodzenia — 
prześladował nas znów niewypowi 
dziany (pech. 

Grać lepiej i przegrać—to przecież 
rozpacz. 

Garbarnia przyjechała do Wilna w 
swoim najlepszym składzie, a więc: 
Włodek, Joksz, Stankosz, Nagraba, 

Wilezkiewicz, Lesiak, Skwarczowski. 
Walicki, Smoczek, Pazurek, Riesner. 

Bardzo dobrze w WKS'ie wypadł 
Hajdul, który gdyby grał z Polonją tu 
wynik mógłby być całke minny. Jesł 
to gracz, mający zmysł piłkarski. ma 
on dużo iniejatywy, zdradza tak zwa- 
ny ciąg na bramkę, Wilnianie byli dru 
żyną wyrównaną. Świetnie grała obco 
na Maniecki z Ghowańcem stanowili 
trudną do przebycia Ścianę. Atak nasz 
był lotny w polu, ale nieprzytomy 
pod bramką Garbarni. 

Mecz rozpoczął się ostrem tempem 
Obie drużyny dążą do zdobycia pro 
wadzenia. Pierwszy atak WKS'u za- 
powiedział iż mecz będzie obfity w 

szereg sensacyjnych momentów. Wii 
mianie mają przewagę. Doskonale gra 
Zbroja, kombinując z Hajdulem i Pa 
włowskim. Skrzydła są gorsze, ale na 
ogół atak grał nadspodziewanie do- 
brze, zagrażając ustawicznie Garbarni 
Kilka piłek przestrzelił Zbroja, kilka 
nie dobił Hajdul, 

Walka cały czas toczy się po całem 
boisku. Wszyscy piłkarze pracują w 
pocie czoła. 

Nareszcie w 18 min. gry przerywi: 
się z piłką Hajdul, który podaje Na- 
czulskiemu, a ten usadawia piłkę w 

turalnym naprawdę przeciwnikiem 
separatyzmu i partykułaryzmu. Re- 
gjonalizm wydobywa tradycje, które 
„tak silnie wiążą nasz regjon z państ 
„wem polskiem, że żadne fałszowanie 
historji przez ludzi nam wrogich nie 
tu nie pomoże. Regjonalizm w odnie- 
sieniu do dnia dzisie szego wydoby- 
wa siły twórcze i oryginalne regjonu i 
jako cel i ujście wskazuż im kulturę 
narodową. Przeciwstawić się regjona- 
lizmowi może tylko ciasny nacjona- 
lizm z epoxi niewoli, który miał pre- 
tensję nawet do Mickiewicza ze regjo- 
nalny charakter Pana Tadeusza. Nie- 
stety nacjonalizm ten jeszcze tu i ów- 
dzie pokutuje. a czasem wkrada się 
w umysły, w których najmniej go się 
spodziewamy, jako niedopatrzony a 
zapomniany gdzieś w ciemnym zaka- 
marku chwast, 

Tak tedy sprzeczne poglądy auto- 
rów programu i komisji ministerjal- 
nej dla kwalifikacji podręczników 
sprawiły, że postulaty regjonalne no 
wych programów przedstawiają się 
każdemu nauczycielowi na Wileńsz- 
czyźnie, Nowogródczyźnie czy Pole- 
Siu, jak owe wspomniane na początku 
żarty naszego kmiotka. Nalej, ale z 
Próżnego, kup ale bez pieniędzy, wpro 
wadź regjonałne momenty do naucza 
nia, ale bez podręczników i bez pomo- 
€cy naukowych. War. 
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Jako dopełnienie powyższego ar. 

bramce Garbarni. 
Wilno prowadzi. Zakrawa na wiel 

ką sensację. Garbarnia otrząsa się jed 
nak z niezbyt przyjemnych wrażeń, 
zeczynając grać nieco staranniej. 

W 25 minuci przerywa się z piłką 
Riesner ze skrzydła. Wygrywa on po 
jedynek biegowy z Chowańcem, strze 
lając gola. Garbarnia wyrównała, a mi 
nutę przed końcem pierwszej połowy 
zdobywa przez Walickiego decydującą 
bramkę. 

Po zmianie stron syfuacja nieco 
się zmienia, Garbarnia zaczyna grać 

S. 2:1. 
Przekrešione nadzieje. 

ma czas a. WKS rozpaczliwie całą parą 
prze na bramkę Krakowa. Niestety 
wszystkie rozpałone ataki gasną pod 
bramką Garbarni. 

45 minut walki nie dało żadnego e 
fektu. Gra jest mało ciekawa. Nie moż 

° па dopatrzyć u Garbarni krakowskiej 
szkoły. 

Mecz kończy się ostatecznie niezż- 
bye przekonywującym sukcesem Gar 
barni, 

Sędziował słabo p. Krukowski, a 
na linjach Wasilewski i Sznajder. 

Publiczności około 3000 osób. J.N. 
Ei ISSN TRIPP TRIO NSI 

Naįwiekszy stadjon sportowy šwlata. 

  

Na terenie wystaw iatowej w Wem- 
bley pod Londynem stanąć ma obrzymia ha 
la sportowa, w której znajdą pomieszczenie 
pływalnia, sziuczna ślizgawka, korty teniso 

Porazka 

      

  

we, okserski, tory kczarsk 

to najwi stadjon sporto“ : 
Na zdjęciu wnętrze hali sportowej, wed- 

iug projektu architektonicznego. 

K. P. W. 

       

K.P. W. — |. K. P. Łódź 0:16. 

Nigdy jeszcze nie przegraliśmy w 
boksie żadnego spotkania w tak kom- 
promtującym stosunku jak wczoraj w 
Łodzi, wałcząc o mistrzostwo Polski z 

IAB, 

Zespół pięściarski K. P. W. został 
zupełnie rozbity. 

Wynik mówi sam za siebie. Wilno 

przegrało 16:0. 
Charakterystycznem jest iż ci, któ- 

rzy uważani byli za filarów naszego 
zespciu — przegrywali przez k. 0. 

Matiukow przegrał w 3 rundzie 
przez К, 0. z Gaincarkiem, 

Poliksza w 2 rundzie z Banasia- 
kiem. 

Zawadzki w 3 rundzie z Kencent. 
Na punkty zaś przegrali: Bagiński 

Keller zdyskwałifikowano Spiglera, 
Znamierowski, a w półciężkiej dwa 
punkiy oddzno walkowerem, 

Ruch — Cracovia 2:1. 
Wczoraj rozstrzygnął się los Li 

gi. W Krakowie odbył się ostatni mecz 
piłkarski o mistrzostwe Polski. Ruch 
po bardzo szczęśliwej grze pokonał 2:1 
Cracovię która grała bez szczęścia Ста 
eovia miała więcej gry ale prześlado 

Przed propagandą 
Za kilka tygodni rozpocznie się już 

oczekiwany z. niecierpliwością sezon 
sportów zimowych: 

Jakoby zima w tym roku ma być 
mrožna i śnieżna, a więc trzeba powa- 
żnie pomyśleć o sportach zimowych, 
które w Wilnie mają świetne warunki 
rozwoju, tylko nie mają odpowiedniej 
propagandy i szerszego rozmachu. 

Mtejski Komiet W. F. postanowił 
zerwać z przeszłością, przystępując do 
wytężonej pracy. Z inicjatywy M. K. 
W. F. powstało szereg sekcyj, które 
już czynią pewne przygotowania or- 
ganizacyjne. 

