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Historyczny dzień klasy 
robotniczej w Polsce. 

Dzień 25 maja 1931 roku bezwąt- 

pienia stanie się datą historyczną w 

dziejach polskiej klasy robotniczej. W 

dniu tym bowiem powstała do życia 

nowa organizacja robotnicza pod naz- 

wą Związek Związków Zawodowych 

w Polsce, która ma wszystkie dane po 

temu, aby stać się istotną wyraziciel- 

ką interesów i potrzeb klasy robotni- 

czej w Polsce. Polska klasa robotni- 

cza ma piękne tradycje — jej roła w 

walce o niepodległoś 

złotemi zgłoskami w dziejach narodu 

  

   zapisana będzie 

polskiego. Z drugiej strony zawdzię- 

czając rządowi Moraczewskiego w 

1918 roku polska klasa robotnicza 0- 

trzymała zasadnicze ustawy z dziedzi- 

ny ochrony Ustawodawstwo 

współczesne zostało należycie rozbu- 

dowane po przewrocie majowym przez 

rządy Marszałka Piłsudskiego. Pomi- 

mo to jednak klasa robotnicza w Pols- 

pracy. 

ce, nie zważając na swe tradycje pań- 

stwowe i rozbudowane ustawodaw- 

stwo socjalne, nie odgrywa dziś tej ro- 

li, którą powinna. Przyczyna tego tkwi 

w tej rzeczywistości, że może żadna 

  

inna klasa społeczna w Polsce nie jest 

tak toczona rakiem partyjnictwa jak 

właśnie klasa robotnicza. 

Głęboko słuszne i prawdziwe są 

słowa J. Moraczewskiego wypowiedzia 

ne na kongresie Związku Związków 

Zawodowych, że ..27 stronnictw poli- 

tycznych w Polsce posiada własne 

związki zawodowe, co przypomina 

dawne czasy, gdy każdy szłachcie miał 

swych nadwornych kozaków”. Istot- 

nie żadna klasa społeczna w Polsce nie 

jest tak rozproszkowana jak klasa ro- 

botnicza, żadna nie pozwala siebie tak 

wyzyskiwać dła cełów politycznych, 

tak zaniedbywać i zatracać swe inte- 

resy zawodowe dla walk partyjnych, 

jak kJasa robotnicza. Czy może odgry 

wać rolę w zbiorowem życiu społecz - 

nem proporcjonalną do swej liczebnoś- 

ci i swego tak poważnego i pozytyw- 

nego stanowiska w organizacji produk 

cji” Klasa robotnicza podzielona na 

18 central zawodowych, razem skupia: 

jących zaledwie 2/5 ogółu robotników 

w Polsce? Dość powiedzieć, że saini 

kolejarze mają coś 16 związków zawc- 

dowych. a tramwajarze warszawscy—- 

11 związków. Każda partja przedew - 

szystkiem dąży do stworzenia na te- 

renie klasy robotniczej własnego związ 

ku zawodowego. Naturalnie taki 

związek staje się sklepikiem, gdzie wi- 

si szyld bezpartyjnego związku zawo- 

dowego, ale za ladą siedzi partyjny 

funkcjonarjusz. W tych warunkach 

kramiki te muszą między sobą licyto- 

wać się, ściągać do siebie klijentów 

przy pomocy wielkich obietnic i pięk- 

nych programów. I dlatego jedne 

związki zawodowe przyjmują do sie- 

bie tylko Polaków, inne tylko Żydów, 

inne znowu tylko katolików, inne zaś 

tylko socjalistów i komunistów. A tym 

czasem. czy interes zawodowy robot- 

nika Polaka w przemyśle naftowym 

jest inny od interesu robotnika Ukra- 

inca? A czy robotnik Polak i Niemiec 

w. przemyśle tkackim w Łodzi nie ma- 

ją wspólnych interesów zawodowych? 

A czy naprawdę wierzący i praktyku- 

jący katolik-robotnik nie może wspól- 

nie bronić swych interesów zawodo- 

wych z robotnikiem o społecznie ra- 

dykalnych poglądach? 

Cała klasa robotnicza ma swoje 

wspólne interesy, które może bronić 

tylko wspólnym zbiorowym wysiłkiem 

I dlatego winna przestać być terenem 

konkurencyjnych walk poszczegól- 

j, a winna sama w swoje    nych par 

własne ręce ująć obronę swych inte- 

resów . Dotychczas bowiem podejmo- 

wali się obrony interesów klasy robot- 

niczej liczni adwokaci w postaci par- 

tyj. Jak kłasa robotnicza wyszła na 

$ sobie uświada- 

miamy, dlatego właśnie klasa robotni- 

  

tej obronie, dobrze dzi 

cza winna wypowiedzieć zdecydowa- 

ną walkę wszelkiemu partyjnictwu na 

swym terenie. 

To jedno zagadnienie. Druga bo- 

lączka klasy robotniczej polega na tem 

że usiłują ją zawsze wygrywać prze- 

ciwko państwu. Jedni wręcz mówią, 

że proletarjat nie ma ojczyzny, że jest 

parjasem w państwie kapitalistycz- 

nem i dlatego jego ojczyzną jest So- 

wiecka Rosja, której winien on słu- 

żyć. Inni znowu twierdzą, że proletar- 

jat winien w swej działalności kiero- 

wać się wskazówkami idącemi od II 

międzynarodówki, nawet wtedy, gdy 

te wskazania idą przeciwko własnemu 

rządowi. Z tem należy skończyć, Kla- 

sa robotnicza winna zrozumieć że jest 

nieodzowną częścią składową w orga- 

niźmie gospodarki społecznej państwa, 

że winna dążyć do tego, aby w tem 

państwie odgrywać jak największą ro- 

lę, że rozwój i dobrobyt klasy robotni- 

czej jest nie do pomyślenia bez roz- 

woju dobrobytu i potęgi państwa. 

Państwa jest tym czynnikiem, który 

organizuje i reguluje zbiorowe życie 

społeczne i gospodarcze, a klasa robot- 

nicza winna być jednem z najbardziej 

skutecznych i skoordynowanych z ni- 

mi jego organów. ; 

Współczesny ustrój gospodarczy 

przeżywa wielki kryzys. Europa wy- 
  

dźwignie się z niego tyłko zbiorowym 

skoordynowanym wysiłkiem wszyst- 

kich państw. W tej przebudowie życia 

gospodarczego Europy. jego racjonali- 

zacji i unormowaniu klasa robotnicza 

odegra olbrzymią rolę. W imię tych 

wszystkich przesłanek powstał Zwią- 

zek Związków Zawodowych w Polsce. 

Pragnie on skupić całą klasę robotni- 

cżą w bezpartyjnej organizacji zawo- 

dowej, która podejmie się obrony in- 

teresów zawodowych i kulturalnych 

wszystkich robotników bez różnicy na- 

rodowości, wyznania i przekonań po- 

litycznych. Z drugiej strony, jak brzmi 

deklaracja ideowa ZZZ, — „ponieważ 

praca najemna jest najważniejszą częś 

cią składową ustroju gospodarczego 

Polski nie może organizować się ona 

ani poza państwem ani obok niego, 

ani tem bardziej przeciw państwu. 

Innemi słowy ZZZ staje na gruncie ak- 

tywnego współdziałania z temi wszyst- 

kiemi czynnikami, które chcą wielkoś- 

ci i siły państwa polskiego. Wreszcie 

jak brzmi następny ustęp deklaracji 

ideowej ZZZ „klasa robotnicza powin- 

na wziąć udział w przyśpieszeniu prze- 

miany form gospodarki społecznej, 

dokonywującej się obecnie w kierun- 

ku rozwoju gospodarki państwowej i 

samorządowej i spółdzielczej”. Inne- 

mi słowy klasa robotnicza winna sie- 

bie uważać nie za parjasa we własnem 

państwie, lecz za jeden z najważniej- 

szych czynników postępu ekonomicz- 

nego. 

Z tych przesłanek naturalnie wyni- 

ka negatywny stosunek ZZZ nietylko | 

do Ill-ej międzynarodówki ale i do 

I-ej międzynarodówki. Jak widzimy z 

powyższego, mieliśmy prawo nazwać 

dzień 25-go maja 1931 roku dniem hi- 

storycznym w życiu klasy robotniczej 

w Polsce. W tym dniu klasa robotni- 

cza stanęła pod własnemi sztandarami. 

===" 

Nowy poseł rumuński 

w Belwederze. 

WARSZAWA. 28.V. (Pat). W dn. 
28 b. m. o godzinie I8-ej przybył 
do Belwederu nowomianowany po- 
sel i minister pełnomocny królestwa 
Rumunji p. Biłcziurescu celem złoże- 
nia wizyty Marsz. Piłsudskiemu. 
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Nowy minister skarbu. 

Nowomianowany minister skarbu 

Jan Piłsudski urodził się 15 stycznia 

1876 roku w Wilnie. Po ukończeniu 

szkoły średniej w Libawie zapisuje się 

na wydział prawny uniwersytetu w 

Kazaniu, który ukończył w roku 1904. 

