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Prawda historyczna o Unii Kościelnej. 
Zagadnienie Unji Kościelnej, jak 

wiadomo należy do rzędu najbardziej 

spornych kwestyj zarówno pod kątem 

widzenia religijnym, jak patrjotycz- 

ówno w przeszłości jak w te- 

. W ocenie jej znaczenia 

i wartości, różnią się ze sobą kardynal- 

nie teologowie, politycy, 

szym rzędzie historycy. 

tualnego wciąż tematu, chętnie powra- 

ca raz po raz publicystyzm polski. Na 

łamach naszego pisma dyskusję o Unji 

wszczął przed niecałym miesiącem p. 

Piotr Lasocki, któremu w kilka dni po- 

tem odpowiedział p. Testis. Obecnie 

p. P. Lasocki nadsyła nam obszerną 

replikę, którą zamieszczamy narazie 

bez komentarzy, z powodu nieibecno- 

ści p. Test Po swym powrocie p. 

Testis nieomieszka, do innteresujących 

wywodów p. Lasockiego, dorzucić gar- 

ści uwag krytycznych. Red. 
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Szkoda wielka, gdy ludzie rozum- 

ni i bardzo skądinąd inteligentni roz- 

dzielają pewne rzeczy, które należy 

rozróżniać a nie rozdzielać, To zda- 

nie jednego ze świetnych profeso- 

rów historji filozofji na dalekim i 

drogim mi uniwersytecie stanęło mi 

w pamięci, gdym rozważał cenny 

artykuł, który zechciał mi w odpo- 

wiedzi poświęcić Wielce Szanow- 

ny — chciałbym prawie powiedzieć 

Kochany - Testis w swych kilku u- 

wagach o Unji („Kurjer Wilenski“ 

z dn. 13 sierpnia b. r.). Ale o tem 

potem. Oświadczę prosto z mostu, 

że artykuł Testisa ucieszył mnie 

serdecznie z dwóch powodów: naj- 

pierw że zechciał podjąć — i to dla 

mnie! — zagadnienie, które jest mi 

specjalnie drogie (nadmienić jeno 

muszę, że zbytnio i niezasłużenie 

całkiem mnie uhonorował w swym 
wstępie do mego artykułu z dnia 

8 sierpnia), a powtóre, że to uczy- 

nił właśnie na terenie, któregom o- 

czekiwał, co jednak może ździwi 
Testisa. Właśnie na tym politycz- 

nym prawie wyłącznie — bo cóż 

jest całkowicie wyłącznego na tym 

świecie, gdzie wszystko, ale to wszyst- 

ko jest z sobą powiązane, gdzie ty- 

le rzeczy trzeba rozróżniać, ale nie 

dzielić właśnie? — terenie. Właśnie 

płaszczyźnie czystej prawdy histo- 

rycznej, jak się on wyraża. Bo, że 

Kościół Katolicki w samej swej za- 

sadzie powszechności ma prawo i 

obowiązek względem Unji, to jest 

już teologiczna, że tak powiem, 

sprawa, którą tutaj tylko mimocho- 
dem zaczepię. Ale ta polityczna i 

historyczna?... 

Otóż źle się dzieje wogóle, gdy 

się słucha tylko jednej strony, jed- 

nego świadectwa. Tembardziej źle 

się dzieje w Polsce, w szukaniu i są- 

dzeniu prawdziwej historji Polski, a 

to dlatego, że i bez tego Polacy, 

choć tak podatni na zewnętrzne, 

mechaniczne naśladownictwo „ob- 

cości", aż nazbyt są skłonni do je- 

dnostronnego bardzo zasklepiania 

się w sobie i do patrzenia na wszyst- 

ko, a już specjalnie w sprawach ich 

dziejów przez jedyny pryzmat Pol- 

ski. Aż nadto to widać u naszych 

historyków, którym tak niesamowi- 

cie są obce ogólne zagadnienia dzie- 

jowe i powiązanie z niemi własnej 

przeszłości. Jednostronni aż do na- 

iwności! W sprawie Unji utarła się 

pewna legenda o Unji. pewna pol- 

ska romantyka Unji i na tem po- 

przestano. Czuje to dobrze Testis, 

gdy pisze, że być może źle Unją 

pokierowano. Napewno! Nie tylko 

praktycznie, ale i myślowo, mówiąc 

i pisząc o niej. Trzeba zatem posłu- 

chać tych, którzy głównie byli w 

niej zainteresowani, którzy ją (wbrew 

polskiej legendzie) robili i którzy 

wiedzieli dlaczego jej chcieli. Zwróć- 

my się zatem do źródeł ruskich. 

Pomijając wszelkie zagadnienia 

wyznaniowe zatem, weżmy choćby 

do ręki prace dr. Wasyla Szczura- 

ta ze Lwowa, który się całe życie 

w dziejach Unji, z ruskiego punktu 

widzenia i w historji cywilizacji i 

duchowego życia ziem ruskich, grze- 

bał i grzebie. Weźmy dwie małe 

jego prace jedną p. t. „Unja Pocie- 

ja" drukowaną ongiś w I9l2 r. w 

lwowskiem „Dile* i drugą świeżut- 

ką „W obronie UnjiPocieja*, zawie- 

rającą ciekawy dokument z XVII-go 

wieku, t. zw. list Ojca Kamińskie- 

go, Bazyljana ruskiego autoramentu. 

Dowiemy się z nich, że właśnie 

Hipacy Pociej, główny i niezłomny 

twórca Unji, najpierw prawosławny 

senator Rzeczypospolitej, później 

mnich i biskup Włodzimierski „reli- 

gji Greckiej". jak wówczas mówio- 

no, chciał uskuteczninć to co leżalo 

na sercu Testisowi. Usamowolnić 

polskie prawosławie od wpływów 

tak Konstantynopoła, jak i Moskwy, 

uniezaleźnić kulturalne i duchowe ży- 

cie narodu ruskiego tak, aby praw- 
dziwie mogła swą niepodległość w 

związku z Rzeczypospolitą znaleźć. 
A cóż robić, skoro i chrześcijańskie 

tradycje tego prawosławja i tego 

życia ruskiego wskazywały na Rzym, 

jako źródło ruskiej hierarchicznej, 

kulturalnej, narodowej, mówiąc po 

dzisiejszemu, cerkiewnej — boć to 

wszystko w wiekach syntetycznego 

życia było powiązano — niezależno- 

ści, odrębności, właściwości? Zapra- 

gnął zatem wrócić do źródła. Do 

tego źródła, z którego czerpali świę- 

ci Antoni i Teodozy Pieczerscy, 

skoro gruntowali i fundowali w Ki- 

jowie słynną Ławrę, wprowadzając 

do niej życie studyckie, t. j. regułę 

najbardziej być może „rzymskiego”* 

świętego na Wschodzie. 

Prawem Pocieja było —a jeśl 

glęboko wierzył i nie mamy prawa 

w to wątpić — obowiązkiem nawet 

szukać naprawy zabagnionych wów- 

czas ruskich stosunków tam, gdzie 

widział na nie ratunek: W tradycji 

ruskiej, a nie rosyjskiej! | tę trady- 

cję chciał widzieć fundament Unii. 

Zrozumiał to doskonale Rzym, któ- 

ry nie potrzebował na to czynić ja- 

kichś specyjalnych wysiłków wyob- 

ražni, a jeśli miał jakieś dalsze 
przytem zamiary czy nadzieje,to ma 

je każdy człowiek, każden twórca 

zawsze, bo inaczejby żadnego dzie- 

ła nie był w stanie przeprowadzić. 

Bierzemy rzeczy bardzo krytycznie 

i bardzo po ludzku nawet. „Wolni 

z wolnymi, równi z równymi", to 

hasło, które tyle łez, westchnień 

i zachwytów w dziejach Polskich 

wywoływało, to hasło jest u pod- 
staw Unji. Wielkie Księstwo Litew- 

skie miało swą odrębność politycz- 

ną. Ludności ruskiej, jako takiej ja- 

ko ruskiej, nie przysługiwało żadne 

specjalne prawo konstytucyjne w 

dawnej Polsce. Pociej słusznie za- 

pragnął jego dla niej, tem słuszniej 

że właśnie uważał, że jedna Rze- 

czypospolita może się stać niepodle- 

głością kilku narodów. Ale dla lud- 

ności żyjącej tylko wyłącznie swem 

prawem kościelnem zapragnął bar- 

dzo słusznie tej „ustawy krajowej", 

że tak powiem, w formie kościelnej. 

A że to koincydowało z kardy- 

nalnemi nakazami chrześcijańskiego 

światopoglądu, tem lepiej, Że Skar- 

ga mógł chcieć Unji, choć nie cał- 

kowicie ją rozumiał, to się tłómaczy 

głębokowzrocznym mimo wszystko 

jego religijnym 

a także i 

temperamentem, 

jego teorję o jedno- 

jednem państwie, 

teorję, która może zastrzeżenia 

budzić. Ale Pociej jej chciał i 

przeprowadził ją również dlatego, 

że zrozumiał konieczność znormali- 

zowania Statutu Ruskiego w Polsce, 

ści wiary w 

jako wynik historji ruskiej i jako 

wyniku również Unji Lubelskiej. 

Rzymowi nic nie potrzebował tło- 

maczyć. bo tam wszystkie prawa 

na niego czekały skodyfikowane 

przez Sobor Florencki, a wynikające 

z samego pojęcia Kościoła. Potrzebo- 

wał tłomaczyć tylko tym, którzy hasło 

polityczne, narodowe „wolni z wol- 

nymi i równi z równymi* wysunęli 

pierwsi — Polakom, Dziwna ironja 

losu! Wszak są genialni ludzie, któ- 

rzy najprostszych rzeczy nie rozu- 

mieją. Wszak Napoleon nie chciał 

przypuścić użyteczności i możliwo- 

ści nawet parowej żeglugi. którą 

mu ofarowywano i która by go od 

Anglji obroniła. 

Podobnie i tu, Pociej nikomu 

nic w Polsce nie wytłomaczył i za- 

częła tragedja Unii, 

krwawa nietylko cieknącą krwią, 
czy to za Józafata w Połocku, czy 

czy to za Piotra W. w tymże Połocku, 

czy to gdzieindziej,j w Pińszczyżnie 

np., ale krwawa, krwawsza nierównie 

więcej klęską rozumu, świadomości 

się krwawa 

' ludzkiej. jeśli już nie wprost chrze- 

ścijańskiej. niepowodzeniem niepo- 

rozumienia, które się w błędnem 

kole toczyło dziesiątkami lat. Już 

wtedy wypracowano zwodnicze po- 

jęcie '„Polak-katolik* i starano się 

je aplikować w ten sposób, że sko- 

ro katolik, to Polak, a skoro Polak, 

to łacinnik, podczas gdy Unja była 

robiona na to, by pozostać przy 

wschodnim obrządku, i być katoli- 

kiem, a nie Polakiem, |lecz rownym 

Polakowi niezależnym obywatelem 

jednej Rzeczypospolitej. Na tem 

fatalnem niezrozumieniu ze strony 

polskiej, a osobliwie polskiego du- 

chowieństwa, rozegrała się cała tra- 

gedja Unji dawnej. Co do nowej, 

t. j. tak zwanego wschodniego ob- 

rządku dzisiejszego, to w swej kon- 

cepcji nie ma on nic wyższego po- 

nad dawną Unię, boć absolutnie ni- 

czem się ideowo nie różni od niej 

(o ile te ideowe momenty miałyby 

kiedykolwiek być wykonane). Ma- 

terjalnie różni się chyba tem tylko, 

że bierze się w nim w rachubę 

obyczaje liturgiczne rosyjskie, poni- 

koniańskie, które Rosja na ziemie 
białoruskie przyniosła, a dawna 

Unja miała do czynienia z obrząd- 

kowemi zwyczajami grecko-ruskiemi. 

Unja nie była polityczną „com- 

binacione“ 

jej woli, Byla ona logicznym ak- 

tem jej wlasnej šwiadomošci naro- 

dowej (pozostajemy bowiem na pla- 

szczyżnie politycznej), skoordyno- 

wanej z możliwościami przedstawio- 

nemi przez rozwój Polski Jagielloń- 

skiej. Nikt Rusi nie może prawa do 
tego aktu zaprzeczyć, ale skonsta- 

tować trzeba, że Polska go nie zro- 

zumiała. dlatego zacząłem od twier- 

dzenia, że szkoda jest wielka, gdy 

ktokolwiek. zwłaszcza wybitni lu- 

dzie specjalnie rozdzielają rzeczy, 

które należy tylko rozróżniać. W tym 

wypadku interes polityczny Polski 

od sprawy religijnej. Nie pojęła go 

Polska ówczesna, utożsamiając go 

ze swoją własną narodową katoli- 

kością. Byłaby go pojęła, gdyby 

miała więcej katolickiej katolickości. 