Chodzi w pierwszym rzędzie o spo 
pularyzowanie naszych terenów tury- 
stycznych, które zyskują coraz wię- 
cej zwolenników. Wilno powinno stać 
się ośrodkiem narciarstwa nizinnego. 
Wilnem powinna zainteresować się 
Warszawa, która dotychczas jeździ do 
drogiego Zakopanego. W tym kierun- 
ku początek został już zrobiony. Ubie 
głej zimy z Warszawy przyjechał do 
nas cały pociąg narciarzy, którzy byl 

tykułu, muszę zaznaczyć, że od dwóch 
lat, istnieje napisana i opracowana 
według metod pedagogicznych Czy- 
tanka o charakterze regjonalnym, dla 
Wileńszczyzny, czytanka, której po- 
trzebę uznawano w Min. Wyznań : 
Ośw. ale ugrzęzła w suchej formalis- 
tyce referentów ministerjalnych. Ma 
szynopis zwrócono z Warszawy 
P. insp. Starościakowi z bardzo 
pochlebnemi, ale z różnemi (dro- 
bnemi zresztą) zastrzeżeniami, wyni- 
kającemi przeważnie z zupełnej, jak 
widać, nieznajomości naszego terenu 
przez p. Referenta, Niżej podpisana. 
która gorąco apelowała o taki podrę- 
cznik dla nauczycieli szkół powszech 
nych, od wiosny domaga się posunię- 
€la sprawy Czytanki z martwego pun- 
ktu. Może liczuniejsze głosy i bardziej 
fachowe niż mój, wprowadzą sprawę 
na dobrą drogę i otworzą pole do o- 
pracowań odpowiednich  podreczni- 
ków. : 

Należałoby specjalną zwrócić uwa 
sę na zaznaczony przez p. War. szcze 
gół: niech ei eo piszą, znają teren na 
prawdę i gruntownie Bo już na tem t- 
widzieliśmy i słyszeli horrendalne rze 
czy pisane i mówione z całą naiwnoś- 
cią w kierunku np. traktowania „„Кге- 
sów” Wileńszczyzny jak regjonalizmu 
łowiekiego, Podhala, kaszubskiego i 
L. p. rdzennie polskich terenów. - 

Hel. Romer. 

wał ją pech. 
Ruch przez Lówego i Urbana zape 

wił zwyzięstwo, zdebywając tem sa- 
mem misrzstwo Poiski. 

Wieemistrzem zestła Pogoń lwow- 
ska. 

sportów zimowych. 
mile ździwieni, że Wilno posiada tak 
wspaniałe okolice. Trzeba teraz akcję 
pchnąć dalej, a niewąpliwie Wilno z 
czasem będzie stolicą narciarstwa ni- 
zinego. 

Chcąc jednak, by Wilno stało sie 
poważnym ośrodkiem sportowym, trze 
ba uczynić szereg udoskonaleń jak ho 
telowych. restauracyjnych i komuni-. 
kacyjnych, jak: też i sportowych. 

Mam na myśli konieczność orga 
nizowania  pierwszorzędnych imprez 
sportowych, któreby zwracały na nas 
uwagę. W organizowaniu tych imprez 
powinni wyczuć interes nietylko spor- 
łowcy, ale i te wszystkie instytucje, 
które mają wiele wspólnego z życiem 
turystycznem. W najbliższym więc 
czasie ma być w tym eelu zwołana spe 
cjalna konferencja z  przedstawiciela- 
mi sportu, hotelarstwa, związku re“ 
staurator6w,  organizacyj turystycz- 
nych, kolei, biur podróży i t. d Na 
konferencii tej hędą postawione pew- 
ne wnioski i ułożony zostanie prog- 
ram na najbliższą przyszłość: Czynio- 
ne są starania celem uzyskania spe 
cjalnych zniżek kolejowych do Wilna 
na sezon zimowy, a w szczególności 
na początku lutego, kiedy to zostanie 
zorganizowany przez M. K. W. F. ty- 
dzień wielkiej propagandy sportów 
zimowych. 

W programie tygodnia uwzględnia 
ne będą wszyskie gałęzie sportu zi- 
mowego. 

W czasie tygódnia odbędzie się 
wielka koncentracja narciarska oddzia 
łów p. w. Organizatorzy liczą się z 
tem, że do Wilna przybędzie koło 2 
tysięcy narciarzy. 

_ W Wilnie odbędą się również о- 
gólne zawody narciarskie Związku 
Strzeleckiego, gromadząc na starcie 
zawodników z całej Polski. 
zam zima zapowiada się bo- 

WARTA — POL. K. S. (ŚLĄSK) 10:6. 
_ KATOWICE (Pat). W niedzielę pó 
źnym wieczorem odbył się mecz bok 
serski o drużynowe misarzostwo Pol 
ski między Policyjnym K. S. ze Śląska 
a A Wartą. Wygrała Warta 
== 10:56. 

TASTE STATE INS 

Dr. A. Wežyk 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmuje w g. 7—8 r., 1—3 pp i 7—9 w. 
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STRZELCY MASZERUJĄ. 
Czegobyšmy pragnel:? 

Pragnęlibyśmy gorąco zaznajomić 

całe społeczeństwo z kierunkiem na- 

szego marszu, przekonać wszystkich 

ludzi dobrej woli, że marsz ten nie od 

bywa się po przez bezdroża, ale równa 

i ubija gościńce, wiodące ku lepszej 

przyszłości. Pragnęlibyśmy rozpro- 

szyć ostatnie wątpliwości, 

ostotnie uprzedzenia, które jeszcze 

pokutują tu i ówdzie na naszą nieko- 

rzyść. 

Zrobić to możemy jedynie dzieląc 

się ze społeczeństwem wynikami na- 

szej pracy i do tego celu właśnie posłu 

żyć ma niniejsza szpalta na, otwartych 

nam gościnnie, łamach *Kurjera Wile 

ńskiego*. Jeśli nam się nasz zamysł 

uda, będzie ta szpalia okienkiem, 

rozwiać 

przez które każdy kto ciekaw i łas- 

kaw zajrzy do naszych świetlice, na 

nasze boiska sportowe, na nasze zbiór 

ki i zebronia. 

Nie chcielib, zasłużyć sobie na 

zarzut melegomanji, ale tak myślimy. 

że mamy dużo do pokazania. Praca 

nasza jest cicha i w sobie zamknięta, 

nie mieliśmy nigdy swojej „polityki 

w stosunku do innych 

Nie umieli- 

  

zewnetrznej“ 

stronnictw i organizacyj. 

śmy się też nigdy reklamować, 

Poddając obecnie wyniki naszej 

pracy sądowi społeczeństwa, będzie- 

my się starali wobec siebie samych 

zachować najsurowszy objektywizm 

Niech za nas mówią fakta. 

Sadzimy drzewka. 
Pod takiem hasłem zabrało się tej 

jesieni do pracy strzeleckie przyspo- 
sobienie rolnicze. Każdy oddział ma 
obowiązek zasadzić drzewka na naj- 
bliższej drodze publicznej, na najbliż - 
szym gościńcu, tak, by na każdego 
strzelca wypadło po pięć drzewek. 
Właśnie na gościńcu: nie pod oknami 
swójej Świetlicy, nie dla siebie, ale 
dla wszystkich; dła powszechności. 
dla dobra ogółu. 

Łączy się to ściśle z naczelną za- 
sadą naszą, z naszem najgorętszeni 

    

pragnieniem by każdy oddział strze 
lecki stał się błogosławieństwem swo- 
jej wsi. 

Iniejatywa Podokręgu raźno i chę: 
tnie pochwyconą została przez oddzia 
ły wiejskie. Niedaleka przyszłość za- 
decyduje o rezultatach. Kto wie. czy 
za lat parę nie będziemy z dumą wska 
zywali na całe kilometry dróg, pracą 
Strzelca zamienianych w piękne aleje” 
Tem bardziej, jeśli, jak się spodziewa 
my inicjatywa nasza nie pozostanie 
bez naśladowców 

  

Poświęcenie sztandaru K. P. W. 
Wczoraj mieliśmy Święto Kolejo- 

wego Przysposobienia Wojskowego. 

Do Wilna przybyło szereg zaproszo- 
nych gości z Warszawy na czele z p. 
ministrem M. Butkiewiczem, pułk. 
Kilińskim, posłem Stażakiem, płk. Ko- 
minkowskim, płk. Englem, por. Sze 

remetą i innymi. 
Po powitaniu na dworcu licznie 

przybyłych gości, odbyła się w paro- 
wozowni msza św. przed którą mini- 

"ster Butkiewicz przyjął rapor Kompan 
ji K. P. W. i odbył przegląd. 

Mszę Św., wobec licznie zgroma- 
dzonych gości, odprawił ks. kap Na 
wak z N. Wilejki Msza Święta odbyła 
się w pięknie udekorowanej parowo- 
zowni. Prócz przybyłych z Warszawy 
gości na Święto K. P. W., przybyli p 
wojewoda Jaszczołt, gen. Dąb-Bierna 
cki, starosta Kowalski, Kom. Buczow 
ski i wielu innych. 

<«  Podniosłe kazanie wygłosił ks. Na 
wak, podkreślając wielkie zasługi ko 
lejarzy wileńskich. 

Następnie odbyło się poświęcenie 
sztandaru K. P. W. 

Po tej uroczystości zgromadzeni 
udali się do wpobliżu położonej strzel 

nicy K. P, W., po otwarciu której 
wszyscy pośpieszyli na most Raduń- 
ski, z którego obserwowano ćwiczenia 
bataljonu K. P. W., który rozwiązał 
ciekawe zagadnienie strategiczne. 