Po powrocie do Wilna poświęca się ad- 

wokaturze. Za czasów okupacji nie- 

mieckiej obejmuje p. Jan Piłsudski 

kierownietwo spółdzielni sprzedaży 

przedmiotów pierwszej potrzeby, na- 

stępnie zaś wyjeżdża do Warszawy, 

gdzie pracuje w ministerstwie Pracy i 

Opieki Społecznej. W roku 1919 obej 

muje stanowisko komisarza rządu na 

miasto Wilno. W tymże roku zostaje 

zastępcą naczelnika okręgu wileńskie: 

go. W styczniu 1921 roku przechodzi 

do sądownietwa, zajmując kolejno 

stanowiska sędziego Sądu Okręgowego 
a następnie sędziego Sądu Apelacyjne- 
go w Wilnie. W tymże roku wybrany 

zostaje p. Piłsudski posłem na Sejm 

Wileński z ugrupowania demokratycz- 
nego. W roku 1928 wchodzi do Sej 

jako poseł BBWR. z listy państwowej. 

We wrześniu 1930 roku mianowany 
wiceprokuratorem Sądu Najwyższego. 
W listopadzie 1930 roku wybrany zo- 

staje posłem z listy BBWR. w okrę- 

gach Piotrków, Łódź i Krasnystaw, a 

następnie powołany na stanowisko wi- 

cemarszałka Sejmu: 

Ustąpienie posła pelskisgo 
w Danji. 

(Tel, od wł. kor. z Warszawy). 

  

   

  

  

   

  

  Dowiadujemy się, że poseł polski 
w Kopenhadze p. Michałowski, prze- 
niesiony będzie wkrótce w stan rozpo- 

rządzalności. Następca jego nie jest 

jeszcze dotąd mianowany. 

Odnowienie kaplicy polskiej 
na Kahienbergu. 

WIEDEŃ 28.5. Pat. — W dniu 28 
b. m. odbyła się uroczystość poświę- 
cenia kaplicy Sobieskiego na Kahlen- 
bergu. Kaplica ta została całkowicie 
odnowiona i przyozdobiona freskami 
przez artystę małarza prof. Jana Ro- 
sena ze Lwowa. Licznych przybyłych 
powitał prezes Towarzystwa Kahlen- 
berskiego minister dr. Juljusz Twar- 
dowski z małżonką. Na uroczystość 
przybyli prezydent republiki austrja- 
ckiej Miklas, wieekanclerz Schober, 
były kanclerz ks. Seipel, generalny 
sekretarz ministerstwa spraw zagra- 
nieznych Peter nuncjusz apostolski Si- 
billa, poseł Bader z małżonką. W i- 
mieniu potomków rycerzy, którzy 
wzięli udział w wyprawie wiedeńskiej 
i których herby umieszczone są na 
ścianach kaplicy, przybył prezes Pol- 
skiego Zgromadzenia Rycerzy Mal- 
tańskich Bohdan hr. Hutten-Czapski. 
Również przybyła delegacja studen- 
tów korporacji Sobiestia z prezesem 
Wacławem Gede na czele. Poświęce- 
nia kaplicy dokonał nuncjusz apostol- 
ski Sibilla, który następnie odprawił 
mszę cichą. Nuncjusz Sibilla wygłosił 
po łacinie przemówienie o znaczeniu 
historycznem odsieczy wiedeńskiej. 
Następnie przed kościołem wygłosili 
przemówienia: nuncjusz Sibilla po 
włosku, ks. Seipel po niemiecku a dr. 
Juljusz Twardowski po polsku. Prze- 
mówienia te zanotowane zostały 
przez aparaty dźwiękowe firmy Fox. 
Na uroczystości depesze z powinszo- 
waniami nadesłali potomkowie gene- 
rałów niemieckich, którzy walczyli ra 
zem z królem Sobieskim — arcyksią- 
że Franciszek Salvator, książe Ru- 

precht bawarski, margrabia badeński 
książe Waldeck i inni. Depesze z wy- 
razami błogosławieństwa dla uczest- 
ników poświęcenia kaplicy nadesłał 
również Ojciec Święty. Po południu 
odbyło się śniadanie w hotelu Imper- 
jal, wydane przez Stowarzyszenie Ka- 
hlenberskie i przez Zakon XX, Zmar- 
twychwsłańców. 

Powrót awjonetek polskich. 

KRAKÓW, 28.5. Pat_—Wczoraj na 
lotnisku krakowskiem w Rakowieach 
wyłądowały awjonetki polskie, biorą- 
ce udział w międzynarodowym meetin 
gu lotniczym w Zagrzebiu w dniu 24 
i 25 b.ł m. Mimo silnej konkurencji ma 
szyn zagranicznych, awjonetki polskie 
zdobyły pierwsze miejsce w akrobacji 
Pa e: miejsce w ogólnej klasyfi- 
kacji. 

Sprawa Anschlussu w T. 5. M. 

HAGA. 28.V. (Pat). Sesja Try- 
bunału Sprawiedliwości Międzyna- 
rodowej, poświęcona sprawie An- 
schlussu, rozpocznie się w pierwszej 
połowie lipca. Orzeczenie wydane 
zostanie przed końcem sierpnia b. r. 
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ZDROJOWISKO 
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prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERĄPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia łecznicze, 

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 
Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W PGLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 
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Objęcie urzędowania przez premjera Prystora. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Po zaprzysiężeniu nowego gabine- 

tu p. premjer Prystor. przybył do Pre- 

zydjum Rady Ministrów, gdzie odbył 

dłuższą naradę z b. premjerem Sław- 

kiem i p. w.-premjerem Pierackim, 0- 

bejmując tem samem urzędowanie. 

' Pożegnanie ustępującego premjera 

Sławka w Prezydjum nastąpi jutro. 

Dowiadujemy się. że p. prezes Sła- 

wek, jutro wieczorem, podejmować bę 

dzie w apartamentach Prezesa Rady 

Ministrów obiadem 

na czele którego stał i członków rzą- 

du obecnego- 

Dziš w godzinach popoludniowych 

p. prezes Sławek został. przyjęty na po- 

żegnalnej audjencji przez Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. 

członków rządu, 

Zmiany w Ministerstwie Skarbu. 
"Ustąpienie wiceministra Koca. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak już swego czasu zapowiadali- 

śmy podsekretarz stanu Min. Skarbu 

p. Grodyński dziś ustąpił ze swego 

stanowiska. Obejmie on jedno z wyž- 

szych stanowisk w administracji skar 

bowej, a mianowicie prezesttrę jed- 

nej z Izb Skarbowych. Również w 

dn. dzis., jak podaje ageneja „Iskra“, 

wiee - minister Koe opuścił swe do- 
tychczasowe stanowisko podsekreta- 
rza stanu w Min. Skarbu. Podsekre- 
tarzem stanu w tem Min. zostanie 
mianowany w najbliższych dniach 
poseł Stefan Starzyński były wiee-mi- 
nister skarbu. 

Posiedzenie klubu pariamentarnego B.B.W.R. 

odbędzie się dnia 1 czerwca. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Posiedzenie klubu parlamentarne- 

go B. B. W. R., z udziałem wszystkich 

posłów i senatorów odbędzie się w po- 

niedziałek dnia 1 czerwca o godz. 11 

rano w Sejmie. Na posiedzeniu tem о- 

bejmie zpowrotem kierownietwo blo- 
ku p. prezes Sławek. 

Jak słychać p. prezes Sławek zamie 
rza potem udać się na odpoczynek, 
który potrwa około trzech tygodni. 

Antykierykalne demonstracje we Włoszech. 
RZYM 28.5. Pat. — Wczoraj za- 

równo w Rzymie jak i na prowincji 

powtórzyły się manifestacje studen- 

ckie, wymierzone przeciwko przywód 

com i instytucjom akcji katolickiej. 

W instytucjach katolickich laskami i 

kamieniami wybito szyby. Wznoszo- 

ne okrzyki : „Precz z papieżem”. 

Władze włoskie celem  przeciwdzia- 

łania rozstawiły silne oddziały policji 

i wojska na ulicach, prowadzących do 

Watykanu, a jednocześnie zarządziły 

obronę siedzib instytucyj katolickich, 

„Osservatore Romano* w odpowie 

dzi na relacje „Lavoro Fascista* 

stwierdza, że wiadomości, dotyczące 

przebiegu posiedzeń pouinych akeji 
katoliekiej, podane przez prasę fa- 

szystowską, inspirowane przez czyn- 
niki wyższe nie odpowiadają praw- 
dzie. „Osservatore Romano“ czyni 0d- 
powiedzialnymi za ekscesy nietylko 
wykonawców zaburzeń. Redaktor 
„Osservatore Romano* Della Torro, 
po przekroczeniu granicy terytorjum 
watykańskiego, wezwany został przez 
agentów policji włeskiej do udania 
się na najbliższy komisarjat policji. 
Della Torro w tejże chwili cofnął się 
na terytorjum watykańskie, oświad- 
czając, że gotów jest złożyć wy jaśnie- 
nia w swojej redakcji, Della Torro 
jest obywatelem włoskim, lecz fun- 
kcjonarjuszem watykańskim. Wypad- 
ki wywołały duże wrażenie. 