Piotr Lasocki. 

narzuconą Rusi wbrew 

Posiedzenie „Wyzwolenia”. 

Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w lokum Sejmu odbyło 
się plenarne posiedzenie parlamen- 
tarnego klubu Wyzwolenia przy 
licznym udziale posłów i senatorów. 
Zgodnie z regułą klubu Prezydjum 
zgłosiło rezygnację, gdyż przepisy 
regulaminu przewidują coroczną 
zmianę władz klubu przed każdą 
sesją jesienną sejmu. 

Na wczorajszem posiedzeniu po- 
stanowiono rozpocząć wybory w 
dniu |-go pażdziernika. Pozatem 
wysłuchano sprawozdania Z kraju, 
oraz przyjęto polityczne sprawozda- 
nie klubu. 

Zaufanie dla Brianda. 

PARYŻ, 31-VIII. (Pat). Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Rady minist- 
rów Briand przedstawił przebieg ro- 
kowań haskich. Rząd jednomyślnie 
zaproponował stanowisko Brianda 
i wyraził mu gratulacje z powodu 
osiągniętego porozumienia. 

DR. MED. 

L. ŁUKOWSKI ©x; 
powrócił 

Zawalna 2. Telefon 592. 

TTL TATTO NETIKS RIO SRS ERC 

Popierajcie Ligę Morską 

  

Konferencja w Hadze. 
Prace komisji finansowej. 

BERLIN 31.VIII. (Pat). — Dzień- 
niki donoszą o porozumieniu przej- 
ściowem, jakie nastąpiło w sprawie 
płatności reparacyj od pierwszego 
września „Vossische Ztg.* uważa to 
porozumienie za sukces Niemiec, 
gdyż w ten sposób pod żadnym 
pozorem nie będą przekazywane 
zagranicę większe sumy, niż to 
przedwiduje plan Younga. Jako dal- 
szy sukces Niemiec podkreśla dzień- 
nik postanowienie, że w okresie od 
| października do 31 grudnia wzlęd- 

nie, jeżeliby plan Younga, wszedł 
wcześniej w życie, to w chwili jego 
wejścia w życie, agent reparacyjny 
ma udzielać ministrowi finansów 
Rzeszy wszelkich ułatwień, które 
są możliwe w ramach istniejących 
układów. Postanowienie to ma oz- 
naczać,iż agent reparacyjny zostaje 
upoważniony do oddania do dyspo- 
zycji ministerstwa finansów Niemiec 

wpłaconych nadwyżek. 
Pozatem „Vossische Ztg.* dono- 

si, iż na wczorajszem posiedzeniu 
komisji finansowej również doszło 
do porozumienia w sprawie t. zw. 
kosztów likwidacyjnych, wynikają- 
cych z rozwiązania utworzonych na 
zasadzie planu Dewesa komisyi. 

Przy uregulowaniu tej sprawy Niem- 
cy zobowiązują się do przyznania 
na pokrycie kosztów likwidacyjnych 
sumy maksymalnej w wysokości 6 
miljonów mk. — „Berlin Tageblatt" 
podkreśla również, iż porozomienie 
na okres przejściowy pozwala Niem- 
com uniknąć zwiększenia obciąże- 
nia podatkowego. 

Przedewszystkiem ułatwione są 
w ten sposób spłaty transferowe. 
Pozatem stworzony zostaje w pew- 

nej mierze przymus kasy oszczęd- 
nościowej, której wpływy Niemcy 

później otrzymają z powrotem. Ww 

każdym badź razie porozumienie 
przyczyni się do ułatwienia sytua- 

cji na niemieckim rynku pieniężnym. 

Do powyższych wywodów dzieńni- 
ka przyłącza się takže „Germania“, 
ktėra podkrešla,iž wczorajsze poro- 
zumienie jest pierwszym pomyślnym 
skutkiem konferencji haskiej. Powra- 
cając do ogólnych wyników konfe- 
ręcji, „Germania“ zaznacza, że w 
Hadze pomimo trudnego początku 
dokonano pracy zakrojonej szeroko 
i pozytywnie. Głosy prasy nacjona- 
listycznej w dalszym ciągu są w 
wysokim stopniu pesymistyczne. 

  

Zakończenie prac komisji finansowej. 
HAGA, 31.VIII. (Pat). Komisja finansowa zakończyła swe prace. 
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Wyjazd Mac Donalda do Genewy. 
LONDYN, 31,8. (Pat). Dziś o g. 

Il przed południem Mac Donald w 
towarzystwie córki i wicehrabiego 
Cecila of Chelwood opuścił Londyn 
udając się do Genewy. Przed wy- 
jazdem swym premier oświadczył 
przedstawicielowi agencji Reutera, 
iż do ostatniej chwili zajęty był 

Posiedzenie plenarne 
GENEWA, 31-VIII. (Pat). Rada 

Ligi Narodów rozpatrywała na dzi- 
siejszem posiedzeniu sprawozdanie 
delegata francuskiego Massigli w 
sprawie współpracy intelektualnej. 
W dyskusji zabierali między innemi 
głos: Dalton—sekretarz stanu w an- 

sprawą rozbrojenia na morzu i w 
dniu wczorajszym pracował z rze- 
czoznawcami. Do Londynu Mac Do- 
nald wraca 5 września. Dziś wieczo- 
rem w czasie swego krótkiego po- 
bytu w Paryżu spotka się z Brian- 
dem, Poincarem i Herriotem. 

  

Rady Ligi Narodów. 
gielskiem ministerstwie Spraw Za- 
granicznych i minister Sokal. Rada 
Ligi Narodów przystąpiła niezwłocz- 
nie do rozpatrywania różnych za- 
gadnień gospodarczych, między in- 
nemi w kwestji produkcji cukrowej. 

  

Reorganizacja Prezydjum Rady Ministrów. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W ciągu nadchodzącego tygodnia 
zapadnie decyzja co do r:orgunizacji 
Prezydjum Radv Mnistrów. Równo- 
cześnie mają być ustalone zasady, na 
których oprą się sicsunki reorgani- 
zacyjne. 

Jak słyszeliśmy ki2*ownictwo pra- 
sowe w Radzie. obejmie kierownik fi- 
Ilji berlińskiej Polskiej Agencji Tele- 
graficznej redaklor Tadeusz Święci- 
cki, który był przyjęty wczoraj przez 
szefa gabinetu Pcezesa Pady Minist 
rów d-ra Paciorkawskiego Na wypa- 
dek gdyby p. Święcicki zgodził się о- 
bjąć ś$tanowisko mu proponowane 

    

   

   

kierownikiem filji berlińskiej zosta- 
nie dr. Wacław Szmyt, były koresp; 
dent P. A w Moskwie W cawili 
zaangażowania kierownika służby 
prasowej przy szelie rz: tdu, zaangażo- 
wani winni byc i iai współpracownicy 
W kołach miarodajnych przypisują 
dużą wagę do tego jak Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, koncentrując w Sswo- 
jem ręku całokształt spraw państwo- 
wych, utrzyma bliski i wszechstron- 
ny kontakt z prasą informując opinję 
publiczną o wszelkich zagadnieniach 
państwowych. 

    

    

  

  

Romantyczne przygody Kapitana 
parowca 

BERLIN, Socjalistyczny „Vos- 
waerts* 

81. 8.(Pat). 

  

   
   

    

   

-hanie niemieckiego 
Vi >“, przez brytyjskie adz 

towe dopro ziło do ujawnienia I: aktów; 
które w dwudziestym wieku muszą być uwa- 
żane zaj dziwn ne. 

      
kich, czy też oni z niego, 0s- 

tatek jego płynął pod flagą no- 
olucyjnego, który — jak pod- 

stów pa 
wiadczył, że 
wego rządu re 

  

     
       

   

  

   

krešla „Vorwaerts“ — dotychc nie mial 
žadnego punktu oparcia w Ven 
dał się jedynie z 22 rewoluc 
dujących się na pokładzie 
z zeznań kapitana ujawnił 
fakt, iż po złożeniu przys 

  

Rezerwa 

TOKIO, 30. $. (Pat). Biuro Reutera 
dowiaduje się z najbardziej autoryla- 
tywnego źródła, że japoński za- 
niechał narazie ogłoszenia swego pro- 
gramu, dotyczącego zagadnienią о- 
krętów pomocniczych, a to ze wzglę- 
du na toczące się obecnie rozmowy, 
pomiędzy Mac Danalidem a ambausa- 
dorem Dawesem, obawia się bowiem, 

że wpłynąć by to mogło krępująco ра 

    

    
  

  

DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ 
powrócił i wznowił przyjęcia chorych 

ul. Ad. Mickiewicza 24 tel. 277. 

„Falke“. 
dowi rewolucyjnemu, zostal on zamianowa- 
ny pierwszym, a jednoc ie jedynym ad- 
mirałem Venezueli, co pr. 
wiadomości w obecność 

      
     

  

   

    

  

a Anzo Ategui“ do porlu 
w Port of Squir ednakże na skutek zawia- 
domienia telegraf ego przez władze Vene- 
zueli wykryto właściwą nazwę parowca, któ- 

kie stosunki i kontakt z portem 
zostały zabronione. 

emiecki konsul generalny miał wedł. 
che Ztg.*, ustalić w dalszem docho- 

dzeniu, kapitan zmuszał załogę pod groź- 
bą rewolweru, do wykonywania swoich roz- 
kazów. 

Japonii. 
przebieg tych rozmów. Pozatem rząd 
japański pragnie uniknać wywołania 
podejrzeń, iż program jego będzie tyl- 
ko.programefn papierowym, mającym 
służyć za przedmiot targów na naj- 
bliższej konferencji pokojowej. Biu- 
ro Reutera dowiaduje się z tego same- 
go źródła, że informacje dzienników 

są naogół prawdziwe Mylne są jedy- 
nie tylko niektóre cytry. 
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FEJGENBERG i” dzieci) 

wznowił przyjęcia od 8—9'/, rano i 3—5 pp. 

Szopena 6, tel. 12-27. 
OREW ZZA ZOE BY POTC SEKCIE ACTA 

199 (1544) 
  

Trzy tysiące ochotników 

do Palestyny. 

RYGA, 31-VIII. (Pat). Mający 
swoją siedzibę w Rydze centralny 
komitet światowej organizacji Ży- 

dowskiej Trumpeldor wystosowal 
do brytyjskiego ministerstwa kolonji 
telegram, zawiadamiający, iž orga- 
nizacja može wystawič trzy tysiące 
ochotników do Palestyny ze Stanów 
Zjednoczonych, Polski, Litwy, Łot- 
wy, Niemiec, Belgji, Francji, Ru- 
munji, Czechosłowacji, Austrji, Wę- 
gier i Chin. 

Telegramy protestacyjne. 
KAIR, 31, VIII. (Pat). Nacjonali- 

styczna partja egipska postanowiła 
na zebraniu wczorajszem wysłać do 
komisji mandatowej Ligi Narodów 
telegram, protestujący przeciwko wy- 
darzeniom w Palestynie. Muzułma- 
nie hinduscy — zamieszkali w Egip- 
cie, również postanowili wysłać te- 
legram do Ligi Narodów i wysokie- 
go komisarza Palestyny z protestem 
przeciwko stronniczemu zachowaniu 
się władz, które — zdaniem auto- 
rów telegramu, udzielają pomocy 
Żydom. 

Nowe utarczki w Palestynie. 

BERLIN, 29.8 (Pat). „Voss. Ztg“ 
donosi z Jerozolimy, że w Hajfie 
wczoraj było ponowne starcie po- 
między arabami a oddziałem wojska 
brytyjskiego, przyczem 30 arabów 
zostało zabitych oraz wielka ilość 
rannych, Komendant wojsk angiel- 
skich w Haifie zarządził stan oblę- 
żenia. Bandy arabskie plądrują opu- 
szczone przez Żydów wsie i kolo- 
nje. Dziennik twierdzi, że wśród 
ofiar znajdują się liczni obywatele 
niemieccy 

BERLIN, 27. VIII. (Pat). „Borli- 
ner Tageblatt" w depeszy swego 
korespondenta z Jerozolimy donosi, 
że po dwudniowem oblężeniu ara- 
bowie zdobyli żydowską kolonję 
Kastinjen. Natomiast koloniści ży= 
dowscy odparli ataki na szereg in- 
nych miejscowości. 

Niezadowolenie z polityki 
rzędu w Palestynie. 