W południe zaś nastąpiło wbijanie 
gwoździ do poświęconego sztandaru. 
Wbito 185 gwoździ, a między innemi 
gwoździe p. p.: Ministra, ! 

„dy i t. d. 
Nastąpnie kolejarze wileńscy przyj 

mowali zaproszonychn gości obiadem. 
Przy biesiadnych stołach zgromadzi- 
ło się koło 400 osób. 

Do Ągromadzonych przemówił pier 
wszy inż. Żemojtel, wznosząc okrzyk 
na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospo- 
litej. 

Wojewo: 

Prezes inż. Falkowsik złożył życze 
nia K. P. W., wznosząc okrzyk na 
cześć Prezydenta i Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. — Orkiestra odegrała. 
hymn narodowy. Zgromadzeni w dłu 
go niemilkących okrzykach wyrażali 
uczucia swoje dla p. Marszałka. 

Płk, Kiliński, jako dyr. P. W.i W. 
F., mówił o roli i znaczeniu K. P. W. 

Prezes M. Puchalski wzniósł ok- 
rzyk-na cześć p. Ministra Butkiewicza 
a p. senator Abramowicz w swojem b. 
pięknem przemówieniu przypomniał 
nam niejeden wielki czyn kolejarza 
polskiego, który dzielnie walczył o nie 
podległość. Kolejarze stworzyli wielki 
dorobek. Pierwszy okres 15 lat dał 
piękne owoce. Przemówienie p. sen. 
Abramowicza zakończone zostało 
wzniesieniem okrzyku na cześć p. Mar 
szałka J, Piłsudskiego. 

Szereg przemówień kończyło się 
wznoszeniem okrzyków na cześć p. 
p. ministra, prezesa dyr. wil., władz 
K. P. W, i przełożonych. 

W obiedzie wzięli udział między 
innymi pp.: minister Butkiewicz, wo 
jewoda Jaszczołt, gen. Dąb-Biernacki, 
pos. Stażak, płk. Kiliński, płk. Komin 
kowski, płk. Sbožil, pik. Engiel, adju- 
tant Szeremeta, płk. Galiński, Roża- 
łowski a z Wilna: sen. Abramowicz, 
prez. Ratyński, kom. Baczowski, insp 
Izydorczyk, starosta Kowalski, inż. 
Mazurowski, płk, Stahiewicz, mjr. 
Kozłowski, sędzia Góra, płk. Pakosz, 
ks. Nowak, kpt. Kónig i wielu wielu 
innych. 

Po obiedzie odbyła się czarna ka 
wa, a wieczorem przedstawienie ama 
torskie i zabawa taneczna w Ognisku 
КОр М. 

Uroczystość poświęcenia sztanda- 
ru wypadła nadzwyczaj podniośle. 

В М. 

Walka ze złem 
deprawującem charaktery dzieci w wieku 

szkolnym. 
Życie ostatnich lat wykazało, że 

przestępczość wśród dzieci w wieku 
szkolnym wzrasta coraz bardziej. 
Przy stwierdzaniu tego nie bierze się 
oczywiście pod uwagę wypadków dro- 
bnych, bardziej pospolitych, które 
mogą być załabwione bez większego 
rozgłosu na terenie szkoły, lecz — fak 
ty, które przedostają się do wiadomo- 
ści publicznej. Klasycznym przykła- 
dem poważnego i niepokojącego ob ja - 
wu może być ta banda „chunchu- 
zów*, o której niezbyt dawno pisała 
obszernie prasa wileńska. 

Każdego wychowawcę, a także ro- 
dziców zaniepokoją również wypadki 
ucieczek uczniów z domów w zamia- 
rach powędrowania w świat na poszu 
kiwanie przygód. Pisaliśmy niedaw- 
no, że ucieczki te na terenie Wilna w 
pewnym okresie przybrały charakter 
epidemiczny. 

Powstaje też pytanie — dlaczego 
przestępczość wśród dzeci w wieku 
szkolnym eoraz bardzie: wzrasta? Р ;- 
tamie tembardziej niepokojące. że 
przecież na terenie szkoły i poza nią 
powstaje coraz więcej stowarzysz ń i 
organizacyj, które troskliwie doglą- 
dają spraw wychowania przyszłegu 
pokolenia. 
‚ Przyczyn tego zła jest wiele, O 
jednej z nich, bodaj jednej z najważ- 
niejszych chcemy poinformować czy- 
telników, a to z tych mrzedewszyst- 
kiem względów, że będzie ona wsku- 
tek energicznej interwencji starostwa 
nareszcie zwalezona. 

„__ Wileńskie dzieci (nie młodzież lecz 
dzieci) w wieku szkolnym uczęszezały 
gremjalnie do wszystkich kin w Wil- 

  

nie na programy, nawet dla młodzie- 
ży niedozwolone. Prawie na każdym 
najbardziej seksualnym, zbrodni. 
czym, niesamowitym i t. p. filmach 
pod tytułami: „Miodowy miesiąc”. 
„Tragedja zhańbionej”, „Handel ży- 
wym towarem i t. d. — na balkonie 
kina, czy też na tanim parterze ster- 
czało codzień po kilkanaście lub po 
kilkadziesiąt główek dziecinnych o 
ciekawych oczętach, pożerających nie 
odpowiednią dla  nieskrystalizowa- 
nych charakterów strawę „duchową”. 
Filmy zakazane dawały im poznać 
życie ze wszystkch stron i niejednego 
uczyły. 

Właściciele kin, pomimo katego- 
rycznego zakazu, zawartego w licz- 
nych rozporządzeniach, przewidują- 
cych kary włącznie do zamknięcia ki- 
na, wipuszczali dzieciarnię na każdy 
program, : 

Władze w osobie magistratu (kon- 
trolerzy) patrzyli na to przez palce. 
Kuratorjum O. S. W., nie mając egze- 
kutywy w postaci pomocy władz, było 
bezsilne. 

Wszyscy jednakże wiedzieli o tem. 
że sprawa uczęszczania dzieci na nie- 
dozwolone programy wymaga jak naj 
rychlejszego załatwienia i ma brze- 
mienne następstwa dla zagadnienia 
wychowania dziecka. 

Przed kilku dniami wreszcie p. 
starosta Kowałski wydał policji kate- 
goryczne zarządzenia, zmierzające do 
całkowitego unormowania tej spra- 
wy. Stało się to naskutek interwencji 
kierownictwa kina dla młodzieży 
szkolnej p. t. „Nasze Kino*, którego 
programy ustala specjalna powołana 

Związek Strzelecki 
w pow. brasławskim. 

Powiat brasławski, leżący w naj- 
dałej posuniętym krańcu Rzeczypospo 
litej, graniczący z Rosją, Litwą i Ło- 
twą dostatecznie ocenia wartość ide- 
ologji strzeleckiej. Wychowanie po- 
ważnego zespołu młodzieży, skierowa 
nie ich iłków dla dobra wielkości 
i przyszłości Państwa Polskiego stała 
się oddawna drogowskazem dla dzia- 
łaczy społeczno-państwowych na tere- 
nie pow. brasławskiego. Pierwsze kro- 
ki stawia Z. S. w roku 1926, praca w 

tym okresie ciężka” i niewdzięczna, 
społeczeństwo nie docenia wartości 
organizacji — do której częstokroć 
odnosi się z uprzedzeniem. Ze strony 

  

    
  

" władz dość dużo obojętności. 
Działacze strzeleccy nie znajdują 

poparcia — jest to okres początkowe 
go przenikania myśli strzeleckiej. 

Szerszy rozmach pracy. strzeleckiej 
nadają w roku 1928 ob. por. K. Gu- 
żalski, K-nt p. w. i w. f. i prezes zarz. 
Gb. Wacław Rytel. — Strzelec obej 
muje swojemi oddziałami coraz szerszy 
teren w powiecie — zyskuje coraz 
więcej zwolenników — rośnie w szere 
gach poczucie przynależności do wiel- 
kiej rodziny strzeleckiej. Organizacja 
zyskuje ścisłą współpracę nauczyciel- 
stwa Związku Nauczycielstwa Polskie 
go, które obejmuje pracę wychowaw- 
czo-obywatelską w' oddziałach. Uma- 
enia współpracę „Strzelca* z czynni- 
kami oświatowemi ob. Szezerbicki, 
instruktor szkolny, który zasiużył się 
organizacji. Czynniki niechętne orga- 
nizacji niejednokrotnie czyniły próby 
podważenia organizacji, lecz wobec jej 
zwartości i przybieraniu na sile nie. 
wiele mogły zaszkodzić. Wzrastało po- 
czucie siły i jedności. 