Lot prof. 
WIEDEŃ 28.5, Pat. — Prasa uważa 

przedsięwzięcie prof. Pieearda za nieudane 

ponieważ balon, jak twierdzi prasa wiedeń- 

ska, nie wzniósł się na większą wysokość 

niż 8—10 tysięcy metrów. Kierownietwo ża- 

bryki balonów dziwi się, że prof. Piecard nie 

dokonał już lądowania. Prof. Piccard i jego 

towarzysz posiadają spadochrony, które po- 

winny im umożliwić ratunek w razie nagłe 

go lądowania. Narazie nie istnieją obawy z 

powodu braku powietrza, gdyż butelki z 

tlenem wystarczą conujmniej na 16—20 go- 

dzin. 
BERLIN 28.5. Pat. — Specjalny korespon- 

dent biura Wolffa donosi z Insbrucku: Po- 
sterunek żandarmerji w Soelten komunikuje 
o godzinie 11 min. 50, że 28 b. m. o godzi- 
nie 9 właściciel oberży w miejscowości Gugi 

dostrzegł balon Piecarda leżący na stokach 

  

Piccarda. 
Alp Oetztałskich w Tyrolu na wysokości 

2500 metrów. Wysłano natychmiast ekspe- 

dycję ratunkową, złożoną z 5 osób, pod prze- 

wodnictwem właściciela oberży. 
BERLIN 28.5. Pat. — Południowo - nie: 

mieckie biuro korespondecyjne ogłasza o $. 
15 min. 15 ostateczną wiadomość o wyłą- 
dowaniu prot. Picearda i jego towarzysza. 
Odbyty pod tlagą szwajcarską iot prof. Pie- 

carda do stratosfery udał się. Balon osią- 

gnął wysokość 16 tys. metrów. Lądowanie 

odbyło się bez przeszkód we środę wieczo- 

rem o godzinie 22 na lodoweu Gurglerfoor- 

ner na granicy austrjacko-włoskiej. Prof. 

Piecard i jego towarzysz są zdrowi i znajdu- 

ja się w jednej z wiosek w Alpach Oetzial-. 

skich. Balon i instrumenty naukowe są nie 

uszkodzone i zostaną przetransportowane do 

miejscowości Soelden. 

Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

— ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
|—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komanikaty—70 gr. 

1000/,, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30%/ zniżki, 

Bank Polski . . е - .. 

Cena 20 groszy. 

      

    

Los Angelos. 

  

  

  
Stolica Kalifornji — Los Angelos obchodzi 
wkrótce |5U-lecie swego założenia. Na zdję- 

ciu gmach ratusza, 

  

Zgon działaczki polskiej 
w. Dyneburgu. 

DYNEBURG 28.5. Pat. — Zmarła tu Emił 
ja Wierzbicka w wieku lat 76. Była ona 
matką byłego dziekana dyneburskiego obec- 
nie proboszcza w Józefowie ks. Bronisława 
Wierzbickiego, polskiego posła na sejm ło- 
tewski wiceministra spraw wewnętrznych 
Jana Wierzbiekiego i nauczyciela gimnazjum 
polskiego w Dyneburgu Michała Wierzbickie 
go. Kolonja polska na Łotwie straciła w 
zmarłej jedną z nielicznych apostołek pot- 
skości na Inflantach. 

Po wyborze nowego bur- 
mistrza w Kłajpedzie. 

KŁAJPEDA. 28.5. Pat. — Organ 
rządu litewskiego w Kłajpedzie „„Ме- 
meler_Allg. Ztg.“ poświęca długi arty 
kuł wstępny sprawie nowego burmis- 
trza Kłajpedy. Burmistrzem wybrany 
został, jak wiadomo, Niemiec dr. 

Brindlinger, który uzyskał ogromną 
większość, gdyż 26 głosów na 40, kan- 
dydat zaś litewski otrzymał tylko 6 @10 
sów. Dziennik uważa, iż wybór dr. 
Brindlingera jest afrontem dla sfer li- 
tewskich. Nie wyjdzie on z pewnością 
na dobre Kłajpedzie ani pod wzglę 
dem gospodarczym, ani politycznym. 
Zarazem dziennik daje do zrozumienia 
że wybór Niemca na stanowisko bur- 
mistrza nie jest jeszcze ostatecznie 
przesądzony, gdyż dr. Brindlinger nie 
włada dostatecznie biegle językiem П- 
tewskim, co będzie brane pod uwagę 
przez władze centralne przy akcie za- 
twierdzenia wyboru: 

Przymusowe iądowanie 
Zauniusa. 

KRÓLEWIEC 28.5, Pat. — Prasa kró- 
lewiecka i kłajpedzka podaje, że ministej_ 
spraw zagranicznych Litwy Zaunius, wraca- 
jąc samolotem z Genewy do Kowna, zmuszo 
ny był do lądowania na Górnym Śląsku nie- 
mieckim tuż wpobliżu granicy polskiej. 

Zbrodniczy zamach 
na motocyklistę. 

GRUDZIĄDZ 28.5. Pat. — Znany motG- 
cyklista Michał Kiepura, wracając wczoraj 
późnym wieczorem na motocykłu z Prud- 
nika do Grudziądza wpadł na drut, roz- 
ciągnięty wpoprzek drogi na wysokości pół- 
tora metra i doznał przecięcia tętnicy oraz 
nadwyrężenia kręgosłupa. W chwili po wy- 
padku nadjechała taksówka, która przewio- 
zła nieszczęśliwego do miejscowego szpitala 
gdzie wkrótce zmarł. Policja wdrożyła ener- 
giczne śledztwo w celu wykrycia sprawców 
tej zbrodni. 

Giełda warszawska z dn. 28.V. b. r. 
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Amerykanin i auto. 
(Korespondencja własna). 

Nowy York, w maju 1931. 

Kiedy przed laty Henryk Ford bu- 
dował swoje wielkie warsztaty w De- 
troit, marzeniem jego było takie spo- 
pułaryzowanie auta, ażeby każdy oby- 
watel Stanów mógł sobie pozwolić na 
własny samochód. Przewidujący jego 
umysł wyczuł doskonale potrzeby 
przyszłych pokoleń i hasło chwili „prę 
dzej*. Zrozumiał czem jest dla busi 
nessu' u szybka komunikacja i zaakomi 
cie odczuł namiętność nowych ludzi 
do „pożerania przestrzeni”. 

Ale i Ford może nie spodziewał się, 
że jego idea odniesie taki olbrzymi suk 
ces w tak stosunkowo szybkim czasie. 

Dzisiejsze oblicze wielkich miast 
amerykańskich — to auta, auta, a po- 
tem ludzie, potem drapacze. Jezdnie 
zapchane autami. Długie ich sznury 
stoją, wyczekując na zielone Światła 
sygnałów. Z przecznie suną niezliczo- 
ne kolorowe pudła. Czerwone Światło 
zmienia się na żółte: szykuj się. Po 
chwili na zielone: droga wolna! Za- 
marły sznur rusza, zkolei nierucho- 
mieją przeczniee. 

W większych miastach amerykań- 
skich koni nie widzi się wcale: auta do 
przewozu towarów, auta do przejaż- 
dżek, auta, jako... karawany. 

Ale i samochód, ten niemal idealny 
środek komunikacyjny, przysparza A- 
merykaninowi poważnych kłopotów. 
Nie zawsze i nie na każdej ulicy wol- 
no go zostawić. Gdyby nie przepisy, 
w pewnych porach utworzyłyby się 
na ulicach istne zatory i ruch musiał- 
by być wstrzymany. To też na każdym 
rogu wiszą specjalne tabliczki objaśnia 
jące, w których godzinach dnia wolno 
„parkowač“. „Parking“ lub „No par- 
king* — stąd kłopoty. Nieraz właś- 
ciciel auta musi robić wielkie kursy 
piechotą, aby dojść od pozostawionego 
pojazdu do właściwego celu. Dlatego 
zamożny obywatel często wybiera ta- 
xi-cab, jako mniej kłopotliwą komuni- 
kację. Wytwarza się zabawna jak na 
nasze stosunki, sytuacja. Ubogi robot- 
nik jedzie własnem autem, gdyż go nie 
stać na taksówkę! 