LONDYN, 29.8. (Pat). Wiadomo- 
ści z Palestyny wywołały w szero- 
kich kołach angielskich wyrażne 
niezadowolenie z administracji bry- 
tyjskiej w Jerozolimie. Ogólnie ad- 
ministracji brytyjskiej zarzucają о- 
pieszałość i i bezradność w zażegny- 
waniu konfliktu. Niektóre dzienniki 
wprost podkreślają, że o ile admi- 
nistracja brytyjska nie jest w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa, to jakim 
ma być cel mandatu brytyjskiego w 
Palestynie.Z rozmaitych stron wysu- 
wane są żądania ścisłego śledztwa i 
stosownych zmian w administracji 

palestyńskiej. Że strony żydowskiej 
żądana jest zmiana na stanowisku 
wysokiego komisarza w tym kierun- 
ku, aby wysokim komisarzem  zo- 
stał ponownie Żyd. W przyszłym 
tygodniu egzekutywa syjonistyczna 
złożyć ma rządowi obszerny memo- 
rjał z wyszczególnieniem koniecz- 
nych, z punktu widzenia żydow- 
skiego, zmian personalnych i tak- 
tycznych w administracji Erytyjakiej 
w Palestynie. 

Wybuch fabryki materjałów 
wybuchowych. 

ANTWERPJA, 30.8. (Pat). Wy- 
leciała tu w powietrze fabryka ma- 
terjałów wybuchowych. Dwie osoby 
LJ śmierć. 
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£MLNY SIEWICZOWEJ 
UL. UNIWERSYTECKA 1 

Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 12 
į codziennie od godziny 10 do 5 popoł.     
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CH. KRASNOSIELSKI 
WIELKA 21 

Wznowił przyjęcia od 9—2 i 4*/,—7'/,. 

ООТРСТО ate 
dła wszystkich szkół poleca 

KSIĘGARNIA 

(ebelinera i Walia | 5-0 
Wilno, ul. Mickiewicza 7, tel. 6-24 
2407 1 

      

  

     



        

Zatarg rosyįsko-chifski. 
Wojsko sowieckie na Dalekim 

Wschodzie jest bez przestanku 
transportowane na granicę sowiecko- 
chińską, która mniej więcej jest już 
prawie zupełnie obsadzona. Ostat- 
nie przesunięcie odbyły się już pod 
kierunkiem i w obecności głowno- 
dowodzącego siłami sowieckimi na 
Dalekim Wschodzie, albowiem ge- 
nerał Blucher nadjechał w tych 
dniach do Chabarowska, tymczaso- 
wego celu swej podróży. Zresztą 
na granicy Mandżurji daje się za- 
uważyć pewne uspokojenie, i z wy- 
jątkiem potyczek granicznych mię- 
dzy partyzantami obu wojsk nie 
doszło do żadnych poważniejszych 
wypadków. 

Cała prasa sowiecka komunikuje, 
że poseł chiński w Waszyngtonie 
wysłał w tych dniach odpowiedź 
rządowi amerykańskiemu na notę 
dotyczącą wypadków na Dalekim 
Wschodzie. W odpowiedzi tej znaj- 
duje się szereg skarg na funkcjo- 
narjuszy sowieckich zatrudnionych 
na kolei wschodnio - syberyjskiej i 
oskarżenie władzy sowieckiej, że 
dopuściła do potyczek wojennych 
na mandžurskiej granicy. Chiny do 
magają się w nocie, aby jej tekst 

w całej rozciągłości był zakumoni- 
kowany wszystkim sygnatarjuszom 
paktu Kelloga. Prasa sowiecka oz- 
najmia z satysfakcją, że Ameryka 
odrzuciła to żądanie Chin w całej 
jego rozciągłości. 

Agitacja za ochotniczem wstę- 
powaniem w szeregi armji czerwo- 
nej trwa nieprzerwanie i nie może 
być uważana za spontaniczny wy- 
buch, będąc szablonową. Robotnicy 
jednej fabryki naśladują rodotników 
innych fabryk. Rozpoczął się wyś- 
cig między poszczególnemi fabryka- 
mi, których robotnicy wysilają się 
w objawach lojalności wobec władzy 
sowieckiej. Radjo sowieckie ogła- 
sza, że zaciąg ochotników do czer- 
wonej armji wzrasta z godziny na 
godzinę w szalonem tempie, na 
obszarze całej Rosji Sowieckiej. Na 
konferencji młodzieży robotniczej w 
Minsku wszyscy uczestnicy konfe- 
rencji w liczbie 1000 postanowili 
zaciągnąć się w szeregi armji czer- 
wonej i odjechać natychmiast na 
chiński front. W Homlu oświad- 
czyli robotnicy, że uważają mibili- 
zację za ogłoszoną i oświadczyło 
gotowość do natychmiastowego u- 
dania się na front. 

Rosja zgadza się na podpisanie deklaracji. 

MOSKWA, 31.8 (Pat). Litwinow zawiadomił ambasadora niemieckiego 

von Dirksena, iż rząd sowiecki gotów jest przyjąć propozycję. rządu chiń- 

skiego, dotyczącą podpisania wspólnej deklaracji o załatwieniu konfliktu 

z pewnemi zmianami. Równocześnie Litwinow wręczył proponowany przez 

rząd sowiecki tekst tej wspólnej deklaracji. Treść tej deklaracji jest na- 

stępująca: 

Obie strony ośŚwiadczają, iż uregulują wszystkie sporne kwestje, 

zgodnie z konwencją z 1924 r., w szczególności warunki odkupu koleji 

wschodnio-chińskiej w myśl art. 9 konwencji pekińskiej. Obie strony mia- 

nują swych przedstawicieli, należycie upełnomocnionych do prowadzenia 

konierencyj celem uregulowania wszystkich spraw, wymienionych w pa- 

ragraiie podrzednim. Obie strony uważają, że sytuacja wytworzona na 

kolei wschodnio-chińskiej po wybuchu koniliktu powinna być zmieniona» 

zgodnie z konwencjami podpisanemi w Pekinie i Mukdenie w roku 1924 

w tym kierunku, że wszelkie te zmiany załatwione będą przez konieren- 

cję, przewidzianą art. poprzednim. Rząd sowiecki wysuwa kandydatów na 

stanowiska dyrektorów i wice-dyrektorów kolei wschodnio-chińskiej, któ- 

rzy mianowani będą niezwłocznie przez dyrekcję wyżej wymienionej linji 

kolejowej. Rząd sowiecki udzieli instrukcyj urzędnikom kolei wschodnio- 

chińskiej, będącym obywatelami sowieckiemi, a rząd chiński swoim wła- 

dzom i organom miejscowym, aby Ściśle przestrzegały warunków, wy- 

mienionych w art. 6 układu z roku 1924. Obie strony uwolnią niezwłocz- 

nie wszystkich obywateli aresztowanych w związku z koniliktem po dniu 

1 maja 1929 roku. 

Zapisy do wszystkich klas przyjmuje Kancelarja od 9—1 i od 4—5. 

Zapisy wstępne od 3 września. Przy gimnazjum KURSY dla dorosłych. 

В - klas. Koedukacyjne humanistyczne & 
a 

m Gimnazjum im. J. |. Kraszewskiego 
5 w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. ` 

|| 
E 
Bi 

Zalegalizowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wil. 
dn. 12.X. 1926 r. L. Il. 23007. 2390 5 

KURSY DLA DOROSŁYCH 
przy Gimnazjum Hum.-Koed. im. J. I. KRASZEWSKIEGO. 

Kancelarja Dyrekcji— 
ul. Orzeszkowej 3, czynna od 10--11 g. | 

Wykłady w gm. przy ul. Ostrobramskiej 27 

od godziny 17.30 do 21.30. 

Nauka na podstawie programów Minist. W. R. i 0. P. dla państwowych gimnazjów 

typu humanistycznego, realnego, neoklasycznego i nechumanistycznego. 

ORGANIZACJA: 
Ustrój semestralny. 

1. Stopień przygotowawczy obejmuje repety- 

torjum [—III kl gimn. Czas nauki za- 
leżny od poziomu przygotow. słuchaczy. 

II. Stopień średni—1V, V, VI kl. gimn.—trwa 
3 semestry. 

Ill. Stopień wyžszy—VII, VIII kl. gimn—trwa 
2 semestry. 

IV. Repetytorjum maturalne — powtórzenie i 
zsyntezowanie całego materjału potrze- 
bnego do matury—czas 1 semestr. 

V. Kurs dla specjalnych egzaminów, dających 
prawo skróconej służby wojskow., obli 
czony na okres 2 semestrów. 

SYSTEM: 
System przedmiotowy. Szablonowy system 

klasowy nie może usunąć ogólnie spotyka- 
nych nierówności w przygotowaniu z posz- 
czególnych przedmiotów. Usunąć je może 
system przedmiotowy. Słachacz winien stu- 
djować dany przedmiot na tym poziomie, 
do którego jest dostatecznie przysposobiony. 
Realizacją tego postulatu są u nas lekeje 
wyrównawcze. 

Metoda akroamatyczna i tabelowa będą 
stosowane na repetytorjum maturalnem. 

Zapisy codzień z wyjątkiem świąt ustaw. 
Warunki najdostępniejsze. — Pelnoletni 

podpisują blankiet podaniowy sami, za nie- 
pełnoletnich ustawowi opiekunowie. 
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Księgarnia JÓZEFA ZAWADZKIEGO w Wilnie 
ZAMKOWA 22 (naprzec. kośc. Św. Jana) TELEFON 660 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
NOWE i UŻYWANE 

zwracając uwagę Sz. Klijenteli na dogodności związane z nabyciem 

1) oszczędność na czasie dzięki szybkiej obsłudze i możności zaopa- 
trzenia się we wszystkie podręczniki w jednem miejscu; 

2) zamiana podręczników używanych na nowe przy uwzględnieniu 

3) dostawa do domu w przeciągu 12 godzin na zlecenie telefoniczne 

lub piśmienne podręczników dla poszczególnych.klas wszystkich szkół 

za pobraniem należności, z prawem zamiany w ciągu dni 3-ch. 

Wykazy podręczników do poszczególnych szkół — gratis. 2418-2     V
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KONSERWATORJUM MUZYCZNE w Wilnie u: Pominikańska 5 
EH ( prawami) 

+ NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH SOLOWYCH I ORKIESTROWYCH. 
KLASA ORGANOWA. ŚPIEW SOLOWY. WYKŁADY PRZEDMIOTÓW 
TEORETYCZNYCH. ŻESPOŁY: ,kameralny, chóralny, orkiestrowy. 
PIERWSZORZĘDNE SIŁY NAUCZYCIELSKIE. OPŁATA KWARTALNA. 

Gg SEKRETARJAT CZYNNY OD G. 4—7 W. 
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Silne lotnictwo to potęga Państwal 

KAU RER 

„Zeppelin“ przyby! do Nowego 

Jorku. 

O przybyciu dnia 29 bm. aero- 
statku „Graf Zeppelin“ z Los An- 
gelos do Lakehurst. 

Sterowiec okrążył najpierw No- 
wy York, przelatując nad mostem 
brooklińskim i między drapaczami 
chmur, a następnie skierował się na 
lotnisko Lakehurst pod Nowym 
Yorkiem, gdzie o godzinie 1.12 wed 
ug czasu europejskiego rozpoczęło 
się lądowanie. W ten sposób „Graf 
Zeppelin", który wyruszył w pod- 
róż naokoła świata 19 b. m. odbył 
drogę okólną do Nowego Yorku w 
ciągu 10 dni. Jest to rekord, któ- 
rego nie osiągnięto nawet przy po” 
mocy samolotów. 

„Graf Zeppelin" witany był na 
ulicach Nowego Yorku niezwykle 
entuzjastycznie. W chwili pojawie- 
nia się jego nad miastem, zamarł 
na chwilę ruch uliczny, stanęly na- 
wet tramwaje, gdyż wszyscy chcieli 
widzieć szybujący sterowiec. Na lot- 
nisku w Lakehurst zgromadziły 
się kolosalne tłumy publiczności. 
Wszystkie drogi i ulice prowadzące 
na lotnisko były zawalone samocho- 
dami, tak, że zanim tłum nie zrzed- 
niął, ruch automobilowy nie mógł 
być przywrócony. 

isma nowojorskie przypominają, 
że właśnie 20 lat temu, bo w sier- 
pniu 1909 r- zmarły już hrabia Zep- 
pelin wyruszył pierwszy raz w po- 
wietrze, na sterowcu jego konst- 
rukcji, 

Dzisiejszy przylot „Grafa Zeppe- 
lina“ z podróży naokoło świata do 

Nowego Yorku, jest wielkim trium- 

fem lotnictwa niemieckiego, którego 

rozwój winien zwrócić uwagę państw 

zainteresowanych. Propaganda sze- 

rzona przez Zeppeliny, jest bardżo 

skuteczną na umysły amerykańskie. 

Z izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie. 

Wystawa próbek włosia końskiego, 

szczeciny i grzybów suszonych. 