Od roku 1932 następuje okres spo- 
łecznej i systematycznej pracy. Pla- 
cówki pierwszych działaczy strzelec- 
kich obejmują ludzie inni. Zarząd Z. 
S. wybrany na zjeździe w r. 1932 sta- 
wia sobie za cel pracy: wyszukanie 
trwałych podstaw finansowych dla 
organizacji, zapewnienie świetlic we 
wszystkich oddziałach, przeszkolenie 
działaczy strzeleckich dla stworzenia 
normalnych warunków pracy, stwo- 
rzenie zarządów rejonowych, zapew- 
nienie współpracy miejscowej  inteli- 
gencji, nawiązanie ścisłej łączności z 
K. O. P-em i władzami powiatowemi. 
Wytyczne te konsekwentnie są reali. 
zowane przez szereg działaczy ser- 
deeznie oddanych ideologii satrzelec- kiej, WPA 

Starosta powiatowy ob. Stanisłąw 
Trytek od chwili objęcia stanowiska 
(listopad 1932) okazał wielkie zainte- 
resowanie się pracą organizacji, » 
dzięki doświądczeniu, auterytetowi i 
Szczeremu  ustosunkowaniu się da 
„strzelca* zyskał sobie uznanie wśród 
braci strzeleckiej. P. pułkownik Mi- 
chnowicz Dowódca Baialjonu KOP. 
związał silnemi nićmi współpracy, 
Korpus Ochrony Pogran. ze „Srzel 
cem*, wszelkie poczynania strzeleckie 
znajdują u niego pełne poparcie. 

Opieką Z. S. na terenie powiatu 
otacza p. poseł W. Kwinto. 

Obowiązki komendanta powiato- 
wego pełni ob. J. Kondratowicz. 

Kom. Pow. P. W. i W. F. kpt. Ka- 
sperskiJ. w ciągu swego pobytu na te- 
renie pow. brasławskiego przyczynił 
się wydatnie do postępu prac związa- 
nych z p. w. i w. f. > 

Zarząd powiatowy pragnąc zbliżyć 
organizację do społeczeństwa zorgani - zował w r. 1932/33 Święta Strzelca w 
3 ośrodkach; w Brasławiu, Opsie i N, 
Pohoście. W czasie Świąt 250 strzel 
ców złożyło po próbie kandydackiej 
przyrzeczenie strzeleckie. Święta wy- 
padły imponująco przy licznym udzia- je społeczeństwa, władz, organizacyj 
i LG. przyczyniły się one niewątpli-- 

wie do podniesienia powagi organiżą- 
CJI. 

Z ramienia Zarz. Podckręgu brał udział w święcie Ks. Nowak i Ks. Śle dziewski, których kazania wywarły potężny wpływ na obecnych. | ю 
Stan organizacji jest na: ujący: Oddziałów — 40, świetlic 40. Tag ców p. w. — 32. ` 
W lipcu r. b. powołano do życia 

Towarzystwo Przyjaciół Srzelca, 
: , Organizacja na terenie powiatu ro 
śnie liczebnie i moralnie. 

Rozwój Jej jest zapewniony. 

Ls 

przez Kuratorjum O. S. W. komis'a 
nuczycielska. 

__ Pan starosta Kowalski zwołał kon. 
ferencję właścicieli kin wileńskich i 
poinformował o karach iakie czekają 
ich, jeżeli będą 'wpuszezali nadał 
dzieci na filmy wzbronione dla mło- 

r przez Ministerstwo W. R. i 

Onegdaj posterunkowy I-go komi- 
sarjatu, sprawdzając czy właściciele 
kin wykonali rozporządzenie starosty, 
zastał na widowni kina „Adrja“, wy- 
świetlającego film niedozwolony dia 
młodzieży, ponad 20 dzieci w wieku 
od 10 do 15 lat, a w kinie „Wir* (pro- 
gram również wzbroniony) — 15 dzie- 
ci również w wieku od 10 do 15 lat. 

Spisał oczywiście protokóły, które po- 
ciągną za sobą kary — prawdopodob: 
nie w wysokości 100 złotych. 

Kuratorjum O. S. W. powitato 7 
uznaniem zarządzenie p. Starosty Ko 
walskiego. 

Włod 

         



Uczezenie t5-lecia Niepodległości 
przez młodzież akademicką. 
Staraniem Legjonu Młodych i Akad. Zw. 

Strzeleckiego, została zarganizowana w dn'u 
wczorajszym w sali Śniadeckich U 
akademja dla uczczenia 15 rocznicy odz 
mia niepodległości. Była Ito zarazem pierw- 

ademja dla uczczenia tej rocznicy, w 
h uniwersyteckich i pierwsza of 

na młodzieży akademickiej wogóle. Włypa 
łu lak, że można tego pogratulować jej orga 
nizatorom. 

ił ją o godz. 12 min. 15 leg. Józef 
Obuchowicz, poczem orkiestra 1 p. p. Leg. 
wykonała Hymn Państwowy. 

   
  

  

   

   

    
   

  

Następnie przemówił J. M. Rektor USB. 

    

   
niewicz. Mówił o wspaniałym wzo- 
łego narodu, a zwłaszcza dla niło 

Ukazał potęgę Jego indywidualmości, wyku- 
wającej nasz własny los, bez zaptrzenia się 

  

ma jakiekolwiek obce wzory. Tworzącej na 
wą, odrębną mzeczywistość, w połączeniu 
dwóch wyłączających się gdzieindziej, wża 

pierwiastków, 
z silną, pełną poczucia odpow 

si władzą. Tworzenie nowej myśli 
państwowej, o wielkich postanowieniach, roz 
trzygających pozytywnie o naszej pnzyszło- 
ści na bardzo daleka metę. Czekają nas rze 

„ Jeżeli z ufnością patrzymy. dz:Ś 
ć, to dzięki Niemu, naszemu wie 

        

  

  

     
w przyszł 
kiemu Wodzowi, Nauczycielowi i Wychowa 
wcy. 

Pieśni legjonowe w wykonaniu orkiest": 
wypełniły punkt następny. Za tem poszły 
przemówienie p.-prof. Hillera, melo — dek 
łamacja w wyk. leg. Wasilewskiego „Zygmitń 
cie dzwoń! z alkompanjamentem p. Godzt 
szewskiej, przemówienie kol. Ryńcy (Ak. Zw. 
Strzel), — pełne połotu i swady, bardzo dub 
rze powiedziane, dalej połonez Chopin*a w 
w orkiestry, recytacja leg. W. Radzikow 
skiej, oraz produkcje chóru „Hasło, który 
doskonale wykonał — Gorczyckiego „Gauda 
Mater Polonia* i znane, ale zawsze miłe i 
piękne „Sztandary polskie w Kremlu'* Lach 
mana, wzruszają wspaniałym refrenem, 

„Za naszą wolnoś was: 
Melo-deklamacja leg. Wasilewskiego, oraz 

„Pierwszą Brygada* w wyk. у 
ły tę ze echmiar udaną uroczyst 

Śniadeckich była pełna. s. z. kl. 

Uroczysta akademja w Żyd. 
Klubie Myśli Państwowej. 
Piętnastolecie odzyskania miepodległoś 

uczcił Żydowski Klub Myśli Państwowej uro 
idemją w lokalu własnym przy u'. 

iej. 

Szczupły lokal klubu wypełniła pubiicz 
ność żydowska, która tłumnie zjawiła się na 
uroczystość 

Akademję, po odegraniu hymnu państwo 
wego przez orkiestrę 3 baonu saperów wileń 
skich pod batutą kapel, sierż. Kaźmierczaka, 
zagaił krótkiem przemówieniem prezes egze 
kutywy wojewódzkiej Ż. K. M P. dr. A. 
Hirschberg. Świetnie zgrany chór dzieci szko 
ły powszechnej Nr. 34 odśpiewał pod kierow 
nidiwem p. 5. a szereg pieśni m. in. — 
„Pieśń związkową** Rudzkiego, „Polska w pie 

śniach*, „Kanon hebrajski* w układzie dy 
rygenta, „Wiatrak“ Szklara i „Taniec“ Nos 
kowskiego, budząc ogólny entuzjazm. 