Auła są dostępne dla każdego. Dość 
powiedzieć, że używanego Forda sta- 
rego typu można nabyć za pięć doła- 
rów! Brak mu startera, odrapany z 
wierzchu, ale nakręcony korbą, ciężko 
sapiąc, mężnie posuwa się naprzód. 
Takie maszyny kupują praczki, czyś- 
ciciele butów, a nawet... studenci. Bar 
dzo tanio można kupić zupełnie dobre 
używane auto, a nowe dają na długo 
trwałe raty: 

Trudno spotkać Amerykanina, któ- 
ryby nie umiał kierować samochodem. 
Prowadzi każdy i każda. Prawo jazdy 
można uzyskać po ukończeniu 16 lat. 
Komisja egzaminacyjna np. w Nowym 
Yorku, jest bardzo pobłażliwa: „Roz- 
bije się ze dwa razy, — nauczy się! 
Wprawi się!“. 

ile osób w rodzinie amerykańskiej 
— tylu kierowców samochodowych: 
jeździ matka, ojciec, syn, córka, dzia- 
dek i... babcia. Nieraz taka rodzina 

  

        

BERLIN, 28. V. (Pat). Biuro Con- 
ti dementuje informacje „Daily He- 
rald“ o planie udzielenia Niemcom 
międzynarodowej pożyczki w wyso- 
kości 2 miljardów mk., celem umoż- 
liwienia spłat reparacyj. Zdaniem kół 
politycznych —- podkreśla biuro Con- 
ti—Niemcy potrzebują nie nowej po- 
życzki, aby móc w dalszym ciągu 
spłacać odszkodowania, lecz defini- 
tywnego obniżenia reparacyj. 

“ „Germania“ podnosi, że nawet naj 
większa po: a nie uzdrowi gospo- 
darki niemieckiej i nie utrzyma planu 
Younga. Podobnie wypowiada się pra- 
wie cala parsa niemiecka. 

LONDYN, 28, 5. Pat. — Korespon- 
dent P. A. T. uzyskał od miarodaj- 
nej osobistości niemieckiej w Lon- 
dynie wyjaśnienia, że wiadomość o 
pożyczce jest fantazją. Tak wielka po 
życzka obciążyłaby niemożliwie i tak 

  

Program wizyty w Chequers. 

posiada dwa i więcej aut, stale w roz- 
jazdach. Mieszkania. przeważnie da- 
leko od śródmieścia, t. zw. „city, a 
Amerykanie, zwłaszcza kobiety, są 
zbyt ruchliwi, aby usiedzieć choć je- 
den dzień w domu. Zwłaszcza wieczo- 
rem, jak ćmy do lampy, wszyscy dą- 
żą do żarzących się Światłami ulice, 
tam, gdzie przewalają się tłumy, kipi 
życie — na Broadway! 

Pomimo środków zapobiegawczych, 
wypadki samochodowe w Nowym Yor 
ku są na porządku dziennym. Na Bro- 
adway'u, w najruchliwszym punkcie, 
oglądamy niezwykły pomnik: jest to 
szary kamień, na którym wyryto cyf- 
rę przejechanych i zabitych w kata- 
srofach automobilowych. Liczba ta po 
większa się z każdym rokiem. Orygi- 
nalny pomnik ma służyć jago ostrzeże 
nie dla przechodniów. 

Amerykanin obdarza swoje auto 
niemał miłością. Wsłuchuje się w tur 
kot motoru, jak w muzykę, dba o nie, 
troszczy się... dopóki jest nowe. Gdy 
samochód zrobił już przepisową ilość 
mil, przeważnie wyrzuca się go „na 
cmentarz“. Tak, wyrzuca się poprostu 
gdyż zabieganie o sprzedaż i związa- 
ne z tem koszta nie opłacają się. Da- 
leko za miastem widnieją „cmentarze 
samochodowe, góry nagromadzonych 
aut. Dla oka Europejczyka przedsta- 
wiają one widok zupełnie niezrozu- 
miały. Amerykanin w braku czasu, 
porzuca nieraz auto na ulicy, co zresz 
tą jest surowo karane. Są przedsiębior- 
cy, którzy zajmują się rozbieraniem 
starych maszyn, cenniejsze części 
sprzedają osobno, i to podobno więcej 
się opłaca, niż sprzedaż całego auta. 

Chyba w żadnem środowisku sa- 
mochód nie zajmuje tak poczesnego 
miejsca, jak właśnie w amerykań- 
skiem. Poświęcono mu liczne dzienni- 
ki, auto bywa tematem dowcipów, 
jest nieodzowne w każdej powieści, 
filmie, który ma być odbiciem życia. 

Gdy się patrzy, z góry, z drapacza 
na ulice nowojorskie, niezliczone ma- 
szyny, posuwające się równo, szerega 
mi — wyglądają, jak mrówki. Ciche, 
bezdźwięczne, ale potężne w swojej 
potwornej mnogości. Wydaje się, że 
na uliey znacznie mniej przechodniów, 
niż aut. Tylko stosownie do pory 
dnia zmienia się ich wygląd: rano — 
wielkie ciężarowe, małe reklamowe, 

olbrzymie samochodowe budy do prze 
wozu mebli, dwupiętrowe autobusy, a 
w nocy — świecące reflektorami ele- 
ganckie, wykwintne limuzyny; w nich 
na miękkich poduszkach, w wytwor- 
nych wnętrzach piękne kobiety, zamo- 
żni panowie. Tych przecież nigdy nie 
brak w Stanach Zjednoczonych — naj 
większej metropolji produkcji auto- 
mobilowej. 

J: D:-W. 
Zr 

Sprostowanie. We wczorajszym numerze, 
wskutek nieuwagi, została opuszczona adno- 
tacja że artykuł p. t. „Cienie przeszłości i te- 
raźniejszości jest korespondencją z Berlima. 
Wskutek tego niektóre ustępy artykułu nie 
są dostatecznie zrozumia 

  

już zadłużone nadmiernie Niemcy, 
nie dając skutecznej ulgi. Rząd nie- 
miecki najpóźniej jesienią będzie mu- 
siał przystąpić do rewizji reparacyj, 
lecz Bruening i Curtius jeszcze nie 
wystąpią z tem w Londynie. Przyjadą 
oni bez ekspertów, co wskazuje, że 
rzeczowe wystąpienie w sprawie re- 
paracyj nie nastąpi. Natomiast ocze- 
kiwać należy, że ogólnie poruszony 
zosłanie całokształt sytuacji Niemiec 
a więc również i plan Yonga. Goście 
niemieccy przybędą 5 czerwca rano. 
Wieczorem odbędzie się bankiet u 
Hendersona, w sobotę rano pojądą do 
Chequers, skąd powrócą w niedzielę. 
Gros rozmów politycznych odbędą w 
weekendowem zaciszu Mae Donalda. 
W niedzielę wieczorem odbędą kon- 
ferencje prasowe. W poniedziałek go- 
ście przyjęci będą przez króla. Odjazd 
we wtorek rano via Hamburg. 

Dzielna lotniczka. 

  

Urocza lotniczka panna Ruth Nichols, która 
zamierza przelecieć ocean. Start ina nastą- 

pić z wy:py Nowej Fundlandji. 

Przyczyny ostrego zatargu 
f'nlandzko-sowieckiego. 

Sygnalizowane w depeszach zna- 
czne zaostrzenie się zatargu finlandz- 
ko-sowieckiego zostało spowodowane 
zarządzeniami władz sowieckich wo- 
bec ludności fińskiej, zamieszkującej 
Ingermanłandję, prowincję o większo 
ści fińskiej, leżącą w granicach Zwią- 
zku sowieckiego. 

Na obszarze 15.000 klm. kwadra- 
towych znajduje się w Ingermanlan- 
dji ponad 1000 wsi zamieszkałych 
przez ludność wyłącznie fińską, a po- 
nadto w 200 innych osiedlach ludność 
fińska stanowi przeważającą więk- 
szość. Ingermanłandja, sięgająca do 
130 kilometrów na południe od obec- 
nej granicy finlandzko - sowieckiej 
weszła na podstawie traktatu pokojo- 
wego, zawartego pomiędzy Finlandją 
i Rosją sowiecką w Dorpacie w dniu 
14 października 1920 roku, w skład 
imperjum sowieckiego. Na mocy tra- 
ktatu dorpackiego 130 tysięcy Fin- 
nów pozostało pod rządami sowiec- 
kiemi. + 

W Dorpacie, podczas podpisywa- 
nia traktatu pokoju, zobowiązała się 
delegacja sowiecka w specjalnie zło- 
żonej deklaracji do poszanowania 
praw mniejszości fińskiej i przyzna- 
nia jej prawa organizowania własnej 
oświaty publicznej, administracji ko- 
maunalnej i sądownictwa miejscowe- 
go. Do połowy 1930 roku to przyrze- 
czenie sui generis autonomji fińskiej 
w. Ingermanlandji było przez rząd so- 
wiecki dotrzymywane, ale od roku w 
sytuacji zaszła zasadnicza zmiana. 

Prowadząc akcję kolektywizacyj- 
ną, rząd sowiecki ze szczegółową za- 
jadłością zabrał się do systematycz- 
nego niszczenia gospodarstw chłopów 
fińskich. Drogą przymusowej rekru- 
tacji do państwowych robót, nakłada- 
niem niepomiernie wysokich kar pie- 
niężnych, sięgających kilku tysięcy 
rubli, a wreszcie drogą masowego sto- 
sowania wysiedleń w oddalone pro- 
wincje rosyjskie — zdołano zniszczyć 
całkowicie ponad 3 Oproc. fińskiego 
stanu posiadania w Ingermanlandji. 
Rząd sowiecki stosuje zresztą drakoń- 
skie środki nietylko wobec bogat- 
szych włościan fińskich, sprzeciwiają- 
cych się kolektywizacji, lecz tępi lud: 
ność fińską w Ingermanlandji nawet 
niezależnie od jej stosunku do akcji 
kolektywizacyjnej. 