Jeden z polskich Konsulatów 

zagranicą organizuje w salonach 

Konsulatu stałą wystawę towarów 

eksportowych polskich. Między in- 

nemi wchodzą w grę próbki szcze- 

ciny, włosia końskiego i grzybów 

suszonych. ` 

Zainteresowane firmy zechcą 

zgłosić się do Izby P.-Handlowej 

w Wilnie (Trocka 3) celem otrzy- 

mania bliższych informacyj. 

EET T KSS TAPETY JED AT EAT ЕЛ 

Od Redakcji. 
W następnym numerze rozpocz- 

niemy druk drugiej nowelki z cyklu 

„Samotne dusze” — W. Samerset 

Manghama p. t. „KROPLA KRWI 

MALAJSKIEJ"*. 
TRIDENS IRON | 3 

Konferencja Mac Donalda 

z Briandem. 

PARYŻ, 31. VIII. (Pat). Jak po- 
daje agencja Havasa, premier bry- 

tyjski Mac Donald przybędzie do 

Paryża po południu i niezwłocznie 

uda się do gmachu ministerstwa 

spraw zagranicznych, gdzie odbędzie 

rozmowę z Briandem. 

(AKSA TSO ISO ITA ITS 

Migawki japońskie. 

O Japonji, jej strukturze społecznej i po- 

litycznej przeciętny nasz obywatel ma dość 

mętne pojęcie. Wyobrażamy ją sobie prze- 

ważnie jako kraj idylliczny, w którym pod 

błękitnem niebem okrągły rok kwitną wiśnie, 

chryzantemy, urocze gejsze nie wysiadają Z 

bambusowych lektyk, a bohaterscy młodzień- 

cy gotowi są w każdej chwili popeinić samo- 

bójstwo, dźwięcznie zwane harakiri. t.esarz 

z cesarzową, w barwnych kimonach, prze- 

chadzają się po rajskich ogrodach, przyjmu- 

jąc hołd poddanych i wiernych dworzan. | 

Tymczasem Japonja, dzisiejsza Japonja, 

jej życie i ustrój niewiele różnią się od 

państw „zgniłego Zachodu”. Kraj przebiega- 

ją dalekobieżne pociągi, dymią fabryk straj- 

kują robotnicy, demonstrują komuniści, s 

sację wywołują „panamy,; przez szeroki 0- 

gół obojętnie przyjmowane są częste przesi- 

lenia gabinetowe. Słowem, rzeczywistośćć 

dnia codziennego, podobna do rzeczywisto- 

ści w każdym innym „norwainym* kraju eu- 

   

  

ropejskim. Ё 

рС“:уіЬу’.’ — pomyśli czytelnik. Oto parę 

przykładów. e 

W pierwszych dniach lipca r. b. Japonja 

przeżywała kryzys gabinetowy. Premje Ta- 

naka wręczył cesarzowi dymisjęp, która Z0- 

stała przyjęta. Cesarz powierzył ster rządów 

prezesowi innego stronnictwa (jak w Europie) 

— p. Juko Hamaguchi. Powod kryzysu? 

Trudności ekenomiczne, intrygi, świństwa, 

świństewka... Główną przyczyną upadku pre- 

mjera Tanaka, była sprawa, głośna w swoim 

czasie, zabójstwo słynnego genera chiń- 

skiego Tschang-Tso-Lina. Że śmierć b. dy- 

ktatora Mandżurji nie nastąpiła bez wiedzy 

i woli rządu japońskiego, nie ulega wątpli- 

wości. Ale widocznie niedość przezornie to 

przeprowadzono, bowiem prem się 

gęsto tłumaczyć i nie wytłomac E 

Z drugiej znów strony — rząd niedość 

wiał się komunizmo- 
ykazuje w Japo- 
zwłaszcza wśród 

     

     

energicznie przeciwsta 

wi, który ostatnimi c 

nji znaczną aktywnoś 

młodzieży uniwersyteckiej 

Charakterystyczny obrazek: w Tokio od- 

bywało się zebranie grupy studentów Kore- 

ańskich, którzy zorganizowali zawody atle- 

tyczne, celem "zebrania funduszów na głod- 

nych w Korei Na zebranie wkroczyła grupa 

    
   

  

   

  

    

    

koreańskich robotników (r la ch), któ- 

rzy uważali ten sposób z2 nia głodowi 

. w wyniku za niegodny: Wywiązała się bó 

której jeden ze studentów został 

ciu innych odniosło rany. Jedna 

byli to komuniści druga — anarchi 

licja, aresztowania. sąd... 

A teraz odwrotna strona „medalu* rze- 

czywistości japońskiej, w roku ze 

czas jednej z oficjalnych podróży 

28 letni rybak Narumi iłował wrę 

sobiście cesarzowi je ycze 

jego nędznej osoby. Śmiałek, który chc 

władcy spojrzeć w tw ostał obecnie ska- 

zany na 6 miesięcy w enia. Ten wyrok 

jest w stylu wschodnim. w. w. 

pię- 
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Przyjęcie parlamentarzystów francuskich. 
Przemówienie premjera Świtalskiego. 

WARSZAWA, 31.8 (Pat). Parla- 

mentarzyści francuscy przybyli dziś 

w towarzystwie wicemarszałka Sej- 

mu Jana Dąbskiego do gmachu Pre- 

zydjum Rady Ministrów. gdzie byli 

przyjęci przez prezesa Rady Mini- 

strów Switalskiego. P. Premjer wy- 

głosił do gości francuskich następu- 

jące przemówienie: „Spełniam zape- 

wne jeden z najmilszych swych o- 

bowiązków, gdy jako szef rządu wi- 

tam Panów w stolicy naszego Pah- 

stwa. Przyjazd Panów do Polski ma 

swój specjalny urok. Główną instruk- 

cją, którąście sobie Panowie, jak 

przypuszczam, sami wyjeżdżając ze 

swej ojczyzny, narzucili. — to napa- 

trzenie się Polsce otwartemi oczy- 

ma, by z bystrością i umiejętnością 

syntezy, tak właściwemi dla umy- 

słowości francuskiej, wytworzyć so- 

bie obraz, czem jest dzisiejsza Pol- 

ska. 
Pragniemy jak najgoręcej ułatwić 

Panom to zadanie. Zwiedzając na- 

szą ogólno-krajową wystawę, mie- 

liście Panowie sposobność zabacze- 

nia w skrócie wyników naszej na- 

rodowej pracy. Podczas pozosta- 

łych dni, w których będziemy mieli 

przyjemność goszczenia Panów, zet- 

kniecie się Panowie z naszym kra- 
jem w jego codziennem zwykłem 

życiu. Pragnęlibyśmy, do czego mu- 

szę z całą otwartością się przyznać, 
przeszczepić Wam razem z pozna- 

niem naszej ojczyzny, i tej samej 
trochę dumy, żeśmy w ostatnich 
latach czegoś dokonali, i dokonali 
tego po całym przeszło wieku rzą- 
zenia nami na przekór naszym 

narodowym interesom gospodar- 
czym i po potwornem zniszczeniu 
wojennym. 

Mam nadzieję, że ten mały za- 
mach na serca Panów nam się uda, 
przywiežlišcie bowiem Panowie z 
sobą wszyscy żywo tlejące iskry 
uczuć dla naszego narodu. Rodziły 
się te iskry we Francji w latach, 
gdy losy Polski i Francji były tak 
nierówne, gdy myśmy szukali po- 
mocy w walce o wolność i Francja 
arką nadziei naszych się stawała. 
Dzieje ostatnich lat zrównały Fran- 
cję i Polskę w obliczu wolności. Si-- 
ła i żywotność wzajemnych uczuć 
pozostałe te same, formy ich musia- 
ły się źmienić, bo te uczucia mo- 
gą w innych już warunkach stać 
się bronią zarówno skuteczną jak 
niezbędną tak dla naszych obopól- 
nych interesów, jak i dla pokoju 
świata. 

Życzę Panom przyjemnego po- 
bytu w naszym kraju i byłbym za- 
dowolony, gdyby ci Panowie, któ- 
rzy żywili dla Polski uczucia żywej 
sympatji, zanim ją poznali i po zet- 
knięciu się z nią nie doznali roz- 
czarowania. 

Mowa posła Janusza Radziwiłła 
Szanowne Panie i Szanowni Pa- 

nowie! Już w Poznaniu miałem spo- 

sobność dać wyraz radości, którą 

odczuwamy z powodu waszego 

przyjazdu do Polski. Słyszycie to 

Panowie we wszystkich miastach i 

wsiach, które zwiedzacie. podczas 
waszego pobytu w naszym kraju. 

Dzisiejsze zebranie ma inny cel. Po 
raz pierwszy od czasu jej istnienia 

spotkał grupę parlamentarną pol- 

sko-francuską ten zaszczyt, że w jej 

posiedzeniu biorą udział nasi fran- 

cuscy koledzy. Chcemy więc wyko- 

rzystać tę rzadką i radosną okazję 

nietylko dla zamanifestowania przy- 

jażai polsko-francuskiej — byłoby to 
bowiem zbyteczne—, ale przedew- 
szystkiem dla szczerej i publicznej 
wymiany zdań w sprawie pewnych 
zagadnień polityki aktualnej. 

Cele polityki obu państw. 

Cele polityki tak Francji, jak i 
Polski były już niejednokrotnie przez 
odpowiedzialnych kierowników jas- 
no określone i przez uprawnione 
przedstawicielstwa narodowe z wiel- 
ką jednomyślnością aprobowane. — 
Dadzą się one określić najzwiężlej: 
zagwarantowanie pokoju, a przez 
to możność kulturalnego i gospo- 
darczego rozwoju narodów oraz 
ekspansji wszystkich ich sił żywot- 
nych. 

Co się tyczy Polski, to pomimo 
zbyt wielkiej ilości stronnictw poli- 
tycznych Sejm parokrotnie podtrzy- 
mywał jednomyślnie politykę zagra- 
niczną swego rządu tak, że śmiało 
można mówić już nie o polityce 
tego, lub owego rządą, ale o polityce 
narodu. Osiągnęliśmy przez to, że 
nasza polityka zagraniczna jest zu- 
pełnie niezależna od zmiany mini- 
stra, a nawet rządu. Tego nie moż- 
na powiedzieć zawsze o licznych 
narodach, gdyż często zmiana rzą- 
du pociąga za sobą pewne zmiany 
nawet w polityce zagranicznej, wno- 
sząc w stosunki międzynarodowe 
tak niepożądany moment niepe- 
wności. 

Podstawy sojuszu polsko- 
francuskiego. 

Na tej więc wspólnej dąźności 
do utrzymania pokoju i zagwaran- 
towania pokojowego rozwoju naro- 
dów opiera się sojusz francusko- 
polski. Sojusz ten powstał nietylko 
wskutek przejaźni, jaką naród pol- 
ski żywi dla Francji, nietylko wsku- 
tek podziwu, jaki odczuwa  społe- 
czeństwo polskie dla cywilizacji mo- 
ralnej i materjalnej narodu francu- 
skiego oraz dla jego bohaterstwa, 
którego niezliczone dowody wyka- 
zuje historja, ale został on spowo- 
dowany  przedewszystkiem przez 
wspólny realny i trwały interes po- 
lityczny. Sojusz nasz trwa już od 
lat 10. Posiada więc on swoją hi- 
storję i wydał już rezultaty nietylko 
dla naszych obu narodów, ale o- 
śmielę się twierdzić, powołując się 
na rok 1920, kiedy to jedynie Fran- 
cja poparła nas w walce o wolność 
i o cywilizację europejską przeciw- 
ko zalewowi ze Wschodu,—że rów- 
nież i dla całego świata. Sojusz 
ten odbywał jednak w psychice 
polskiej swoją ewolucję. 

| przejaciele i przeciwnicy nasi 
powinni sobie zdać sprawę z tego. 
że Polska z 1929 roku — to już nie 
jest Polska z 1919 r., czy 1920 r. 
której przedstawiciele zjawili się 
zbyt często na konferencjach euro- 
pejskich w niewdzięcznej roli paten- 
tów. Dziś wszyscy — i nasi przy- 
jaciele i ci, którzy uparcie chcą po- 
zostać naszymi przeciwnikami, mu- 
szą zrozumieć, że dzięki zorganizo- 
wanej pracy 300-miljonowego naro- 
du na brzegach Wisły tworzy się i 
rośnie mocarstwo słowiańskie, coraz 

  

więcej świadome 
praw. 