  

  

    

    

    

    

  

      

          

  

   

     

  

  

   

Na część artystyczną akademji złożyły się 
prócz tego recytacje dwu mtworów: „Pil 
sudski* Lechonia oraz „Z pamiętnika łegjo 
nisty* w interpretacji p. Szapi oraz nagre 
dzony hucznemi oklaskami śpiew  artysth. 
operowej p. Kacówny, która niezwykle pięk 
nie wykonała przy akompaniamencie p. A 

  

    

   

    

seroda partję z „Madam Bultenfley“ ora 
dwie nastrojowe piosenki żydowskie, 

Orkiestra wojskowa wykonała szereg 
produkcyj artystycznych, za co otrzymała hu 
czne okłaski, 

Akademja pozostawiła wśród licznie zgro 
miadzonych uczestników bardzo miłe wraże 
nie. (m.). 

—o(jo— 

Blokada zarządu gminy 
żydowskiej. 

W związku z zatargiem, jaki powstał os- 
tatnio pomiędzy gminą a związkami nauczy 
cieli żydowskich i hebrajskich szkół na fle 
nmiewypłacania przez gminę mależnych sub 
sudjów, wczoraj w godzinach popołudnio 
wych w gmachu Gminy przy ulicy Orzeszko 
wej 7, zgromadził się wielki tłum rodzieów 

którzy okupowali lokał gminy, żądająe no- 
tychmiastowego wypłacenia subsydjów nan- 
czycielom. W tym samym czasie w lokalu 
gminy odbywało się posiedzenie Zarządu. 

Woehec niecirzymania konkretnej odpo- 
wiedzi, um wiargnąl do gabineiu zarządza 
jacego gminy, gdzie odbywalo się posiedze 
nie, zamknął drzwi i nie wypuszezał człon 
ków zarządu z pokoju. Jednocześnie usta 
wiene „wartę* przy telefonie celem uniemoż 
liwienia skomunikowania się z policją. 

Taki stan „obłężenia* trwał do godziny 

6 wieczorem, kiedy wreszcie na miejsce zaj 
ście przybyli policjanci wraz z referentem 
Starostwa Grodzkiego p.  Wulcem, którzy 
zwolnili „aresztowanych członków zarządu 
gminy wyznaniowej. 

Tłum rozpędzeno, (c). 

DREBZEZEA 

K. BAMET. 

demokratycznycii 

    

© O RJCBEFR 

Druga tajemnica lasu Ponarskiego 
Zesztywniałe zwłoki wisielca na świerku. 

Wezoraj w godzinach popołudniowych 
5 Komisarjat P. P. został powiadomiony, iż 
w lesie Ponarskim niedaleko cegielni znale 

zione zóstały przez pastuchów wiszące na, 
świerku zwłoki nieznanego mężczyzny. 

Na miejscu okazało się, że wiadoiność nie 
była ścisła. Nikt wpobliżu celegielni nie wi 
dział wisielea, natomiast opowiadano, że zna 
leziono podobno wisielca w dolinie, nieda- 
leko wsi Nowosiołki. (Poszukiwania policji 
oraz sanitarjuszy pogotowiara ralunkowego 
trwały około 2 godzin. Spostrzeżono wresz 
cie na jednem z drzew wiszące na cienkiej 

    

lince zwłoki mężczyzny. 
Po zdjęciu zwłok, lekarz ptwierdził że 

zgon nastąpił prawdopodobnie przed doby. 
Zwłoki były już zesztywniałe. Na kończy 
nach wyraźnie izaznaczały się t. zw. trupie 
plamy. 

Nazwiska zmarłego narazie nie ustalono. 
Jest to mężczyzna około lat 50, Ubranie 
przemawiałcby wa tem, że jest to mieszka- 
niee miasta. Zwłoki samobójcy wieczorem z 
polecenia prokuratora przewiezione zosłały 
do kostnicy przy szpitalu Św. Jakóba. (e). 

  

|" || Dziś: Stanisława Kostki 

oniedział.| „o Jukunda B. W. 

18 Wschódźsłbńćs! — 60751 
Listopad | z.chód |. — 1312-50 

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologji U.8.8. 
w Wilnie z dnia 12-XI 1933 roku, 

Ciśnienie 752 
Temp. średnia + 3 
Temp. najw. + 4 
Temp. najn. + 2 
Opad 0,1 
Wiatr połudr. 
Tend bar. — wzrost 
Uwagi: pochmurno, dźdża. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiegn 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targoyej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Rostkowskiego — Kalwaryjska 231, 
Wysockiego — Wielka 3, Frumkina — Nie 
miecka 23, Augustowskiego — róg Stefań- 
skiej i Kijowskiej. 

Oraz Jumndziała — róg Mickiewicza 1 8 
Monkowicza Piłsudskiego, Narbutta 

Šio Jańska, b. Szyrwindta — Niemieck2 

PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY 
POMNIKA MICKIEWICZA. 

W ciągu jeszcze bież. miesiąca za- 
rząd miasta przystąpi do robót wstęp 
nych, związanych ze zmianą kierun 
ku jezdni i chodników na ul. Miekie 
wicza. Jak wiadomo, wpobliżu ul. Wi 
leńskiej ma stanąć pomnik Adama Mi 
ckiewicza. 

Badania grunu stwierdziły, iż miej 
sce na budowę kolosalnego pomnika 
nie zostało wybrane szczęśliwie, gdyż 
podłoże gruntu zawiera dużo wody. 
Kierownictwo robót umacniać będzie 
fundamenta przyszłego pomnika za 
pomocą wbijania specjalnych pali. — 
Obecnie zaś będą preawdzone roboty 
nad przesunięciem chodnika na teren 
Placu Orzeszkowej. W związku z tem 
wyciętv zostanie dwurząd drzew, ro 
snących w ogródku Orzeszkowej. 

BEZROBOTNI I EKSMITOWANI KO 
ŁACZĄ O POMOC. 

W. związku ze zbliżającym się se 
zonem zimowym ilość petentów w 
miejskiej opiece społecznej bardzo zna 
cznie wzrosła. Codziennie wydział 
opieki musi załatwiać przeszło 150 
wszelkiego rodzaju podań o wsparcie. 
zasiłek czy pracę. Niestety, większość 
tych spraw załatwiana jest negatyw- 
nie, gdyż miasto już dawno wyczerpa 
ło kredyty na pomoc bezrobotnym. 
Deficyt wydziału opieki społecznej w 
sensie przekroczenia preliminowanych 
kredytów sięga już sumy blisko 100 
tys. zł. Sytuację znacznie pogarsza 
fakt wzrastającej stale liczby eksmisyj 
mieszkaniowych. Dotychczas magist- 
rat najczęściej przychodził z pomocą 
bezdomnych przez opłacanie komorne 
go za pierwsze miesiące w nowem mie 
szkaniu, obecnie pomoc ta jest stosowa 
na jedynie w wyjątkowych okoliczno 
ściach, 

Starania władz miejskich o przy 
dział jakichś kredytów niestety nie da 
ły pozytywnego rezultatu w związku 
z tem działalność miejskiej opieki 
społecznej kurczy się coraz bardziej. 

BEZROBOCIE ROŚNIE. 

W ciągu tygodnia bezrobocie na te 
renie Wilna zwiększyło się o 35 osób 
Obecnie, podług prowizorycznych ob- 
liczeń, w Wilnie znajduje się 5765 
bezrobotnych, przyczem gros stanowią 
niewykwalifikowani robotnicy fizycz 
ni. ; 

   M   
  

  

     

    

  

HANKA. 
(Ze wspomnień sędziego śledczego). 

Nazajutrz rano o godz. 7 miałem 
wyjechać do domu, a więc kazałem 
sołtysowi już teraz wyznaczyć dla 
mnie podwodę : dopilnować - ażeby 
podwodzianin się nie spóźnił. 

Wieczorem tego dnia z ciekawoś- 
cią przyglądałem się, jak kiłka pole 
szuków, pod dowództwem sołtysa, szy 
kowało dla mnie siedzenie na drabinia 
stym wozie, początkowo robił się po- 
most z kilku desek, przybijanych do 
poręczy wozu, a następnie na ten po- 
most ładowała się spora ilość siana, 
które później moeno przywiązywano 
w kiłkunastu kierunkach. ażeby nie 
spadło i nie roztrząsło się. 

Zapytałem: czy zawsze jedzie się 
na tak urządzonym wozie. 