Rząd Findlandji interwenjował kil 
kakrotnie w Moskwie na rzecz swo- 
ich współplemieńców, a ostatnio char 
gć d'affaires Finlandji w Moskwie zło 
żył rządowi sowieckiemu notę, która 
w bardzo stanowczy sposób zwraca 
uwagę na wręcz nieprawdopodobne 
metody postępowania rządu sowiec- 
kiego wobec ludności fińskiej w In- 

  

germanlandji i stwierdza, że metody. 
te narażają poważnie na szwank sto- 
sunki pomiędzy Finlandją i Z. S. R. R. 

Wzburzenie, jakie przejawia się 
od kilku dni w Finlandji i doprowa- 
dza nawet do pewnych zajść nad gra- 
nicą sowiecko-finladzką Huma- 
czyć należy właśnie reakcją  społe- 
czeństwa finlandzkiego na wypadki 
zachodzące w Ingermanlandji. (Iskra) 

WML EN S A 1 

Pojedynek słowny między Briandem 
i Franklin-Bouillonem w izbie Deputowanych. 

Rząd otrzymał wotum zaufania. 

PARYŻ, 28. V. (Pat). Czwartkowe 
posiedzenie Izby .Deputowanych było 
nadzwyczaj ożywione. Premjer Laval 
który miał pierwotnie zamiar zażądać 
odroczenia złożonych interpelacyj, w 
ostatniej chwili zmienił postanowienie 
i przyjął dyskusję nad interpelacjami, 
zgłoszonemi przez deputowanego Fran 
klin-Bouillona. 

Natychmiast udzielono głosu p. 
Bouillon, między którym a Briandem 
wywiązał się prawdziwy pojedynek 
słowny, który zajął całe posiedzenie 
Izby. Główne zarzuty interpelacji spro- 
wadzają się do oskarżenia Brianda, że 
nie wykonał mandatu, który dała mu 
Izba w czasie swego głosowania w dn. 
8 maja i że w Genewie Briand stanął 
na terenie wyłącznie jurydycznym, co 
pozwoliło mu uzyskać odroczenie pie- 
kącej kwestji Anschlussu, wygrywając 
jedynie na czasie i nie rozstrzygając 
wcale zasadniczo kwestji. Dalej zarzu- 
ca się Briandowi, że nie potrafił obro- 
nić Polski w kwestjach śląskich wy- 
jechawszy z Genewy wcześniej o jeden 
dzień i dopuściwszy do odroczenia na 
żądanie Curtiusa raportu. Wreszcie 
błędem ze strony Brianda było zgodze- 
nie się na powołanie Hendersona na 
przewodniczącego konferencji, wów- 
czas gdy kandydatem Francji na to 
stanowisko był minister Benesz. 

W odpowiedzi minister Briand z 
nadzwyczajną swadą i wielką zręcz- 
nością odpierał wszystkie zarzuty inter 
pelanta. Briand między innemi zau- 
ważył, że interpelant miesza pojęcia z 
dziedziny polityki wewnętrznej i po- 
lityki zagranicznej. Nie wybrano 
mnie na prezydenta republiki — za- 
znaczył mówca — pocieszam się jed- 
nak myślą, że prezydenturę objął do- 
bry Francuz, głęboko przywiązany do 
instytucji republikańskiej. Jeżeli zgło- 
siłem dymisję, to bynajmniej nie pod 
wpływem uczucia złości. Powiedzia- 
łem tylko rządowi: „Usiłowałem przed 
sięwziąć pewne dzieło, nie zdążyłem” 
go dokonać. Inny może będzie do te- 
go bardziej powołany, jeżeli porażka 
moja zmniejszyła mój autorytet mo- 
ralny*. Rząd odpowiedział jednak: 
„Autorytet pański się nie zmniejszył, 
niech pan pozostanie na stanowisku”. 
W dalszym ciągu mowy Briand po- 
wiedział: Mówią że zdradziłem man- 
dat, który dany mi był na Genewę, 

ograniczając się mianowicie tylko do 
terenu jurydycznego. Pan Franklin- 
Bonuillon musiał nie czytać przemówie- 
nia mego w Radzie Ligi Narodów. Z de 
klaracji, którą tam uczyniłem wynika 
najwyraźniej, że zagadnienie Anschlus 
su zostało postawione na trojakim te- 
renie: jurydycznym, politycznym i e- 

konomicznym i nie można narazić w 
żadnym wypadku na niebezpieczeń- 
stwo niepodległości Austrji bez tego, 
aby Rada Ligi Narodów nie została o 
tem zawiadomiona i że nie należy ro- 
bić żadnej różnicy między niepodle- 
głością polityczną i  niepodległoś- 
cią ekonomiczną. W zakończeniu 
swego przemówienia minister Briand 
oświadczył, że stanowisko Francji w 
Genewie było zupełnie wyraźne i że 
nie oszczędzono niczego, by należycie 
bronić jej praw. Mówca ma prawo 
twierdzić, że sprawa Anschlussu zosta- 

ła wstrzymana. -Co zrobiłby na mo- 
jem miejscu p. Franklin-Bouillon — 
czy odmówiłby udania się przed Try- 
bunał Międzynarodowy w Hadze, z 
czyjem poparciem zająłby podobne 
stanowisko? Zarzucają mi, że wyje- 
chałem na dzień za wcześnie i że po- 
zostawiłem mych współpracowników 
wobec szeregu  nierozstrzygniętych 
trudności. Oczywiścię, pozostała do 
rozwiązania sprawa Śląska, lecz jest 
to kwestja czystej procedury, że po- 
stanowiono odroczyć wydanie decyzji. 
Jest to sprawa zresztą bez żadnego zna 
czenia i mój kolega p. minister Zaleski 
wcale swego niezadowolenia z tego po- 
wodu nie wypowiadał. Wreszcie za- 
rzucają mi, mówił Briand, że Anglik 
wybrany został na przewodniczącego 
konferencji rozbrojeniowej. Cóż było 
robić, jeżeli Mała Ententa zrzekła się 
mandatu na to stanowisko i oprócz te- 
go p: Henderson był jedynym kandy- 
datem który jednogłośnie został wy- 
brany. Tak jak sprawy obecnie stoją 
jest to kwestja przeszłości. Zrzec się 
prowadzonej dotychczas polityki ozna 
czałoby osłabienie Francji. Oczekuję 
teraz wypowiedzenia się Izby, wypo- 
wiedzenia szczerego, bez hipokryzji i 
z całą świadomością. Głosowanie po- 
winno być lojalne i szczere. 

Po 40-minutowej przerwie posie- 
dzenie Izby Deputowanych zostało 
wznowione o godzinie 18 min. 50. Po 
przerwie przemawiał dep. Franklin- 
Bouillon, któremu po raz wtóry repli- 
kował minister Briand. Na tem dy- 
skusję zamknięto. Zgłoszono kilka 
wniosków, z których jeden, podpisany 
przez radykałów społecznych, aprobu- 
je politykę Brianda, ale jednocześnie 
wyraża pogląd, że jedynie rząd jedno- 
lity co do swego składu mógłby być 
zdolny do jej prowadzenia. Drugi wnio 
sek, złożony przez większość Izby, wy- 
raża zaufanie rządowi i jego polityce 
pokojowej. 

W głosowaniu Izba Deputowanych 
wyraziła zaufanie rządowi 318 głosa- 

mi przeciwko 261. 

A reiso 

Międzynarodowa konferencja pracy. 
GENEWA 28.5. Pat. — W dniu 28 

b. m. pod przewodnictwem brytyjskie 
go delegata robotników Poultona ot- 
warta została 15-ta międzynarodowa 
konferencja pracy. Na przewodniczą- 
cego konferencji powołano jednomyś- 
Inie stałego delegata rządu polskiego 
przy Lidze Narodów p. Franciszka 
Sokala. 