Jest rzeczą naturalną, że w tych 
warunkach sojusz francusko-polski 
znienia poniekąd charakter i nabie- 
ra nowego, coraz większego zna- 
czenia. } 

Rozumiemy ze sojusz dwóch lub 
kilku narodów, opartych na sile 
materjalnej wyłącznie, zawsze, mo- 
że wywołać reakcję i doprowadzić 
w rezultacie do zbrojnych konflik- 
tów. Europa przedwojenna jest te- 
go przekonywującym dowodem. Nikt 
zatem w Polsce dziwić się nie bę- 
dzie, jezeli Francja dąży do takiego 
uregulowania swych stosunków prze- 
dewszystkiem za swym najbliższym 
sąsiadem, by wszelkie możliwości 
konfliktów na przyszłość wykluczyć. 

Naodwrót taka sama tendencja 
ze strony Polski z pewnością natra- 
fi we Francji na pełne zrozumienie. 
Jeżeli zatem skonstatujemy i tu i 
tam istnienie podobnych tendencyj, 
to musimy to uznać za fakt pożą- 
dany, bo jest to realna praca na 
rzecz pokoju. Niebezpieczeństwo po- 
lega pa czem innem, mianowicie na 
braku skoordynowania tych ciążności. 

Mówmy otwarcie: z jednej stro- 
ny zbliżenie francusko-niemieckie 
nie osiągnie upragnionego celu, jeśli 
tym celem ma być zabezpieczenie 
pokoju, może natomiast narazić nasz 
sojusz na niebezpieczne obciążenie, 
gdyby się zrodziło w społeczeństwie 
polskiem przekonanie, że nasze u- 
prawnione interesy nie zostały u- 
względnione. Ze strony polskiej jest 
nie do pomyślenia takie ustosunko- 
wanie się do naszych sąsiadów, 
któreby w jakikolwiek sposób prze- 
czyło nietylko literze, ale i ducho- 
wi naszego z Francją sojuszu. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że tendencja po- 
lityki niemieckiej jest odwrotną, 
przestałoby jednak być zrozumia- 
łem,. gdyby ktokolwiek we Francji 
lub w Polsce miał tym tendencjom 
lekkomyślnie ulegać. 

Przypadek chciał, że ostatni raz 
panowie bawiliście w Polsce w 

chwili, gdy zawarty został przez .nas 
wspólnie układ w Locarno. Układ 

ten zapoczątkował nową erę w po- 

lityce europejskiej, zmierzającą do 

szybkiej likwidacji skutków wojny. 
Polityka ta ma być dzisiaj nadal 
prowadzona i rozwijana. Jesteśmy 
wszyscy zgodni co do tego, że za- 
straszające następstwa wojny powin- 

ny być zatarte jak najprędzej wspól* 
nym wysiłkiem, Niestety, w sposo- 
bie realizacji tego zadania kryją się 
niebezpieczeństwa, których przeo- 
czenie byłoby bardzo niebezpieczne. 
Niebezpieczeństwo to polega prze- 
dewszystkiem na odmiennem ujmo- 
waniu zagadnienia bezpieczeństwa 
na Zachodzie Europy, a odmien- 
nem na Wschodzie. Francja nie jest 
wprawdzie w tej chwili przedmio- 
tem ataków bezpośrednich Byłoby 
to jednak nie roztropnem twierdzić, 
że stan taki trwać będzie wiecznie, 
że bezpieczeństwo jej jest dosta- 
tecznie zagwarantowane, bowiem 
każdy zbrojny konflikt nad Wisłą 
wywoła niewątpliwie nową ogólną 
pożogę, a Polska nie jest na tyle 
słabą, by sobie dać narzucić przez 
jakikolwiek aeropag decyzję, która- 
by podkopywała podstawy jej nie- 
podległości. 

Współpraca gospodarcza. 

Mówi się wszak dużo o trudnoś- 
ciach gospodarczych krajów europej 
skich i o konieczności solidarnośi 

swej i swych 

      

gospodarczej dla tego kontynentu. My 
w Polsce mamy dla tych spraw naj- 
pełniejsze zrozumienie i zrobimy z 
pewnością wszystko, by taką gospo- 
darczą współpracę ułatwić, chociaż- 
by dlatego, by móc skorzystać z jej 
oczekiwanych rezyltatów i następstw. 
Zdajemy sobie ponadto sprawę z tego, 
że ścisła współpraca gospodarcza 

  

krajów europejskich przyczynia się 
w dużym stopniu do utrwalenia po- 
koju. Ale i tu mamy nasze zastrzeże- 
nia. Nie pragniemy się znaleźć w żad- 
nym, chociażby tylko gospodarczym 
konflikcie z mocarstwem lub społe- 
czeństwem dla którego mamy dużą 
sympatję, któremu sporo zawdzięcza- 
my i z którem pragniemy utrzymać, a 
newet rozwinąć już egzystujące węzły 
i stosunki. Zajęcia takiego samego sta- 
nowiska spodziewamy się ze strony 
naszych przyjaciół. 

Jeśli kooperacja gospodarcza kra- 
jów eropejskich nie powinna nosić 
charakteru zeczepnego w stosunku do 
innych państw, czy też ugrupowań, 
to tembardziej nie wolno ukrywać 
pod pozorami zbliżenia gospodarcze- 
og jakichkolwiek planów zaborczych. 

Wspominam o tem dłatego, że my 
w Polsce mamy pod tym względem 
szereg doświadczeń. Wiemy dobrze, 
jak wielkie trudności trzeba pokonać, 
by dojść do porozumienia z kontra- 
hentem, który dąży do uzyskania pe- 
wnych zdobyczy politycznych, opie- 
rając się na terenie czysto gospodar- 
czym. Mam tu na myśli rokowania 
haudlowe polsko-niemieckie, które się 
przeciągają już od szeregu lat. Roko- 
wania te natrafiają na wprost niezwy- 
ciężone trudności, które są spowodo- 
wane tem, że nie znajdujemy u nasze- 
go kontrahenta zrozumienia koniecz- 

ności współpracy gospodarczej na sto- 
pie równości. 

Rokowania handlowe polsko-nie- 
mieckie dowodzą niezbicie, że trzeba 
przedewszystkiem zmienić psychikę 
ludów i rządów, jeśli się chce osiąg- 
nąć chociażby tylko zbliżenie gospv- 
darcze narodów, żeby tą drogą zreaii 
zować ideał powszechnego pokoju. 
Jest bowiem rzeczą znamienną, że w 

czasach dzisiejszych wszelkie dążenia 
zaborcze polegaja nie tyle na przygo- 
towaniu zbrojnych ataków, ile kryją 
się raczej obłudnie pod postacią współ 
pracy pokojowej i gospodarczej, by 
tą drogą uśpić czujność przeciwnika, 
osłabić jego siłę odporną, od siebie u- 
zależnić, może środkami pokojowemi, 
ale niemniej niebezpiecznemi od naj- 
straszniejszych działań wojennych. 

Zacieśnienie stosunków. 

Kto chce budować wielkie dzie- 
ło pokoju, ten musi utrwalić w psy- 
chice ludów ducha sprawiedliwości 
oraz prawdziwe zrozumienie tych 
wzniostych haseł: „Wolność, Rów- 
ność i Braterstwo". Wielka rewolu- 
cja francuska zastosowała te hasła 
do jednostek. Dziś należałoby je 
zastosować do całych narodów. 
Hasła te są pochodzenia francuskie- 
go. Warto o tem pamiętać. Duch 
germański zrodził inną naukę, na- 
ukę 0 „narodzie panów i narodach 
opanowanych*. Teorja ta ma po 
dziś dzień miljony zwolenników w 
Europie Centralnej. 

й Być może, że część narodu nie- 
mieckiego zaczyna się skłaniać do 
szczytnych haseł równości i brater- 
stwa. Pozostały one jednak po dziś 
dzień obce olbrzymiej większości 
społeczeństwa niemieckiego, jak rów- 
nież licznemu gronu jego przywód- 
ców politycznych. Wielkiem i za- 
szczytnem zadaniem Francji byłoby 
zyskiwanie wczorajszych przeciwni- 
ków dla tych haseł. Ale celu tego 

nie osiągnie się przez branie pozo- 
rów za rzeczywistość i przez wypu- 
szczenie atutów siły politycznej ze 
swoich rąk. Hasła nawet najszczyt- 
niejsze nie będą miały wielkich 
szans realizacji, jeżeli będą głoszo- 
ne przez słabych i bezbronnych. 

Byle móc urzeczywistnić, trzeba 
przedewszystkiem imponować siłą i 
zwartością organizacyjną. Tę siłę 
powinien przedstawiać między in- 
nemi sojusz francusko-polski, siłę 
stworzoną bynajmniej nie dla celów 
zaborczych lecz dla ugruntowania 
w stosunkach międzynarodowych 
idei sprawiedliwości i równości. Za- 
cieśnienie tego sojuszu, pogłębienie 
wzajemnego zaufania, popularyzacja 
tych myśli wśród wszystkich naro- 
dów, wreszcie oddziaływanie w 
tym duchu na nasze rządy — oto 
jedno z najważniejszych zadań na- 
szych grup parlamentarnych, 

: Wasza wizyta w Polsce, Szanow- 
ni Panowie, przyczyni się do tego 
w dużym stopniu. Jest ona dla nas 
jeszcze jednym dowodemwięcej nie- 
tylko naszej przyjaźni, lecz również 
waszego zainteresowania się naszym 
krajem. Wy zaś Szanowni Panowie, 
będziecie mogli zdać sobie sprawę 
z postępów, jakie zrobił naród pra- 
cowity i patrjotyczny w okresie bar- 
dzo krótkim i w warunkach, ktore 
niezawsze były pomyślne. Znacie, 
Szanowni Panowie, zbyt dobrze na- 
sze uczucia względem was, bym się 
potrzebował nad tem rozwodzić. 
lstota rzeczy polega na tem byście 
nabrali przekonania, że my jesteśmy 
zdecydowani i zdolni do pokona- 
nia wszelkich trudności, które nam 
mogą jeszcze stanąć w poprzek dro- 
gi i że w jak najściślejszym związ- 
ku naszych narodów widzimy naj- 
pewniejszy sposób ich przezwycię- 
zenia. 

  

   

  

  

artysta-fotograf. 

Jagiellońska 8, tel.968. Przyjmuje 9—6. 

3 POKOJE 
do wynajęcia. Kolonja Wileńska 7, 

Marja Frieman-Jasus. 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Nowy prezydent m. Grodna. 

Pan wojewoda białostocki zamia- 
nował prezydentem m. Grodna do- 
tychczasowego Komisarza Rządowego 

p. Antoniego Rączaszka od dn. 1 IX. 

1929 r., zatwierdził wybór wice prezy- 

denta m. Grodna p. O. Suchowlań- 
skiego i wyznaczył jako ostateczny 
termin na wybory ławników dzień 8 
września. 

  

Protest żydów białostockich przeciw wypadkom w Palestynie 

i nawoływanie do tworzenia Legjonu żydowskiego. 

W ub: czwartek banki żydowskie 

w Białymstoku na znak żałoby z po- 

wodu zajść w Palestynie były nieczyn- 

ne od godz. 12 do13. Tegoż dnia po- 

południu odbył się w Białymstoku, 

przy udziale 5.000 osób, protestacyjny 

wiec sjonistyczny na którym uchwa- | 

lono rezolucję, domagającą się na- 

tychmiastowego zniesienia dotych- 

czasowej administracji Palestyny, 

najsurowszego ukarania wszystkich 

bezpośrednich i pośrednich winowaj- 

ców krwawych wydarzeń w Paleesty- 

nie, przywrócenia prawnego posiada- 

SMORGONIE 

Jeszcze o średniej Szkole 

Handlowej w Smorgoniach. 

Jak na tem miejscu wspomniano 

miejscowe czyniki społeczne zdołały 

pokonać wszelkie trudności, przeważ- 

nie natury technicznej, i w Smorgo- 

niach powstała Średnia Szkoła klan- 

sdlowa Towarzystwa Przyjaciół Oś- 

wiaty. 
Z braku własnego gmachu wynaję- 

to budynek zupełnie na ten cel odpo- 

wiedni i należycie urządzony. 

Dyrektorem Szkoły został przez 

Kuratorjum mianowany p. Kazimierz 

Kozaczek, który na wstępie wykazał 

już wiele energji przy organizacji po- 

wstającej Szkoły tak, że możemy być 

pewni, iż szkoła ta będzie postawiona 

na należytym poziomie. 

Z przykrością jednak stwierdzono 

fakt, że jeden z miejscowych nauczy- 

cieli szkoły powszechnej z nieznanych 

bliżej pobudek, rozsiewa wśród nie- 

świadomej ludności swe wywody, że 

Szkoła Handlowa w Smorgoniach nie 

ma racji bytu, że nie da ona absolwen- 

towi żadnych korzyści, że rzekomo 

jest to typ szkoły dokształcającej it p. 