  

  

   

  

   

„Kiedy lalo suche, można i bez 
tych desek jechać, — powiedział sol 
tys, — „ale teraz wody dużo, cały wóz 
schowa się** —- Czy posiada tu kto ko- 
nie? 

— Nie, nikt nie trzyma, bo nig- 
dzie końmi dojechać nie można: na- 
około bagna i woda, koń zginie — nie 
wyciągnie. A i na polu też wołami le 

jsze“ — tłumaczył soł- piej — mocniej 
tys. — „Pan sędzia pojedzie, to zoba- 

    

czy, jak woły w bagnie radzą: jak ty! 
ko zapadną, zaraz, jak na komende, 
kładną się na brzuchy, wyciągną z ba 
gna przednie nogi. postawią się na ko 
lana, a potem oprzą się piersiami i ko: 
lanami, tylne nogi wyrzucą i skok nap 
rzód. Koń tak nie poradzi, jeszcze wy. 
ciągać jego trzeba”. 

— I do wszystkich wsi taka dro- 
ga? 

— „Nie. są wsie, że tylko łódką 
można do nich dojechać, a są i takie 
że ani łódką ani wołami. O! naprzyk- 
ład, Ostrówka — prawdziwa to „ost- 

rówka* naokoło bagno i woda; ale nie 
takie bagno jak nasze: tam jak stąpisz 
to i wciągnie zaraz i ratunku żadne- 
go; a nie każdą zimę zamarza to bag- 
no“. 

Jakże mieszkają tam ludzie? 
— „Takie ich tam i życie! Ryby   

łapią — to ich jedzenie i zarobek ca- 
ly; a jak te źwierzy: brudni, na 
głowach kołtuny. nikt czytać nie u- 
mie. Ale naród dlatego spokojny i dob 
ry' zakończył sołtys. 

Nazajutrz punktualnie o 7 rano 
wyjechałem ze wsi Lwa Wielka, para 
tęgieh. siwych wołów leniwie ciągnę- 

  

  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

RSY MELJORACYJNO-MIERNI - 
CZE DROGOWE. 

uruchomiło Towarzystwo Kursów Te- 
chnicznych w Wilnie. Zapisy przyj- 
muje i informacyj udziela kancelarja 
Kursów w godz. 17—19. — (Wilno 

ul. Holendernia 12). 

ZABRAKLO KLINKIERU. 
Pierwotny zamiar magistratu wyłożenia 

klinikierem całej ulicy Św. Jańskiej nie zo 
śłał zrealizowany, w trakcie robót stwierdzo 
no dopiero, że dla wyłożenia całej ulicy zab 
rakło klinkieru. 

W związku z tem kilkadziesiąt metrów 
brakujących do wyilołiu wl. Uniwersyteckiej 
wyłożono zwykłym kamieniem. 

Ruch kołowy na wl. Św. Jańskiej został 
już otwarty. 

RESTAURACJA MURÓW FRANCISZ 
KAŃSKICH. 

Przed kilku dniami rozpoczęto odremon 
towywanie murów Franciszkańskich, które 
oddawna wymagały już gruntowenj restau 
racji, W związku z temi robotami zamknięte 
zostało przejście przez ogródek Franciszkuń 
ski na zaul. Lidzki, 

WALKA Z ŻEBRACTWEM WŚRÓD 
DZIECI. 

Dzięki energicznie przeprowadzanej 0s- 
katnio akcji usuwania żebraków, ilość żeb- 
rzących w śródmieściu nieco się zmniejszy 
ła, mimo to, zwłaszcza na ulicy Mickiew'- 

cza, jest jeszcze bardzo znaczna. Wobec prze 
pełnienia przytulkėw — lokowanie żebrzą 

cych dzieci nastręcza wiele trudności, 

PIĄTY PONIEDZIAŁEK TOWARZY- 
SKI ZPOK. 

Dzisiaj 13 bm. odbędzie się piąty „Ponie 
działek Towarzyski ZPOK.*. W części arty 
stycznej ip. Konter w swoim repertuarze pio 
senek i imitacyj Ordonki. Pozatem jak zwy 
kle doskonała muzyka do tańca, stoliki do 
brydża i wspólna kolacja za 1 zł. 

Wstęp za izaproszeniami — 50 gr, Począ 
tek o godz. 7. 

CHÓR AKADEMICKI! 
Próba odbędzie się dziś, dnia 13 bm. » 

godz. 20 w Ognisńu Akademickiem (Wilka 
24). — Ze względu na bliskie występy chóru 
obecność wszystkich członków konieczna. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Miejski Pohułanka. — Dziś w 
poniedziałek dnia 13 listopada o godz. 3 
w. jedno z ostatnich przedstawień „Fraulein 
Doktor“ — po cenach zniżonych. 

— „DZIADY*. W) końcu przyszłego ty- 
godnia Teatr na Pohulance daje premjerę 
arcydzieła mickiewiczowskiego „Dziady* w 
nowej inscenizacji Leona Schilłera, który w 
tym celu przybył specjalnie do Wilna i roz 
począł już próby. 

— Teatr Objazdowy — 13 bm. w Moło 
decznie, jutro 14 bm. w Smorgoniach — „Pio 
run z jasnego nieba'* — St. Kiedrzyńsk 

— Teatr — Kino Rozmaitości D: 
poniedziałek dnia 13 bm. (pocz. seansów o 
godz. 4) film p. kt. „Dama Kier*, Na scenie 
wesoła aktówka .„Kajcio się żeni* —— 7 Ja 
sińską — Detkowską na czele. 

— „Czar Walea* po cenach zniżonych 
Dziś ciesząca się wielkiem powodzeni i 
ogólnie lubiana operetka O. Strauss 
Walca* z udziałem laureatki międz 

wego konkursu w Wiedniu — Marji Kaupe. 
Od dnia dzisiejszego ceny mi С 

Wialca“ zostały zniżone przy 
ważności zniżek. 

— „Pod białym koniem*. Codziennie od 
bywają się przygotowania pod kier. reży 
se: m M. Tatrzańskiego z ostatniej no- 
wości scen izagranicznych oryginalnego utwo 
ru muzycznego Benatzhniego „Pod białym 
komiem*. 

Operetka ta otrzyma całkowicie nową wy 
stawę sceniczną. : 
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zachowaniu 
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Zofja Janiszewska-Żukowska 
LEKARZ-DENTYSTA 

Nowogródek, ul. Kościelna, dom Sosnowskiego 
Przyjmuje od godz. l6-ej do I9-ej 

ła mój „powóz*, w którym jednak by 
ło dość wygodnie siedzieć, a nawet le- 
żEć. 

Mimo to, iż jechało się z szybkoś- 
cią 2—3 klm. na godzinę, droga mi się 
nie dłużyła, gdyż wciąż myśl moja kie 
rowała się ku sprawie Wolczewskiej. 

Dziwnem wydawały się: i ten splot 
okoliczności, przemawiających za i 
przeciw Jachnowiczowi i te zeznania 
dwóch kobiet: starej Wolczewskiej i 
żony Juchnowicza, które niby zamie- 
niły się rolami: pierwsza — matka 
ofiary, zamiast wyrzutów, narzekań, 
szukania dowodów winy, broni Juch- 
nowicza, odzywa się o nim ze współ- 
czuciem i nawet wyklucza możliwość 
jego winy; druga zaś żona oskarżone- 
go. kłórej nawet ustawa karna daje 
możność nie zeznawać przeciwko me- 
żowi, nietylko nie korzysta z tego, 
lecz wybucha nienawiścią, gromadzi 
poszlaki, uznaje Juchnowicza za win- 
nego. Ani jednego słówka za nim, ani 
odrobiny współczucia. 

Dłuższy czas zastanawiałem się 
nad danemi śledztwa i im więcej ana 
lizowałem, tem więcej miałem wątpli- 
wości czy rzeczywiście morderstwa 
dokonał Juchnowicz: ślady jego bu 
tów na miejscu przestępstwa oraz mok 
re ubranie, znalezione w stodole. 
wskazywały na niego; lecz jego miłość 
ku Hance, jego stan psychiczny i niek 
tóre sprzeczności w zeznaniach świad 
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Na marginesie Czwartków 
w Spółdzielni Artystycznej. 
Powitaliśmy Spółdzielnię w dzień jej ot 

warcią gorącym aplauzem, jako placówkę 
niewątpliwie potrzebną. Przecież musi być 
jakieś miejsce, dokąd artysta — malarz, czy 
rzeźbiarz, ceramik, i innych przyniesie swój 
obraz, gdzie go nie v siwy pos 
rednik, gdzie także, dy z nich za niewy 
górowaną cenę dostanie małerjał czy narzę 
dzia do swej ipracy. Jednocześnie, jeśli kios 
pragnie zaspokoić swoje potrzeby estetycz 
me, a nie uważa się za dostatecznie kompe 
tnego w tej dziedzinie, to śmiało może 
przyjść do spółdzielni, spokojny, że mu tan: 
kicza za drogie pieniądze nie wipakują, 
znajdzie tam prace często, bardzo lęg 

pędzla. 