GENEWA 28.5. Pat. — Szwajcar- 
ska Agencja Telegraficzna podaje: 
Otwierając sesję międzynarodowej 

Przemówienie 

GENEWA, 28-V. (Pat.). Obej- 
mując przewodnictwo dorocznej kon- 
ferencji pracy, minister Sokal wy- 
głosił przemówienie, w którem pod- 
kreślił doniosłość konferencji, ma- 
jącej za zadanie zastanowić się nad 
sposobami rozwiązania kryzysu świa- 
towego, przyczem wyraził przeko- 
nanie, że przezwyciężyć istniejące 
trudności można jedynie przy uz- 
godnionej akcji wszystkich państw. 
Celem tych wysiłków powinno być 
dążenie do przebudowy struktury 

  

Biine ietniotwe te 

konferencji pracy Poulton wygłosił 
przemówienie, w którem zaznaczył, iż 
na porządku dziennym obrad konfe- 
rencji znajdują się między innemi na- 
stępujące trzy sprawy: kwestja mini- 
mum wieku uprawniającego do do- 
puszczenia dzieci do pracy w nieprze- 
mysłowych instytucjach, sprawa cza- 
su trwania pracy w kopalniach węgla 
i częściowa rewizja międzynarodowej 
konwencji, dotyczącej pracy nocnej 
kobiet. 

min. Sokala. 

ekonomicznej i socjalnej świata. 
Minister Sokal powołał się przy- 

tem na ostatnią encyklikę Papieża 
Piusa XI, wydaną z okazji 40 lecia 
encykliki Rerum Novarum, w której 
Papież stwierdza konieczność zreor- 
ganizowania ustroju gospodarczego 
świata przez oparcie go na zasadach 
sprawiedliwości socjalnej. Te wy- 
tyczne winny kierować międzynaro- 
dową organizacją pracy w nowym 
okresie jej działalności. 

potęga Państwa! 
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Uczczenie bohaterów polskich 
w pawilonie amerykańskim. 

PARYŻ. 28.5. Pat. — Wczoraj na 
wystawie kolonjalnej otwarto pawilom 
Stanów Zjednoczonych. Uroczystość o- 
twarcia tego pawilonu miała poniekąd 
charakter manifestacji polskiej. Rząd 
amerykański zwrócił się do Bibljote- 
ki Polskiej w Paryżu z prośbą o u- 
dzielenie mu na czas wystawy pamią- 
tek po Kościuszce i Pułaskim, które 
rozmieścił w głównych salach domu 
Waszyngtona. Sale, gdzie odbywała 
się uroczystość otwarcia pawilonu, za- 
wieszone są portretami Waszyngtona, 
La Fayette'a, Jeffersona, Pułaskiego 
i Kościuszki. W hallu obok dwóch 
sztandarów amerykańskich powiewa 
także chorągiew Legjonu Pułaskiego. 
W innych salach znajduje się także 
szereg pamiątek polskich, ilustrują- 
cych wielką rolę, jaką odegrali Pułaski 
i Kościuszko w czasie walk o niepo- 
dległość Stanów Zjednoczonych. Or- 
ganizatorzy wystawy zaprosili na uro- 
czystość otwarcia pawilonu amerykań 
skiego Franciszka Pułaskiego jako po- 
tomka Kazimierza Pułaskiego. 

Kryzys finansowy w Austrii. 
WIEDEŃ, 28. V. (Pat). W gmachu 

parlamentu przez całą noc wezoraj- 
szą odbywały się narady polityczne. 
Wieczorem odbyło się posiedzenie Ra- 
dy Ministrów, a następnie obradowały 
kluby parlamentarne. Wszystkie te na- 
rady dotyczyły uzdrowienia austrjac- 
kiego zakładu kredytowego. W celu 
łatwiejszego uzyskania kredytów za- 
granicznych rząd postanowił wnieść 
dziś do parlamentu projekt ustawy, 
przewidującej gwarancje państwa dla 
kredytów zagranicznych. Klub chrześ 
cijańsko-społeczny obiecał głosować 
za ustawą gwarancyjną: Inne kluby 
„mieszczańskie uzależniły swe stanowi- 
sko od tego, czy opozycja zgodzi się 
na ustawę gwarancyjną. Dziś przed 
południem klub socjal-demokratyczny 
poweźmie ostateczną uchwałę w tej 
sprawie. „Neue Freie Presse* donosi 
że pewne wielkie konsorcjum zagra- 
niczne, do którego należą instytucje 
finansowe angielskie, francuskie, 

szwajcarskie, holenderskie i amery- 

kańskie, oświadczyło gotowość udzie- 
lenia pożyczki w sumie kilku miljonów 
szylingów pod warunkiem, iż rząd au. 
strjacki przyjmie na siebie gwarancje. 
Kredyt ma być narazie 6-miesięczny i 
służyć będzie do zaspokojenia wszyst- 

kich wierzytelności płatnych w ciągu 
bieżącego miesiąca. 

Śmiertelny upadek. 
BRUKSELA 28.5. Pat — Znany 

sportsman belgijski hr. Vilain w cza- 
sie lotu na aparacie bezsilnikowym 
spadł z wysokości 15 metrów i zabił 
się. 

Ekspedycja „Zeppelina* 
do bieguna. 

Moskwa 28.5. Pat. — W lipeu r. b. ma 
przybyć z Berlina do Leningradu sterowiec 
niemiecki „Grat Zeppelin, na którym to- 
warzystwo Aere-Aretique organizuje ekspe- 
dycję do bieguna północnego. W ekspedycji 
tej, oprócz członków obsługi Zeppelina w 
składzie 30 osób, weźinie udział 15 uczonych, 
w tej liczbie 4 uczonych sowieckich na cze- 
le z badaczem arktycznym prof. Samojłowi- 
czem. W okolicach bieguna północnego „Hr. 
Zeppelin* ma spotkać się z ekspedycją Wil- 
kinsa, która inną drogą dąży do bieguna 
na łodzi podwodnej. Lot „Hr. Zeppelina*, 
ma mieć charakter lotu próbnego rekonesan- 
sowego i w zależności od warunków atmosfe 
rycznych ulegać może różnym zmianom. 

Skazanie rejenta 
za antydatowanie weksli. 
NOWOGRÓDEK 28.5. Pat. — W ciągu 

dwóch dni odbywał się w Nowogródku w 
sądzie okręgowym proces przeciwko rejen- 
towi z Baranowicz Czesławowi Danowskie- 
mu, oskarżonemu o antydatowanie weksli. 
W dn. 28 b. m. sąd wydał wyrok, skazują- 
cy rejenta Danowskiego na dwa lata więzie- 
nia i 5 tys. zł. grzywny z tem, że w razie 
niewypłacalności kara więzienia zostanie po- 
większona o 6 miesięcy. 

Uwadze gospodyńl 
Japonki pro ek Katol 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od meli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły, piuskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 
i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

2 dach Aptecznych i Aptekach. 
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UNIWERSYTET KOWIEŃSKI. 

Ponieważ staropolskie przysłowie 
„wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi* nie 
daje się zastosować w stosunkach pol- 

"sko-litewskich, przeto nie wszyscy za 
pewne wiedzą, iż Uniwersytet Witol- 
da Wieikiego w Kownie, dnia 16 lu- 

tego. r. b. obchodził 1X-tą rocznicę 
swego istnienia. 

Pierwsze kroki Uniwersytetu Ko- 
wieńskiego były bardzo trudne. W ro- 
ku 19235 państwo litewskie znajdowało 
się jeszcze w stadjum rozwoju. 

Najwięcej trudności sprawiał w Litwie 
katastrofalny brak inteligencji wogó- 
le, a inteligencji litewskiej w szczegól- 
ności. 

Twórcy Uniwersytetu Kowieńskie- 
go stanęli wobec problemu absolutne- 
go braku personelu naukowego: 

Skutkiem jednak wytężonej pracy 
garstki działaczy litewskich — zasłu- 
gujących na prawdziwe uznanie, — 
Uniwersytet Litewski stał się rzeczy- 
wistošcią. 

Zrozumiałem jest, iż w pierwszych 
latach poziom Uniwersytetu Kowień- 
skiego pozostawiał bardzo wiele do ży 
„czenia. Znaczna ilość profesorów, prze 

   

ważnie zaangażowanych z zagranicy 
lub naprędce upieczonych w kraju, 
poza brakiem odpowiednich kwalifi- 
kacyj naukowych, całkiem nie znała 
języka litewskiego. 

Niektóre wykłady prowadzone by- 
ły w języku rosyjskim lub niemieckim. 
Część profesorów urządzała się w ten 
sposób, iż wykłady swe dawała do 
przetłumaczenia na język litewski, a 
następnie odczytywała je. 

Na tem tle często zdarzały się ko< 
miczne zajścia. 

Naprzykład w roku 1925 bardzo 
popularną osobistością na Uniwersy- 
tecie Kowieńskim był profesor Ba- 
łoga, wykładający Prawo Rzymskie. 
Będąc z pochodzenia Węgrem, prof. 
Bałoga pomimo znajomości swego 
przedmiotu, nie posiadał prawie žadno 
go języka, gdyż zarówno po francus- 
ku, jak i po niemiecku mówił tak łama 
nym akcentem, iż zrozumienie go było 
rzeczą bardzo trudną. 

Języka litewskiego prof. Bałoga 
całkiem nie znał, a przy odczytywaniu 
po litewsku niezrozumiałych dlań 
słów, z ust jego padały takie dziwolą- 

gi, iż audytorjum pokładało się wprost 
ze śmiechu. 

Zasadniczo profesor nie znający ję: 
zyka litewskiego, w czasie egzaminów 
posługiwał się pomocą asystenta. 