Wobec powyższego, aczkolwiek na 

kurs I zapisanych jest już dostateczna 

ilość kandydatów i nadal wpływają 

liczne zgłoszenia, autor niniejszego 

korzystając z uprzejmości p. Dyrekto- 

ra Kozaczka uzyskał, od tegoż wyjaś- 

nienie, które w streszczeniu przedsta- 

wia się następująco: 

Szkoła Handlowa w Smorgoniach 

jest szkołą typu średniego. Całokształt 

nauki w szkole obejmuje oprócz 

przedmiotów ogólnokształcących, od- 

powiadających wyższym klasom szko- 

ły średniej ogólnokształcącej (gimna- 

zjum), przedmioty handiows. Aryt- 

metyka handlowa różni się zasadni- 

czo od arytmetyki wykładanej w gi- 

mnazjach i obejmuje całkowicie 

wszelkie metody, wymagane tak w 

bankowości jak i w manipulacjach 

handlowych. Drugim przedmiotem 

nia „Ściany Płaczu, sformowania sil- 
nej żydowskiej samoobrony policyj- 
nej i wojskowej na całym obszarze 
Palestyny, całkowitego odszkodowa- 
nia dla ludności żydowskiej, która po- 
niosła straty w związku z wydarzenia- 
mi w Palestynie, wolnej masowej emi- 
gracji do Palestyny i t. d. 

Mówcy na wiecu wypowiadali się 
za koniecznością zorganizowania Le- 
gjonu żydowskiego, który położyłby 
kres wystąpieniom Arabów przeciw- 
ko Żydom w Palestynie. 

  

fachowym jest buchalterja, materjał 
której jest również w zupełności wy- 
czerpany. Obecnie, oprócz wszystkich 
dotychczasowych systemów, obejmu- 
je również najnowszy system buchal- 
terji szwajcarskiej, Korespondencja 
przerabiana jest tak polska jak i nie- 
miecka i w zupełności wystarczająca 
w praktyce. Również nauka o handlu 
porusza wszelkie możliwe zagadnie- 
nia życia handlowego i gospodarczego 
Z innych przedmiotów zakres nauki 
w Szkole Handlowej obejmuje jeszcze 
stenografję, pisanie na maszynie oraz 
towaroznawstwo, oparte w . ZU- 

pełności na pokazach przerabianego 

działu. 
Absolwenci Szkoły Handlowej wy- 

chodzą w pełni przygotowani do swe- 
go zawodu czy to pracując w handlu 

czy też jako pracownicy bankowi 
względnie innych instytucyj prywat- 
nych, rządowych i samorządowych. 

Celem Szkoły przedewszystkiem 
jest stworzenie w Polsce własnego fa- 
chowego stanu kupiectwa. Cel ten zo- 

stał przez społeczeństwo zrozumiany 

czego dowodem jest zajęcie przychył- 

nego stanowiska wobec szkół handlo- 

wych wzrastająca z roku na rok frek- 

wencja uczniów w tych szkołach. 
Gimnazjum jako takie nie daje ab- 

solwentowi jeszcze nic konkretnego, 
a tylko stwarza licho płatny stan urzę- 

dniczy. Mała tylko garstka szczęśliw- 

ców może kształcić się na uniwersy- 

tetach. Rezultatem tego jest rozgory- 

czenie do życia i apatja. 
# 

Dnia 3-g0 wrzešnia r. b. odbędzie 

się uroczystość poświęcenia nowopo- 

wstałej Średniej Szkoły Handlowej w 
Smorgoniach, na którą to uroczystość 

zaproszono p. Kuczewskiego — Na- 

czelnika Wydziału Szkół Zawodow. 

Kuratorjum Szkolnego Okręgu Wi- 

leńskiego, przedstawicieli Władz i 

Urzędów Powiatowych i miejscowych 

oraz przedstawicieli okolicznego й 

miejscowego społeczeństwa. 
Placówce tej życzyć należy jaknaj- 

lepszego rozwoju! L. 

m 

BIALYSTOK 
-- Okradzenie pogromczyni lwów. Współ- 

właściciel bawiącego w Białymstoku cyrku 

zoologicznego, Ludwik Koczko powiadomił 

policję, że onegdaj wieczorem skradziono 

z jego biurka w wagonie cyrkowym sumę 

36.00 zł., stanowiącą własność pogromczyni 

1wów. masa 

WILEJKA 
+ Protektorem poświęcenia sztandaru 

Zw. Strzel. w Wilejce jest Marsz. Piłsudski. 

W związku z uroczystością poświęcenia 

Sztandaru Strzeleckiego Obwodu Wilejka, o 

którym w swoim czasie były wzmianki w 

dziennikach i czasopismach dowiadujemy się 

że protektorat nad uroczystością poświęcenia 

tego sztandaru, odbyć się mającą w dn 21 

i 22 września r. b. w Wilejce, raczył łaska- 

wie objąć Pan Marszałek Piłsudski. 

Jest to dowodem duchowej spójni między 

Tym Wielkim Budowniczym Polski 'a jego 

młodą armją, kroczącą naprzód ku świetla- 

nym celom Wielkiej i Potężnej Ojczyzny. 

SZUMSK 
+ Polowanie. Dziś w gminie szumskiej 

powiatu wileńsko-trockiego odbędzie się po- 

lowanie na wilki zorganizowane przez jed- 

nego z tamtejszych właścicieli folwarku. 

Z 

Z NOTATNIKA WŁÓCZĘGI 

Czas pomyśleć o cyklistach! 

Cyklišci należą do jednej z naj- 

bardziej upośledzonych kategorii 

obywateli. Uprawnienia ich nietyl- 

ko że się nie rozszerzają lecz — od- 

wrotnie zwężają się. Tak naprzy- 

kład od kilku już lat zamknięto dla 

użytku cyklistów park Zakretowy 

a na dobitkę zakazano również jeż- 

dzić i w parku sportowym im. gen. 

Żeligowskiego (dobry „sportowy”!)!! 

Pozostały więc cyklistom tylko hor- 

rendalne bruki wileńskie, względnie 

jazda po chodnikach, która to przy- 

jemność powoduje jak wiadomo — 
przykre kolizje z policją. 

W poszukiwaniu nowych terenów 

do jazdy któreby zastąpiły daw- 

ne place, brać rowerowa coraz to 
częściej poczęła odwiedzać plac 

szkolny przy gimn. im. Zygmunta 

Augusta w okolicach góry Bouffał- 

dowej aż zadomowiła się tam na 

dobre. Plac ten z chwilą uporząd- 

kowania placu szkolnego wewnątrz 

murów gimnazjalnych utracił swe 

znaczenie dla zakładu to też znaj- 

duje się obecnie w stanie mocno 

zaniedbanym. Plac ten położony 

na szczycie wzgórza posiada trzy 

strony w kształcie spadzistych zbo- 

czy i tylko czwarty zamyka mur 
szkolny. 

Jedna ze stron urwistych placu 
biegnie na wysokości kilku metrów 
ponad ulicą Boufałłową. Rzeczą jest 
oczywistą że upadek w tem miejscu 

z placu na ulicę grozi zabiciem a 
<o najmniej ciężkiem kalectwem ur- 
wisko bowiem jest niemal prosto- 
padle! Tak samo groźne są pozo- 

stałe dwa zbocza, jedno z głębokich 

dołów po kopaniu gliny, drugie 

dzięki (rosnącym na niem drzewom. 
Gdyby plac ten przeznaczony 

był tylko dla spaceru to i tak nale- 

'žaloby go otoczyć barjerką cóż do- 

piero gdy siłą rzeczy stał się gene- 

ralnym punktem jazdy rowerowej 

dla całego miasta. Tembardziej że 

jeżdżą tu nie jacyś tam zawodowi 

cykliści od wyścigów i tym podob- 

nych hec ale ot, zwyczajna sobie 

młodzież szkolna która chce się tro- 

chę pokręcić na rowerze, a nieraz 

nawet dopiero uczy się jeżdzić! 

Ktoś być może powie że, ja 

dotychczas, nieszczęśliwych wypad- 

ków tu nie było, ale niedorzeczność 

podobnego rozumowania zbyt jest 

widoczną by trzeba było je zbijać! 

Czyż koniecznie trzeba czekać by 

ktoś tu sobie kark skręcił a wów- 

czas dopiero pomyśleć o stawianiu 

bariery, by stało się zadość smut- 
nemu przysłowiu. „Mądry Polak po 
szkodzie!?* 

Ponieważ plac upomniany, z chwi- 

lą przemiany igo w plac rowerowy 

nabrał charakteru ogólno-miejskiego 

uporządkowaniem go winien się za- 

jąć Magistrat. W tym celu należy 

plac otoczyć barjerą chociażby drew- 

nianą narazie, urządzić kilka ławe- 

czek, zasypać wąwozy utworzone 
po bokach placu przez wodę desz- 

czową no i wyżwirować trochę po- 

wierzchnię tego placu, który gład- 

kość pozostawia dużo do życzenia. 
„Lazik“. 

ANTANO NOTE TT KTS, 

Dr. E. Globus ti: i 
Wileńska 22 powrócił 

KFOR AJ EZR M LOLO BONE SZK 

KRONIKA 
Dziś: Idziego Ob. Bł. 

Jutro: Stefana Kr. Węg. 
  

1 Wschód słońca—g. 4 m. 34 

Zachód „ —g. 18 m. 42 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. $. B. z dnia 31/VIl1—1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w mi- ; 765 
limetrach | 

Temperatura į + 19° С 
srednia 

Opady w mi- į ж 
limetrach 

Wiatr b 
przeważający | SR 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum: -- 18 

Maximum: Ą- 24 C. 
Tendencja barometr.: bez zmian. 

MIEJSKA 
— Ruch budowlany. W ubiegłym kwarta- 

le rozpoczęto w Wilnie budowę nowych 14 

domów. W tym samym czasie wykończono 

budowę 17 domów. (o) 

— Wykopanie kości ludzkich. Wczoraj 

podczas robót kanalizacyjnych na zaułku Li- 

terackim natrafiono na znaczną ilość kości 

ludzkich. Ilość tych kości nasuwa przypusz- 

czenie, że w miejscu tym był kiedyś cmen- 

tarz. 0) 

— Cofnięcie kart rzemieślniczych obeo- 

krajowcom. Wydział Przemysłowy Magistra- 

tu po sporządzeniu spisu rzemieślników-ob- 

cokrajowców, którzy otrzymali już karty rze- 

mieślnicze wezwał ich do zwrotu tych kart 

do czasu wyjaśnienia ich stosunku do pań- 

stwowości polskiej. (0) 

SPRAWY SZKOLNE 
— Rozpoczęcie roku szkolnego. A więc 

we wtorek rozpoczynają się lekcje w szko- 

łach. O' godzinie 8-ej rano we wszystkich 

szkołach odbędą się zbiórki uczniów i ucze- 

nic by następnie udać się do kościołów na 

nabożeństwa, i rozpocząć w ten sposob nowy 

rok szkolny. (o) 

— Zwolnienie uczniów szkół powszechn. 

od okazywania legitymacyj na kolejach. Wła- 

dze kolejowe po porozumieniu z odnośnemi 

czynnikami szkolnemi zgodziły się na zwol- 

nienie uczniów szkół powszechnych od obo- 

wiązku okazywania legitymacyj przy prze- 

jazdach ulgowych koleją. 

Spowodowane to zostało zaprowadzeniem 

metrykuł uczniowskich w szkołach powsz. 

Szkoła „Dziecko Polskie* i Przedszkole 

pod kierun. Stefanji Swida przeniesiona do 

większego lokalu przy ul. Mickiewicza 11-11 

(wejście gdzie kino Lux) w związku z tem są 

jeszcze wakanse. Wiek dzieci od 4 do 11 lat. 

* Zapisy trwają do 3 września godz. 1—2 i 4.30 

5.30 po poł. Zajęcia rozpoczną się 16-g0 

września 1929 r. ^ 
— Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo- 

Gospodarczych w Wilnie podaje do wiado- 

mości, że początek lekcyj w Instytucie odbę- 

dzie się we wtorek dn 3 września o godz. 

9-ej rano. 

Wobec bardzo znacznego napływu kan- 

dydatów na I-szy kurs niezbędne jest otwar- 

cie IV-go oddziału równoległego i dlatego 

termin przyjmowania podań na kurs I-szy 

został przedłużony do dn. 15-g0 wrze'śnia 

1929 r. 
— Uwadze młodzieży oraz radzieów. 

Przy nabywaniu książek szkolnych nalezy 

pamiętać, że obecnie dla wygody publicznos- 

ci także niektóre polskie lirmy księgarskie 

wprowadziły u siebie podręczniki używane, 

m in. posiada je księgarnia J. Zawadzkiego 

przy ul. Zamkowej 22. 
— Nowa dyrektorka gimn. im. Czarto- 

ryskiego. Pani Janina Bohdanowiczówna na- 

uczycielka gimnazjum Elizy Orzeszkowej w 

Wilnie została mianowana dyrektorką gimn. 

im. Czartoryskiego na miejsce p. Walerji Ła- 

zarówny, która została przeniesiona w stan 

spoczynku. (o) 

— Ze Szkoły Organistów im. J. Montwiłła. 