Okazało się przecie; 
Potrzebny jest w Wilnie klub, w 
zbieralaby się brać artystyczna wraz z 
sympatykami i gośćmi, gdzie iprzy pół © 
nej, muzyczce, tańcach, oraz co bardzo jest 
pożądane, ;pfodukcjach irecytacyjnp-wėkai- 
nych przyjemnie spędzałby czas, 

Rolę tę właśnie zaczęły spełniać, z 

gurowane miedawno, w kawiarni spółdzi 
nianej „Czwartki Artystyczne  Produkci 
wokalne są (piękny i miły głos p. Dal) re- 
cyłtacje lteż, tańce także. Brak jednak momen 
tu, który jednakże o powodzeniu takich wie 
czorów decyduje, t. jj aktualnego humorn i 
satyry, w poprawnem opracowaniu literac- 
kiem. Ludzie ogromnie lubią pośmiać się że 
swoich bliźnich mawet i wtedy, gdy sami 
przy tej okazji troszeczkę będą wyśmiani. 
Nie szkodzi! „Ja to nic, ale tamtemu ta 
dali!“ 

Klub taki z kabaretem i satyrą aktualny 
już wprawdzie w Wilnie istnieje — świetna 
i słynna już u nas, ale z natury rzeczy zam 
knięta dosyć „Smorgonja*. Natomiast „Czwar 
Iki“ są nieporównanie bardziej dostępne i 
taki właśnie popularniejszy, choć na pozio- 
mie conajmniej — poprawności, kabaret 
bardzo przydał.by się w Wilnie. Nie watpi 
my, że symipatyczny conferencier pierwsze 
go wieczoru w Spółdzielni p. Szaniawski, 
zarazem współorganizator „Czwartkow“, ra 
zem z p. S. Zagórskim, doprowadzą tak4 
imprezę do skuliku. 

Wszystko zależy od pomysłowości (sądze. 
że jej im mie brak) i energji organizatorów. 
Piór dobrych w Wilnie jest dosyć, nie wąt- 
pię, że chętnie podejmą współpracę z kierow 
mictwem „Czwartków*, Zwłaszcza, że przy 
dobrem poprowadzeniu zaczną dawać do 
chody, które pozwolą na odpowiednie hon» 
rowanie spiewanych czy recytowanych utwo 
rów. 8. z. ki 

   

   

  

   

  

   

   

   

  

    

  

   

     

  

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TAKSÓWKA PRZEJEGHAŁA ROBOTNIKA. 

Wiezoraj około godziny pierwszej w nocy 
na ul. Mostowej wpobliżu posesji Nr. 3 szyh 
ko mknąea taksówka przejechała przechodzą 
cego jezdnią robotnika Wiktora Orłowskie 
go, lat 32, zam. przy ulicy Mostowej 3. 

Orłowski doznał złamania nogi i został 
karetką pogotowia ratunkowego przewiezi» 
ny do szpitala Św. Jakóba. 

Taksówka szybko Gdjechała. Nikt nume 
ru nie zauważył. (e), 

  

ZATRUŁA SIĘ PO KŁÓTNI Z MĘŻEM. 

W mieszkaniu swojem przy uł. Trakt Bu 
torego 66, w celu pozbawienia się życia, wy 
piła pół szklanki esencji octowej Jadwiga 
Tomaszewiczowa. 

Pogotowie raiunkowe przewiozło ją w 
stanie ciężkim do szpitala Sawicz. 

Jak zeznaje desperatka powodem zama 
chu była doznała przez nią krzywda od mę 
ža. (e). 

(PODRZUTKI. 

W kościele Św. Kazimierza znaleziony zo 
stał podrzucony chłopczyk w wieku półto 
ra reku, przy którym znaleziono kartkę na 
stępującej ńreści: 

„Nazywa się Czesław, ochrzczony, 

Drugiego podrzutka znaleziono w bramie 
domu Nr, 25 przy ulicy Sierakowskiego. — 
Podrzutka ulokowano w żłobku im. Macji 

e). 

AUTO STRAŽY OGNIOWEJ SPOWODO 
WAŁO NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wiezoraj na Zarzeczu szybko mknący sa 
meochód straży ;egniowej „Rakieta* wobec 
nagłego zepsucia się kierownicy wpadł na 
chodnik. Jakiś chłopak oraz kobieta zostali 
lekko poszwankowani. (e). 

WYBITO SZYBY. 

Wezoraj ,wieczorem nieznany  sprawcx 
wytłukł szybę wystawową w sklepie Kaca 
przy ulicy Wiileńskiej 26. Zanim się zorjen 
towano w sytuacji, sprawca zbiegł. 

Nieco później 3 komisarjat policji został 

  

Nr. 305 (2846) 

Bazis i Puzis 
czyli „wył pod łóżkiem”. 
Z póczątku Franciszek Jermołowicz w 

pierwszym dniu Bożego Narodzenia. sprał 
Macieja Bazisa na zabawie, rozcinając mu 
nożem policzek. Miał z nim zadawnione ra- 
chunki. Po „wyczynie* tym przyszedł -do 
chałupy i razem z żoną zaczął przygotowy: 
wać się do snu. 

Potem Maciej Bazis, z rozciętym policz 
kiem, i z przyjacielem Szymonem Puzisem 
wiargnął do chałupy Jermołowicza. Bazie 
trzymał w ręku nóż, a Tuzis porwał za 1а- 
boret. Jermołowicz zawył z przerażenia t 
wikuzł pod łóżko. Połowica zaś jego dzielnie 
stawiła czoła, właściwie ona — napastnikom. 

Zgasło światło. (Ktoś przeciął skórę na gło- 
wie Jermołowiczowej i ktoś złamał jej ja- 

kimś ciężkim przedmiotem palce prawe rę- 
ki. 

Bazis i Puzis uciekli. 
Zpoczątku odbył się sąd Jermołowicza. 

Dostał 6 miesięcy więzienia za pobicie Ra- 
zisa. 

Potem odbył się sąd Bazisa i Puzis 
słali wczoraj po 1 roku więzienia (z zaw 
szeniem na lat 5) za pobicie Jermołowicza- 
wej. 

Na rozprawie dowiedzieliśmy się, że Jer- 
mołowicz jest konfidentem KOP-u w gm. 
Olkienickiej, natomiast Bazis i Puzis (rów 
nież mieszkańcy gminy (Olkieniekiej) byli 
nieraz podejrzewani o uprawianie przemytu. 
Podejrzenie rzucał Jermołowicz. Podłoże za- 
targu jest jasne. Włod. 

powiadomiony o innym wypadku wybicia 
Szyby w sklepie Kłodeckiego, 

W wyniku pościgu sprawcę zatrzymano. 
Okazał się nim niejaki Kazimierz Маша- 
niak zam. przy ulicy Wileńskiej 36. 

Zachodzi przypuszczenie, że tenże sam 
spriwca wytlukt szybę w sklepie Kaca. (e). 

ZBIŁ OJCA DO UTRATY PRZYTOMNOŚCI. 

Marjan Kirszo zam. przy ulicy Topolo 
wej 48, zamełdował policji, że onegdaj wie 
czorem w czasie kłótni ze swoim synem 
Stefanem, ten ostatni tak mocno zbił go, że 
stracił on chwilowo przytomność. {е)- 
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Pierwszorzedna RESTAURACJA w Lidzie 
przy ulicy 3-go Maja Nr. 4 : 

pod kierownictwem znanego restauratora z Nowogródka — Bronisława Borow- 
skiego — wydaje śniadania, obiady i kolacje. Bufet zaopatrzony w znakomite 

zakąski, Piwnica posiada wszelkie napoje po bardzo dostępnych cenach. 
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TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

CASINO 

DZIŚ! 
Ieżowakaziie 
nialszy przebój 

PAN 

HELIOS 

Lax FF 
‚ (Ogłoszenie. 