Gdy jednak asystent był zajęty, lub 
na chwilę opuścił salę, odpowiadający 
w tym trakcie student mógł swobodnie 
zamiast definicji czy jakichś zawiłych 
teoryj — opowiadać profesorowi z po 
ważną miną anegdoty litewskie. Lecz 
czasy łe już minęły. 

Obecnie niektóre wydziały posia - 
dają nawet bardzo dobre siły. Np- na 
wydziale prawa, prawo międzynarodo 
we wykłąda prof. Michał Rómer, bę- 
dący człowiekiem o wybitnie polskiej 
kulturze, — teorję i filozofję prawa —- 
prof. Leonas, a prawo cywiłne — prof. 
Biełackin. odznaczający. się kraso- 
mówstwem i umiejętnością zaciekawie 
nia słuchaczy. Medycyna posiada wy- 
bitne siły w osobie prof. Landau oraz 
prof. Bujniewiczius'a, — zaś technika 
i fizyka takie siły jak prof. Jankowski, 
Czepiński i inni. 

Główny gmach Uniwersytetu Fó- 
wieńskiego, w którym odbywają się 
wykłady prawa i teologji, oraz znajdu 
ją się pracownie chemiczne, — mieści 
się w gmachu byłej rosyjskiej szkoły 
handlowej na rogu ul. Duonelajtis'a i 
Miekiewicza. Nie jest to lokal specjal- 

nie dostosowany do potrzeb uniwersy- 
teckich, a więc trochę za szczupły, 
lecz w każdym razie całkiem przyzwo- 
ity. 

Inne wydziały porozrzucane są po 
całem mieście, zajmując łokałe w no- 
wo wzniesionym olbrzymim gmachu 
byłej drukarni państwowej, przy ul. 
Duonelajtis'a, gdzie się obecnie mieści 
rektorat, oraz kaneelarje uniwersytec 
kie, i wogóle wszędzie gdzie się da. 

Jednak rząd liiewski wyasygnowu- 
je znaczne sumy na budowę specjal- 
nych gmachów dla poszczególnych wy 
działów. W najbliższych miesiącach 
wydziały matematyczno-przyrodniczy 
i techniczny przenoszą się do wspania- 
łego gmachu Instytutu Fizyko-Chemi- 
cznego, wzniesionego po lewej stronie 
Niemna (w Aleksocie) na górze Weso- 
łowej. Jest to coprawda punkt nieco od 
legły od miasta, lecz wobec projektu 
uruchomienia na tej linji komunikacji 
autobusowej, oraz założenia przy insty 
tucie internatu, — kwestja odlegios- 
ci zostanie pokonana: Pozatem nieda- 
wno zakończona została budowa kli- 
niki chorób oczu i uszu. 

Pod względem lokalu wydział le. 
karski ma się bodaj najgorzej, gdyż 
np. prosektorja mieszczą się dotąd w 
małej oficynie wpobliżu więzienia ko- 
wieńskiego, jednak w najbliższym cza 

sie zostanie rozpoczęta budowa spec- 
jalnego gmachu wydziału lekarskiego. 

Wziąwszy pod uwagę, że w przysz 
łym roku rząd zamierza rozpocząć bu 
dowę głównego gmachu siedziby Uni- 
wersytetu — należy stwierdzić, że z 
każdym rokiem warunki pracy uniwer 
syteckiej w Litwie idą ku lepszemu. 

Ilość studentów, oraz wolnych słu 
chaczy wynosi obecnie zgórą 4000, z 
czego najwięcej jest prawników i me 
dyków. 

Przeciętnie w ciągu roku Uniwersy 
tet Kowieński kończy około 160-ciu 
osób. Naprzykład w roku 1930 Uniwer 
sytet Kowieński ukończyło ogółem 182 
osoby. 

Uniwersytet Kowieński posługuje 
się całkiem innym systemem niż Uni- 
wersytet Stefana Batorego. W wileń- 
skiej Ałma Mater panuje system rocz- 
ny, zaś rok akademicki podzielony 
jest na 3 trimestry, — natomiast Uni- 
wersytet Kowieński posługuje się sy- 

stemem przedmiotowym, a rok stud- 
jów dzieli się na 2 semestry, 

Różnica polega na tem, iż przy sy- 
stemie rocznym przyjętym we wszech 
nicy wileńskiej, każdego roku student 
pragnąc przejść na następny kurs -- 
winien złożyć wszystkie wymagane c- 
gzamina, o ile zaś chociaż z jednego 
przedmiotu egzamin wypadnie niepo- 

myślnie, a poprawka również nie da 
wyników dostatecznych, — w lakim 
razie student taki pozostaje na drugi 
rok i musi wszystko zdawać na no- 
wo. 

Natomiast przy systemie przedmio- 

towym, panującym w Uniwersytecie 

Kowieńskim, na każdym roku studjów 
ustalone jest pewne minimuin egzami- 
nów, po złożeniu których przechodzi 
się na rok następny. 

O ile jednak student z ustalonego 
minimum przypuśćmy trzech egzami- 
nów, dwa egzaminy złoży pomyślł- 
nie, a na jednym się obetnie i na po- 

prawce się nie poprawi, w takim ra- 
zie pozostaje na tym samym kursie 
na drugi rok, lecz ma do złożenia tyl 
ko ten jeden egzamin, którego w ro. 

ku ubiegłym nie zdał. 
Jest więc to system znacznie łat- 

wiejszy, lecz jak u nas się mówi — 
„trzeba znać to minimum”... a mło- 
dzież akademicka często go nie 
zna- System przedmiotowy wymaga od 
studenta dużo silnej woli, gdyż zada- 
walniając się tylko zdawaniem ustalo 
nego minimum egzaminów, przy koń- 
cu studjów wytwarzają się znaczne za- 
ległości, które częstokroć skazują mło- 
dzież akademicką na „wieczną absol- 
wenturę“. 

  

Marjan Beiiermann.



  

Nr. 122 (2064). 

WIEŚCI | GBI   

e 

  

Odbudowa gospodarstw i domów zrujnowanych 

podczas powodzi. 

Mieszkańcy powiatów: oszmiańskiego, wi- 

lejįskiego i  mołodeczańskiego najbardziej 

dotknięci w dniach powodzi klęską znisz 

czenia złożyli do władz podania indywidu- 

alne z prośbą o pomoce.  Naskutek tych 

prośb władze wojewódzkie wyasygnowały 

tytułem doraźnych zapomóg 5.500 zł. oraz 

udzieliły bezpłatnege budulca na odbudowę 

Tragiczny 

Z Wiłejki doszoną © następującym tca- 

gicznym wypadku. 

Mieszkaniec miejscowości Kamień wpo- 

bliżu Wilejki Woldemar Zakładnik wybrał 

się w łódce na połów ryb. 

Na środku rzeki łódź wywróciła się i 

Wykrycie 11 gorzelni w gminie niedźwieckiej. 

W ciągu ubiegłych dwu tygodni władze 

śledcze wykryły na terenie gminy niedzwie: 

ckiej 11 potajemnych gorzelni. 

zniszezonych domów mieszkalnych. 
Podług dokonanej statystyki w wymie- 

nionych powiatach zniszczonych jest przez 

powódź 76 gospodarstw rolnych i 94 domy 

mieszkalne. 
Częściowo już przystąpiono do odbudowy 

zrujnowanych gospodarstw. 

połów ryb. 
Zakładnik porwany silnym prądem, wpadł 

do wiru i utonął. 
Towarzyszce jego, która była razem z nim 

w łódee udało się wypłynąć na brzeg i ura- 

tować się. 

Skonfiskowano 953 litry samogonu i na- 

rzędzia gorzelnicze, przyczem pociągnięto do 

odpowiedzialności 20 włościan. (€). 

  

RABOSZKOWICZE 
— Ludzie złej i dobrej woli. Rozkwit! ży- 

cia kulturalnego naszych mniejszych miast 

i miasteczek całkowicie uzależniony jest 

od liczebności tych ludzi, którzy mniej 

jąc dla siebie dźwigają niepomiernie uciąż 

liwe obowiązki spełeczne. Niestety, wszędzie 

tam gdzie rzucimy okiem spotkamy jedno i 

to samo: z pośród znacznej ilości osób inte: 

ligentnych znikoma mniejszość docenia wiel- 

kość zadania, leżącą na niwie ojczystej, ką- 

kolem zasianej odłogiem pozostawionej prze 

zaborcę. I nie tedy dziwnego, że ci wszyscy 

ludzie pracy przeciążeni są wszelkiego rodza 

ju obowiązkami dającemi się ułożyć całemi 

dziesiątkami. 

Sama praca we wszystkich organizacjach 

jest bardzo wdzięczną i podatną, chociaż na 

wstępie zawsze spotyka się z oporem i nie 

świadomością jednostek, Jest to etap w na- 

szych stosunkach zupełnie normalny i nie 

zrozumiałym będzie jedynie dla małowytrw- 

nego zapalenca, 
Gorzej natomiast może się zdarzyć tam. 

gdzie niezrozumienie to wypływa ze strony 

ludzi, dających pozorną rękojmię pewnego 

wyrobienia. obywatelskiego. 