W roku bieżącym w zawodowej szkole orga- 

nistów J. Montwiłła nastąpi otwarcie drugie- 

go kursu na którym będą wykładane nastę- 

pujące przedmioty: 1) religja, 2) gra orga- 

nowa (bez pedału), 3) harmonja, 4) solfegio, 

5) obrzędy, 6) wyszukiwanie śpiewów pod 

rubryceli, 7) tonacje kościelne, 8) język polsk. 

Na pierwszym kursie obowiązywać będą 

następujące przedmioty: 1) religja, 2) gra 

fortepjanowa, 3) zasady muzyki, 4) solfegio, 

5) rubryceli, 6) język łaciński, 7) początek 

śpiewu gregorjańskiego, 8) język polski. 

Zajęcia w szkole rozpoczną się w dniu 

8-go września. 

Zapisy nowych kandydatów przyjmuje 

Kierownik Szkoły prof. Kalinowski codzien- 

nie od godz. 2—4 (Oranżeryjny zauł 3—1) 

i sekretarjat T-wa Muzycznego „Lutnia w 

poniedziałki i czwartki od godziny 8-ej do 
9-ej wieczorem. 

— Egzamina dla kandydatów na nauczy- 
cieli szkół średnich. Do 28 września kandy- 
daci szkół średnich mogą składać podania o 

dopuszczeniu ich do egzaminów przed pań- 

stwową komisją egzaminacyjną wnosząc jed- 

nocześnie przepisaną opłatę. Egzaminy od- 

będą się od 18 do31 października. (o) 
— Początek roku Szkolnego Zawodowo- 

Dokształcającej im. św. „Teresy*. We wtorek 

3 września rozpocznie się rok szkolny. Zapi- 

sy przyjmuje kancelarja szkoły przy ulicy 
Połockiej Nr. 2 w godzinach od 10 do 1 i od 
5 do7 po poł. do dnia 3 września./ 

Kurs nauki 3-letni. Lekcje odbywają się 

codziennie (oprócz soboty) w godzinach od 

6 do 9 wieczorem. Przy wstąpieniu na kurs 
1 wymagane są świadectwa z ukończenia 4 

oddziałów szkoły powszechnej. Nauka w szk. 

bezpłatna. 
— Liceum Handlowe i Liceum Ogółno- 

Kształcące z prawami szkół powszechnych. 

Kandydatki do Liceum Handlowego winny 

wykazać się świadectwem ukończenia 6 kl. 

szkoły Średniej. Zapisy przyjmują się co- 

dziennie od godz. 12—2-ej (ul. Żeligowskie- 

go 1 m. 2). Egzamina wstępne odbędą się 

3 września. Od klasy 4-ej dla życzących 

wprowadza się równolegle gimnazjalny kurs 
łałciny i matematyki. 

— Doniosłe zarządzenie Kuratorjum Okr. 
Szkolnego. Kuratorjum Okręgu Szsołnego 

zwróciło się do wszystkich nauczycieli z wez- 

waniem, by doceniając wartość krzewienia 

zdrowych organizacyj społecznych dla Е 

szłości państwa i narodu dopomagali w m 
rę możności we wszystkich poczynani 

kulturałno-oświatowych tych organizacvj. 
Jednocześnie inspektorzy szkolni mają 

otoczyć specjalną opieką organizacji mło- 
dzieży wiejskiej i będą udzieiali im zezwolen 

na korzystanie z lokali szkoinych. 
Kurałorjum wychodzi z założenia, że or 

ganizacje młodzieży jak Zw. Młodzieży Wiej- 
skiej, Zw. Strzelecki i t. p. poza przysposo- 

bieniem rolniczem, społecznem, sportowem 

rozwijają akcję kulturalną przez zakładanie 

bibljotek, ognisk dokształcania, organizowa- 

nie wycieczek, co naturalnie winno poviag- 
nąć współdziałanie nauczycielstwa., 10) 

SPRAWY PRASOWE 

— Echa rewelacyj „Togu“ o nadužyciach 
w Wydz. Opieki Społecznej. Sprawa b. kie- 
rownika Op. Społ. Magistratu po przeprowa- 
dzeniu dochodzenia przez władze miejskie 
została skierowana do władz sądowych. 

Jednocześnie jesteśmy upoważnieni do 
stwierdzenia że podane przed kilku dniami 

  

    

  

h 

      

w gazecie żargonowej „Tog“ „rewelacje“ o 

Wydziale Opieki Społecznej zupełnie nie od- 

powiadają prawdzie i obliczone są zapewne 

na podrywanie autorytetu tut. samorządu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Żydzi chcą formować legjon palestyń- 

ski. Ostatnie wypadki w Jerozolimie spowo- 
dowały, że wśród żydów powstał projekt ut- 
worzenia Legjonu żydów polskich którzy u- 
daliby się do Palestyny w celu obrony mienia 
i życia tamtejszych mieszkańców. Werbunek 
do Legjonu rozpocząłby się po otrzymaniu 

potrzebnych funduszów. (o) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Powstanie Centrali Zw. właścicieli śre- 

dniej i drobnej nieruchomości m. Wilna, 

W dniu 30 sierpnia r. b. w lokalu Rady Okr. 

Osadników Wojskowych, odbyło się inaugu- 

racyjne posiedzenie Rady Centralnej Zw. wł. 

domów m. Wilna. Przybyli reprezentanci 

wszystkich dzielnic miasta w liczbie 16. Po- 

stanowiono do dnia 10 września r. b. przejąć 

wszelkie akta i majątek b. Związku przenieść 

do centrum miasta w jednakowem oddaleniu 

od pozostałych innych dzielni siedz. władz 

centralnych Związku, gdzie również będą u- 

dzielane bezpłatne porady prawne dla człon- 

ków przez fachowców adwokatów, oraz nie- 

zwłocznie przedłożyć zmodyfikowany statut 

odnośnym władzom do zalegalizowania. 

Następnie odbyły się wybory do prezy- 

djum Rady Centr. i Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczącym Rady został dr. Czesław 

Skarbek, sekretarzem generalnym S. Kacza- 

nowski, skarbnikiem naczelnym — mg. praw 

W. Trzeciak. Do Komisji Rewizyjnej wybra- 

no: A. Kuryłło (przewodniczący), W. Rakow- 

skiego, W. Lisowskiego, Fr. Borowskiego i in 

RÓŻNE 

— Wyjaśnienie w sprawie ulg podatkow. 

W n-rze 197 „Kurjerą Wil.* z dn. 30 sierpnia 

r. b. podaliśmy wiz , jakoby Prezes 

arbowej, przyjmując delegację Zrze- 

Drobnych Handlarzy miał jej oświad- 

że podania w sprawie udzielenia ulg 

podatkowych (rozłożenia na raty, odrocze- 

nia terminu płatności i t p.) mu by 

szone, w imieniu płatników, przez Źw 

Drobnych Kupców. 
Jak się dowiadujemy wiadomość ta jest 

nieścisła: Prezes Izby wyjaśnił delegacji, że 

wszelkie prośby o ulgi podatkowe mogą być 

rozważana jedynie tylko na skutek indy- 

widualnych podań płatników, wniesionych 

do władz skarbowych. 
Współudział zaś organizacji zawodowej 

może wyrażać się jedynie w zaopinjowaniu 

wspomnianych podań, o ile płalnicy zwrócą 

się do tej organizacji. 
— Dwa zjazdy w Wilnie. W dniach od 25 

do 29 września odbędzie się w Wilnie zlazd 

lekarzy i przyrodników polskich oraz zjazd 

polskiego towarzystwa anatomiczno-zoo0logi- 

cznego. Oba zjazdy odbędą się wspolnie 

— Podziękowanie Polskiego Białego Krz. 

Prezydjum Zarządu Polskiego Białego Krz. 

w Wilnie składa serdeczne podziękowanie 

JWP. prezesowej Lewakowskiej, Jadwidze 

iRessowej, inżynierowej Gordziałkowskiej, 

Swidzińskiej,  Charmańskiej, inżynierowej 

Schnee, inżynierowej Walickiej, Drozdów 

skiej, dr-wi Włodzimierzowi 

  

    

    

    

  

  

          

Korskiemu, 

Filemonowiczowi, por. Telatyckiemu, Romu- 

aldowi Tomaszewskiemu — za ofiarną 1 о- 

wocną pracę przy zarganizowaniu i przepro- 

wadzeniu kwesty w dniu 30.VI 1929 r. która 

przyniosła 683 zł. 21 gr. (a) 

NADESŁANE 

| Przedstawiciela- podróżują- | 
CEgO ze skłaiem konsygnacyjoym, na 

Wilno i pobliskie okręgi, na bardzo do- 

brych warunkach. poszukuje poważna 

fabryka wyrobów kosmetycznych, dla 

zaprowadzonych artykułów. Pożądana 

ewentuslna kaucja, lub zabezpieczenie. 

Zgłoszenia do T-wa Reklamy Mię- 

dzynarcdowej j.r. Rud If Mosse. Kraków 

Zybl'kiewicza 16. pod „Pewne dochody”. | 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia”) 
— Pożegnanie Zespołu Artystów Teatru 

Polskiego oraz Marji Balcerkiewiczówny. 

Dziś Teatr Polski daje dwa widowiska: o g. 

3-ej z udziałem M. Balcerkiewiczówny i Sta- 

nisława Purzyckiego, K. Wyrwicz-Wichrow- 

skiego i Wł. Malinowskiego. Grana będzie po 

raz ostatni Świetna komedja St. Kiedrzyń- 

skiego „Oczy ks. Fatmy“. 

Dziś o godz. 6-ej zamknięcie sezonu 1928- 

1929. Odegrana zostanie najnowsza komedja 

St. Kiedrzyńskiego „Miłość bez grosza* na 

której publiczność bawi się wybornie. 

— Występ F. i N. Parnellów. Świetna para 

baletu opery warszawskiej Feliks Parnell i 

Nina Pawliszewa, która w tryumfalnym po- 

chodzie objechała wszystkie niemal ważniej- 

sze stolice Europy, wystąpi dziś w sali Te- 

atru Polskiego z własnym wieczorem. W wie- 

czorze bierze udział znany wiolonczelista А. 

Katz. Początek wieczoru Parnellėw o godz. 

8 m. 45. 
— Występy Zuli Pogorzelskiej. W czwar- 

tek i piątek przyszłego tygodnia odbędą się 

w Teatrze Polskim 2 wieczory Zuli Pogo- 

rzelskiej. 
— Ogród po-Bernardyński. W dn. 1 wrze- 

śnia (w niedzielę) odbędzie się Koncert Orkie 

stry Symfonicznej pod dyr. Eugenjusza Dzie- 

wulskiego. W koncercie biorą udział Wyr- 

wicz-Wichrowski, Zygmunt Rewkowski i Je- 

rzy Świętodowski. W programie najnowsze 

przeboje Warszawy i Wilna. 

RADJO 
Fala 385 metrów. 

NEDZIELA, dnia 1-go września. 

10.10: Transmisja dzwonów katedralnych 

i nabożeństwa z Katedry Wileńskiej. 11.45: 

Wystawa Poznańska mówi. 11.56: Sygnał 

czasu, hejnał oraz komunikat meteorologicz- 

ny. 12.10: Poranek muzyki popularnej. 16.00: 

Odczyty rolnicze. 18.30: Audycja dla dzieci. 

Bajeczki dla najmłodszych opowie Zofja To- 

karczykowa. 19.00: Wędrówki po Francji. 

Francuskie piosenki regjonalne wykona Ser- 

gjusz Konter. 19.25: Transmisja z Warszawy 

„Jak doszli do bogactwa miljonerzy amery- 

kanscy“ wygl. inž. Eugenjusz Porębski. 19.50: 

Transmisja z Teatru Wielkiego w Poznaniu 

Opera „Hrabina“ Stanisława Moniuszki. Po 

operze komunikaty oraz muzyka taneczna. 

17.00: Transmisja z Warszawy. Mecz lekko- 

atletyczny  Czechy—Polska. 17.45: Transm. 

z Warsz. Koncert popularny. 

PONIEDZIAŁEK, dnia, 2-go września. 

11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Gra- 

mofon. 12.50: Wystawa Poznańska mówi. 

13.00: Komunikat meteorologiczny z Warsz. 

16. Program, repertuar i chwilka litewska. 

17.26: Audycja dla młodzieży. „Dzieciństwo 

wielkich polaków (Stefan Żeromski) wygł. 