  
Zarząd Miejski w Nowej-Wilejce .niniejszem o- 

głasza na dzień 15.X1 r. b. o godz. 13 przetarg ofer- 
towy na wykonanie instalacji elektrycznej w gmachu 
nowowybudowanej szkoły powszechnej w N.-Wilejce. 

ślepe kosztorysy można otrzymać w 
Zarządzie Miejskim m. N.-Wilejki w godzinach od 

Warunki i 

  

10-ej do I2-ej za zwrotem kosztów druku. 
Wadjum w wysokości 10% od zaoferowanej sumy. 

Zarząd Miejski 
m. N.-Wilejki. 

Kulisy życia szu- 
najwėpa- 

sezonu 

Dziś ostatni dzień. Śpieszcie ujrzeć. 
Pogodna, beztroska, tryskająca humorem komedja 

Jutro premjera! 
Superfilm ostatniej doby 

i zabronił wyświetlanie najnowszego 
potężnego sukces obecnego sezonu 

Wzruszeniel 

DAMAKIE 
na scenie. K AJCIO SIĘ ŻENI 
Ceny miejsc: Balkon oa 25 gr., Psrter od 50 gr. 

CZŁOWIEK-MAŁPA 
Walka z lwami, małpami, krokodylami, słoniami, 

W roli głównej wampi- 
rzyca Caroli Lombard 
z mężczyzną (lark Gabie 

Komedja Dobrzańskiego, z J. Jasińską, Det- 
kowską, Gaborówną, Janowskim, Borskim 

Początek seansów: 4—6—8—10.15, w niedziele od godz. 2-ej 

SYN MIMOWOLI : Annabelą i Prejeanem 

SZALONA NOC 
Dz ostatni dzień! CZŁOWIEK, KTÓRY UKRADŁ SERCE Rawa 
Mussolin 

Pożegnanie z bronią 
w którrm GARY COOPER 
Dziś premjera ! Nadzwyczajny 
atrakeyjny program! Niezapomn. 

SEKRET KOBIETY 
Dziś wielka premiera ! 
Superfilm egzotyczny gen- 
jalnego W. $. Van Dykea 

Potężny dram. roz- 
grywający się na 
tle buntu w Zoo 

odtwarza wiekopomną kreację. Film ten w Pol- Na nasym 
sce cieszy się nadzwyczajnem powodzeniem. ekranie już JUTRO 

Kobieta z bocznej ulicy—lrena DUNNE !.:77i.psirevesei 
Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA“ — 
tryskaj. humor. komedja z gen. kom. Busterem Keatonem. 

Emocja! 

    

«..i śmiech! Honor. bilety nieważne 

W rol, gł: Johny Weismuller 
rekordzis pływak, najlepiej 
zbubodowany mężczyzna świata 

  

plemionami dzikich tubylców. Autentyczne zdjęcią. Emocja nad emocjami. NAD PROGRAM: Aktualja dźwiękowe. 

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wene 
ryczne | moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz, 8—1 i 4—8, 
  

Poszukuje się 
bo n do 5-letniej 

V dziewczynki 
z kwalifikacjami i świa- 

dectwami na wyjazd. 
  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Zgłaszać się: ul. Filipa 6 
Łukaszewicz, godz. 10—1 

Młoda 
panienka poszukuje pracy 

į w charakterze eksped- 

  

jentki lub bony. Łaskawe 
zgłoszenia do Adm. Kurj. 
Wil. Biskupia 4, lub tel 99       

  

ków wzbudzały wątpliwość. 
i teraz w więzieniu i może 

nie dawała mnie spokoju. O gdyby bv 
niedawała mnie spookju. O gdyby by 
ło w mocy naszej odczytywanie praw- 
dy w duszach ludzkich, to wtedy nik- 
tby nie cierpiał niewinnie i sumienie 
sędziowskie byłoky zawsze spokojne, 
lecz — niestety! 
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Na trzeci dzień po przyjeździe, ot- 
rzymałem list od sołtysa z powiada- 
mieniem, że pastuch wioskowy —- An- 
toni Łapa może wyjaśnić niektóre waż 
ne okoliczności. dotyczące sprawy 
Wolczewskiej 

Telefonicznie przez posterunek 
policji zawezwałem Łapę i po paru 
dniach miałem już go u siebie. 

Miał siedemdziesiąt lat, był r 
ki, z rumieńcem na policzkach, trzy- 
mał się prosio, na wygląd można by- 
ło mu dać najwyżej lat około piećdzi 
sięciu, — Mówił powoli, ciągnąc ‚- 
de słowo i robiąe znaczne odstępy jak- 
by urywał myśl. 

Zapytałem : co wie w sprawie Wol 
czewskiej? 

: Łapa pomyślał. podrapał w głowie. 
i powiedział: 

—— „Nie widział ja, panoczku, jak 
topili Hankę! W niedzielę wypadło 
jeść i spać u Anisji — Jurkowej baby. 
Pastuch ja wioskowy; to „znaczy się* 

          

    

  

  

Drukarnia „ZNICZ*, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

każdy gospodarz karmi mnie po ko- 
lei jeden dzień; onże i spać musi mnie 
dawać u siebie. „Znaczy się* w nie- 
dzielę przypędził ja bydło do wioski i 
idę do chaty Jurkowej baby, bo on u 
niej „w prymach' *), a tam nie ma 
nikogo. Siadam za piec, zrzucam Зар 
cie, odkręcam onucze i ylko zbieram 
się onucze i łapcie przy piecu rozwie- 
sić, by podeschły, jak wchodzi stara 

- maka Jurkowej baby „znaczy się”, 
zobaczyła mnie i niec nie mówiąc za 
drzwi poszła. Rozwiesił ja onucze i łap 
cie, odkręcam onucze i tylko zbieram 
jadło, czekam. już i drzemać zaczął 
a tu wchodzi Jurka a za nim, hałasu- 
jąc. stara. Stara krzyczy a Jurka nic 
— mile a potem zawrócił się i zą 
drzwi poszedł”. 

— „(o mówiła stara Juchnowiczo- 
wi”? 

    

    

- „Wiadomo baba, łajała się, wy 
$adywała, że ciąga się Jurka, w domu 
nic nie robi. Ale niech panoczek da 
po porządku mówić. bó głowa moja 
łaka, jeszcze co zapomnę... Gdy ..zna 
czy się* Jurka poszedł, a stara ucich- 
ła, bo długo jeszcze i potem burczała, 
dała mnie mleka z bulbą, a sama posz- 

ła. Zjadł ja, wypalił fajkę i do stodo 
ły spać poszedł. Czy 'długo spal nie 
wiem, tyłko przez sen słyszę, drzwi 
skrzypią, leżę sobie cicho i patrzę kto 
drzwi rusza; odemknęły się, na dwo- 
rze jasno, miesiąc, a u drzwi Anis 
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B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnar- 
jum ze wszystkich przed- 

P miotėw.Specjalnošė mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski, Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil? 
pod b. nauczyciel. 

    

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* 

„Maszynistka 
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pod 
    

Jurkowa a za nią Antyp Kulesza i coś 
trzyma, Zaczaił się, i myślę sobie: czy 
nie lubi się Anisja z Antypem i na to 
do stodoły jego ,„przywiodła”, patrzę 
poszli sobie do kąta gdzie słoma leży; 
Antyp pokopał w słomie, pokopał, 
zawrócili się, poszli, i drzwi za sobą 
zamknęli. Leżę, chcę obaczyć co oni 
tam robili, a boję się drzwi odmykać, 
by szumu nie narobić, a tak ciemno, 
poleżał i zasnął znów. Potem obudził 
się, już trochę widać w stodole i po- 
szedł cichutko do kąta, gdzie kopał 

się Antyp 7 Anisją. Podnoszę słomę 
i widzę „odzic a w niej buty chłop 
skie, a wszystko mokre jak z wody. 
Postał ja, popatrzył, przykrył słomę, 
jak było i wyszedł na podwórko. A 
tu Ani — jak zobaczy mnie, jak 

1 co eiagasz sie po cudzych 
stodołach co tam robił? Spal. po 
wiadam jej, a .ona: 

— „A kto tobie 
stodole spać?* 
mówię 

  

   

  

   

  

pozwolił w mojej 
— kolejka wypadła — 

-— to i spał. Widzę; coś ją w 
nętrzu pali i na twarzy nie taka stała. 

: Rzucił ją na podwórku a sam na 
ulicę poszedł sygnały dawać na bydło 

  

  

1) -Gzeje: <w ; | czyli wszedł na gospodarkę żony. 

Redaktor odpowiedziamy Witold Kiszkis-   