Helena Markiewiczówna. 17.50: Wystawa Po- 

znańska mówi. 18.00: Koncert muzyki popu- 

larnej. 19.00: Audycja recytacy wirsze 

Zofji Rościszewskiej 
nowski art. dram. 19. „Wrażenia z podró- 

žy do Italji“ wygl J. Horoszkiewiczówna. 

sekretarka U. S. B. 19.55: Sygnał czasu i pro- 

gram na dzień następny. 20.05: „Opera na 

przełomie* — odczyt z dz. „Muzyka wygł. 

  

  

  

  

  

   

     

St. Węsławski. 20.30: Koncert międzynaro- 
dowy z Wiednia. 22.00: Komunikaty. 22.45: 
Muzyka taneczna z restauracji „Polonja* w 
Wilnie. 

WTOREK dnia 3 września 1929 r. 

11.56: Sygnał czasu i hejnał, 12.05: Po- 
ranek muzyki popularnej. 12.50: P. W. K. 
mówi. 13.00: Komunikat meteorolog. z War- 
S 16.55: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska.17.15: Trarismisja z War- 
szawy, feljeton uzdrowiskowy, wygł. Tade- 
usz Strzetelski. 17.25: Kronikę z życia mło- 

dzieży wygł. wróżka dzieciolubka. 17.50: P. 
W. K. mówi. 18.00: Transmisja muzyki lek- 
kiej z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 19.00: 
Kącik dla panów wygl. K. Wyrwicz-Wich- 
rowski. 19.25: Wolna trybuna. 19.50: Pro- 
gram na dzień następny i sygnał czasu. 20.00: 
„350 lat Uniwersytetu Wileńskiego', odczyt 
I z cyklu „Jubileusz U. S. B.*, wygł. Waler- 
jan Charkiewicz. 20.30:- Transmisja z War- 
572 ‚ Копсег! wieczorny. 22.00: Komuni- 
katy P. A. T. 22.45: Spacer detektorowy po 
Europie. 

    
  

  

Nowinki radjowe. 

TRANSMISJA SPORTOWA. 

W niedzielę o godz. 17-ej transmitowane 
będą z Agrikoli w Warszawie IV lekko-atle- 
tyczne zawody sportowe między Polską a 
Czechosłowacją. Rozgłośnia Warszawska bę- 
dzie się starała wyzyskać tę audycję możli- 
wie jaknajbardziej w kierunku wykorzysta- 
nia wszystkich momentów radjofonicznych 
zawodów. E 

„JAK DOSZLI DO BOGACTWA SLAWNI 
MILJONERZY AMERYKAŃSCY*. 

Opowie inż. Eug. Porębski w niedzielę o 
godz. 19.25. 

OPERA „HRABINA“ ST. MONIUSZKI. 
Z okazji dziesięciolecia opery Poznańskie- 

go Teatru Operowego transmitują wszystkie 
RY stacje nadawcze w niedzielę o godz. 

.50. 

KONCERT MIĘDZYNARODOWY 

Z Wiednia będą transmitowały wszystkie 
stacje nadawcze polskie, czeskie, jugosło- 
wiańskie, węgierskie, niemieckie i austrjackie 
w poniedziałek o godz. 20.30. W programie 
popularna muzyka wiedeńska. 

„OPERA NA PRZEŁOMIE”. 

„ Ciekawy odczyt z działu „Muzyka” wygło- 
si St. Węsławski w poniedziałek og. 20.05. 

  

  

Przy astmie, chorobach serca, cierpi 

niach piersiowych i płucnych, zołzach, rachi- 
tyzmie, powiększeniu gruczołu tarczykowate- 
go i wolach naturalna woda gorzka Francisz- 

ka-Józefa stanowi istotny środek, regulujący 
funkcje przewodu pokarmowego. Najsław- 

niejsi klinicyści w tej dziedzinie stwierdzają, 
iż wytwarzające się u suchotników na począt- 

ku ich choroby zaparcia zmniejszają się 
przez stosowanie wody Franciszka-Józefa, 

nie powodując późniejszych rozwolnień, mo- 
gących dać powód do obaw. Żąd. w aptekach. 

SPORT 
REGATY WIOŚLARSKIE O MISTRZOSTWO 

WILNA. 

W dniu 31 b. m. na Wilji rozpoczęły się 
międzyklubowe regaty wioślarskie o mistrzo- 

stwo przy bardzo licznym udziale miejsco- 

wych klubów sportowych, Wil. T. WA. Z. $, 

Pogoni i Pol. Kl. Sp., o Saperów. Ogółem 
uczestniczy w regatach 36 osad, co jest swe- 
go rodzaju rekordem. 

W pierwszym dniu regat zakwalifikowa- 

ły się do półfinału 3 osady A. Z. $. (dwie 

dwójki wyścigowe i jedna czwórka wyści- 

gowa.) — 1 osada P. K. S. (czwórka mło- 
jeży), — 1 osada Wil. T. W. (dwójka wy- 

ścigowa), reszta osad wylosowała półfinały, 
kwalifikując się od razu do półfinałów. 

Z powodu słabego funkcjonowania łodzi 
motorowej, regaty przeciągnęły się do póź 

nego wieczoru. 

Drugi dzień regat. 

W drugim dniu regat, które odbywały się 
w żółwiem tempie, z powodu braku moto- 
rówek i słabej organizacji technicznej osią- 
gnięto następujące rezultaty: 

      

  

  

  

  

Biegi panów. 

1. BIEG DWÓJEK WYŚCIGOWYCH. 

1. Wil. T. W. przed A.: Z. S. 0 */s łodzi. 
2. A. Z. S. przed Pogonią o 8 łodzi. 
I. BIEGI JEDYNEK NOWICJUSZY. 

1.3 p. sap. przed Pogonią o 1'/» długości. 
III. CZWÓRKI MŁODZIEŻY. 

1. Wil. T. W. przed P. K. S. o 1'/» dług. 
* Biegi pań. 

BIEG JEDYNEK. 
1. 3 p. sap. przed Pogonią o 20 długości 

BIEG CZWÓREK. 
1. A. Z. S. przed Wil. T. W. o 8 długości 

  

2. P. K. S. przed Pogonią o 4 długości. 

   

Z SĄDÓW 
Ryś i Szałkowski 

odwołują się do Sądu Najwyższego. 

Zgodnie z przepisami proceduralnymi do 
sądu wpłynęły podania Antoniego Rysia i 
Piotra Szałkowskiego, zasądzonych ostatnio 
przez Sąd Apelacyjny, pierwszy na beztermi- 
nowe ciężkie więzienie, a drugi na karę 
śmierci przez powieszenie. 

Obaj oskarżeni odwołują się ze skargami 
do Sądu Najwyższego, prosząc w: koakluzji 
o skasowanie wyroków poprzednio zapa- - 
dłych. K-r. 

  

Wczorajszy wiec żydowski w sali Miejskiej. 
Z powodu zajść w Palestynie 

został wczoraj zwołany przez sio- 
nistów wiec, który zgromadził 
przeszło 3 tysiące osób. 

Całe tłumy nie mogąc dostać się 
do sali musiały zadowolnić się ocze- 
kiwaniem na ulicy. 

Mówcy,—sioniści po nakreśleniu 
przebiegów wypadków w Jerozoli- 
mie nawoływali żydów do wytrwa- 

łości w budowie własnego państwa, 
stawiąc jako przykład Polskę, któ- 
ra mimo ciężkich ofiar zdołała wy- 
zyskać niepodległość i być równą 
wśród równych. 

Ze słów mówców przebijał wielki 
żal do Anglików, którzy nie potrafili 
zażegnać rozruchów i dopuścili do 
rozlewu krwi. (o) 

  

W powiecie dziśnieńskim 

i brasławskim rzeczywiście 
i w tym roku nieurodzaj. 

Niestety wzmianka o konferencji 
w Urzędzie Wojewódzkim, na któ- 
rej omawiano sprawę tegorocznego 
nieurodzaju w pow. dziśnieńskim i 
brasławskim oraz ewentualnej ko- 
nieczności pomocy zamieszkałej na 
tym terenie ludności, zamieszczone 
we wczorajszym numerze „Kurjera 
Wileńskiego" z pewnem z naszej 
strony zastrzeżeniem — była zupeł- 
nie prawdziwa. 

Jak okazuje się, że w powiatach 
dziśnieńskim i brasławskim zbiory 
tegoroczne tak są nikłe, że już obe- 

cnie zachodzi potrzeba obmyślenia 
środków zaradczych i planu niesie- 
nia pomocy najbardziej poszkodo- 
wanym. Upały, które nawet w osta- 
tnich 3 tygodniach dochodziły do 
50° С. spowodowały posuchę nie- 
tylko zbóż, lecz siana, koniczyny i t.d. 

Ludność tych powiatów stoi bez- 
radna wobec braku paszy dla bydła 
i chleba dla siebie. 

Sprawą tą żywo zainteresowały 
się odnośne czynniki. 

Wojewoda wileński podczas swe- 
go ostatniego pobytu w Warszawie 

poinformował władze centralne o 
sytuacji, tak że jest nadzieja, że po- 
moc dla tych powiatów będzie na- 
leżycie zorganizowana już wcześniej. 

(ELL 2 Ta D TTT INS TKO LI IT KINAS 

Dziwna metoda. 
„Dnia 25. VIII: b, r. w godzinach 

porannych w rejonie m. Łyngmiany 
pewien osobnik oddał z ukrycia 
strzał z rewolweru do patrolu K.O.P. 
przechodzącego wzdłuż granicy, ra- 
niąc jednego żołnierza w nogę. 
Sprawca, pomimo oddania za nim 
kilku strzałów korzystając z dogod- 
nego dla siebie terenu, zbiegł na 
terytorjum Litwy. Wypadek ten któ- 
ry jest niewątpliwie wynikiem wro- 
giej działalności szowinistów litew- 
skich opublikowany został w prze- 
sadnej alarmującej formie w prasie 
wilęńskiej z 31 bm. pod tym tytu- 
łami „Bandy Dywersantów Litew- 
skich usiłują przedostać się do Pol- 
ski" i t« p. Jak widać z powyższe- 
go opisu zajścia, żadnego napadu 
bandy nie było". 

* * * 

Takiej treści pismo otrzymujemy 
ze źródła półurzędowego. 

Aczkolwiek wzmianki naszej o 
tem zajściu granicznem zamieszczo- 
nej w nr-ze wczorajszym „Kurjera 
Wileńskiego" nie zaopatrzylismy w 
podobny tytuł, jako też w treści jej 
nie wspomnieliśmy nigdzie że miała 
to być banda dywersyjna, jednak 

chcielibyśmy nawiązując do powyż- 
szego i do wielu innych t. p. srpo- 

stowań coś niecoś na ten temat po- 
wiedzieć. 

W swoim czasie, bodaj że przed 

rokiem, na specjalnie zwołanem ze- 

braniu zakomunikowano przedstawi- 
cielom prasy miejscowej, że odtąd 

wszelkie interwencje, które należa- 

łoby podać do wiadomości publicz- 
nej urzędy będą nadsyłać za po- 
średnictwem P. A. T-icznej. Czem 
zostało to podyktowane bliżej nie 
wiemy, w każdym bądź razie odtąd 
rzeczywiście wszystkie urzędy od- 
mawiały udzielania informacyj re- 
porterom. A rezultat tego był taki: 
albo prasa nie otrżymywała żad- 
nych informacyj, albo informacje, 
które nadchodziły od czasu do cza* 
su przez P, A. T-iczną nie miały 
żadnej wartości, ponieważ poza 
osobą pana naczelnika czy prezesa, 
który skądś przybył lub dokądś wy- 
jechał nikogo nie miały interesować. 

Prawda, że w kronice mieliśmy 
zapełuione rubryki i poza osobistą, 
ale informacje te nie koniecznie były 
otrzymywane drogą wskazaną przez 
czynniki urzędowe. Reporter dowia- 
dywał się często o czemś z ust 
drugich lub trzecich ba nawet i dal- 
szych i, rzecz zrozumiała, w formie 
mocno niedokładnej. A dlaczego? 

Osoby, które najlepiej i najdo- 
kładniej o jakimś fakcie wiedziały— 
milczały—dowiedzieć się lub spraw- 
dzić coś było nie sposób, bo jedy- 
ną odpowiedzią było — „nic nie 
wiem”, lub „zdaje się tam coś bylo, 
ale bliżej o tem nic nie wiem". 

Wzmianka nazajutrz ukazywała 
się naturalnie w formie w jakiej ją 
reporter otrzymał. | wtedy dopiero 
żródło autorytatywne nadsyłało spro- 
stowanie: „na zasadzie art. takiego 
to a takiego z dnia... it.d.* A dla- 
czego nic nie mówił, gdy się o szce- 
góły tej sprawy zwracano? Więc 
czyja wina? Takiego postępowania 
nie rozumiemy. 
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