Mam do zanotowania świeży fakt. Zało- 

żeno tu jeszcze dnia 23 października 1930 r. 

Stowarzyszenie Rezerwistów i b. Wojsko- 

wych. Organizacja ta przetrwała swój etap 

wegetacyjny i dnia 18 b. m. ruszono pracę. 

Drugie zkolei zebranie odbyło się dnia „24 

b. m. Zdawało się, że tak poważna myśl orga 

mizacyjna znajdzie szerokie zrozumienie w 

pierwszym rzędzie wśród ludzi wyślących 

Jednakże chętnie odezwali się jedynie lu 

dzie, na których mniej można było rozliczać 

Przemilczeć nie można tego, że z pośród 

zebranych w tym dniu ostentacyjnie opu- 

ściło zebranie, żądając nawet zwrotu złożo: 

nych deklaracy. dwóch osadników woj- 

skowych: Kowalczyk i Rabuszko z Mleczko- 

w: zny. Nie podobało się tym ostatnim: 

że Stowarzyszenie ma za zadanie pracować, 

na które to zbiórki nie mogą... znaleźć cza- 

su. Tak niezrozumiałem postępowaniem wy- 

mienieni skompromitowali ogół  osadni- 

czy zawsze chętnie biorący udział w pracach 

społecznych. 
I na każdym kroku podobne „wywij 

«się daje się mocno odczuć. 

    

  

  

    

   

  

Niechętnie do 

pracy garnie się mniejszość pracowników 

umysłowych, szukających wszędzie zadowo- 

lenia i odpoczynku. 
Kiedyż wreszcie nastąpi to wielkie zrozu- 

anienie i chęć p 
z masą ludową? Do tego wszak zachęcali 

w wiekach niewoli nasi poeci, rozumiej 
że w tem się kryje zgoda i ład społeczny 

Jedno z przyjemnością zaznaczyć nale 
że KOP- potrafił sobie zjednać szerszy 
łają władze KOP-u. Nie tedy dziwnego. 
że K. O. P. potrafi sobie zjednać szerszy 
ogół mas ludowych. L. 

LIBA 
-- Wyrok na bratobójcę. Wileński Sąd 

Okręgowy na sesji wyjazdowej w Lidzie roz 

patrywał sprawę Józefa Bocewicza, lat 42, 
mieszkańca gm. ejszyskietj, pow. lidzkiego, 
Któryw czasie kłótni w dniu 23. II b. r. za- 
sdał bratu swemu Edmundowi cios siekierą 
w głowę, powodując złamanie kości ciemie- 
niowej prawej i tem samem ciężkie uszko- 

dzenie ciała, zagrażające bezpieczeństwu ży- 

   

   

   

    

ścia w jednych szeregach - 

    

cia. Sąd skazał Bocewicza na dwa lata wię 

zienia. 

-- Wizytacja p. kuratora. W dniu wczo- 

rajszym na terenie powiatu lidzkiego bawił 

w celach wizytacyjnych p. kurator Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego Szelągowski, któremu 

w podróży towarzyszy naczelnik wydziału 

szkolnictwa powszechnego p. Młodkowski, 

Pan kurator zwizytował szkoły powszechne 

w Bieniakoniach, Lidzie, Honczarach i hu 

tach szklanych ,„Niemen* oraz lidzkie gim- 

nazja i szkołę handlową księży Pijarów 

Wieczorem p. kurator wyjechał na teren 

pow. nowogródzkiego. 

+ Zjazd młodzieży wiejskiej. W. dniu 24 

b. m. w szkole rolniczej w Berdówce odbył 

się zjazd sąsiedzkich kół młodzieży wiej: 

skiejj w którym wzięli udział p. starosta 

Bogatkowski, prezes wojewódzkiego Związkn 

Kół Młodzieży Wiejskiej w Nowogródku in- 

spektor szkolny Orzechowski, przedstawiciel 

Okręgowego Związku Org. i K. Roln. p. Nal- 

da, wielka ilość ludności z okolicznych wio- 

sek. 

GŁĘBGKIE 
+ Kurs prasowy. W dniu 29 kwietni 

r. b. bezpośrednio po Kursie šwietlicowo-h 

bljotekarskim dla nauczycielstwa pow. dzi- 

Śnieńskiego odbył się w Głębokiem Kurs in- 

formacyjno-prasowy, zorganizowany przez 

miejscowy Oddział Powiatowy Związku Na- 

uczycielstwa Polskiego. Wykłady z ramienia 

Wydziału Prasowego przy rządzie Głów- 

nym Zw. N. P. w Warszawie prowadził kol. 

Socha. Kurs, który był pierwszym tego ro- 

dzaju na terenie Polski, miał za zadanie za- 

interesowanie nauczycielstwa prasą i zachę- 

cenie do akcji prasowej. Wysłuchało Kurs 
około 40 osób. 

Na kursie poruszono również sprawę O- 
pracowania monografji powiatu dziśnieńskić 
go. Uchwałono, że tymczasem Zarząd Oddz. 

Pow. Zw. N. P. w Głębokiem poczyni przy- 
gotowania wstępne, a pracę w tej dziedzinie 
rozpocznie po najbliższym Zjeździe Powiato- 
wym. na którym sprawa opracowania mono- 

grafji pówiatu zostanie dokładnie omówio- 
na. 

KUCEWICZE 
+ Kaplica na pamiątkę pobytu Prezy- 

denta Rzplitej. Na pamiątkę pobytu w roku 
1930 w Kucewiczach Prezydenia Rzeczypospo 
litej, wybudowano tam piękną kaplicę. 

Kaplicę wzniesiono ze składek dobrowol- 
nych przy wydatnem poparciu zarządu gini- 

ny kucewickiej. 

ŚWIĘCIANY 
+ Zebranie nauczycieli Litwinów. Dnia 

23 b. m. w Święcianach odbyło się walne ze- 
branie święciańskich nauczycieli-Litwinów, w 

którem wzięło udział 40 nauczycieli. Między 
in. na zebraniu omawiawo sprawę k: samo 
pomocowej. 

ORANY 
-- Pożar. We wsi Jurniszki, gminy orań: 

skiej, powiatu wileńsko-trockiego, spaliły się 
zabudowania gospodarskie Wincentego Ku- 
kigo. Straty wynoszą około 5 tys. zł. Przy. 
czyna nie ustalona. 

  

   

  

  

  

  

    

    

            

    

Odezwa Zarządu Bratniej Pomocy USB. 
Otrzymujemy z prośbą o zamieszczenie 

poniższą odezwę: 

KOLEŻANKI I KOLEDZY. 

Na ostatniej konferencji Rektorów W; 
Uez. uchwalono poczynić starania o podnie- 
sienie opłat akadem. W. z wiązku z tem 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. 
Micdz. Adaem. U. S. B. w trosce 0 interesy 

niezamożnej młodzieży akademickiej posta- 
nowił: 

a) zebrać materjały obrazujące niezwyk- 
le trudne warunki w jakich wileńska mło- 
dzież akademieka odbywa swe studja. 

b) uzyskać na wiecu ogólno-akademiekim 
opinję ogółu wileńskiej młodzieży akademi- 
ckiej i w oparciu o autorytet uchwał pow- 
ziętych przez wiec ogólno-akademieki po- 
<ezynić wszelkie starania, by władze właści- 
we w zrozumieniu potrzeb  niezamożnego 
akademika zaniechały projektowanej pod- 
wyżki. 

    

KOLEŻANKI I KOLEDZY 

Sprawa jest niezmiernie doniosła i wy- 
maga poważnego jednolitego stanowiska ca- 
łej młodzieży. Nie można pozwolić na par- 
tyzankę łub wyczyny protestacyjne poszcze- 
gólnych organizaeyj. Nie można osłabiać 

jednolitego ironiu. W żadnym wypadku nie 
wolno wykorzystywać sprawy podwyżki 
opłat dla innych celów jak interesy nieza- 
możengo akademika, nie wolno ośmieszać 
opinji ogólno-akademiekiej niepowažnemi 
wystąpieniami poszezegolnych grup. 

Dlatego tež Bratnia Pomoc zwoluje na 
sobotę dnia 6 czerwea r. b. o godz. 7 wiecz. 

do Sali Śniadeckich Wiec Ogólno-akademi- 
cki w sprawie opłat. 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
LICZNIE. 

Niech zamilkną waśnie i ambicje posz- 
czególnych obozów. Musimy rzeczowo i pe- 
ważnie zadokumentować swe jednolite sta- 
nowisko. Biorąc udział w ogólno-akademie- 
kim wiecu nie dajcie się wciągnąć w żadną 
akcję protestacyjną organizowaną bez poro- 
zumienia z Bratnią Pomocą a rozbijąjącą 

jedność i powagę opinji akademiekiej. 

6-60 CZERWCA O GODZ. 7 WIECZÓR 

WSZYSCY W SALI ŚNIADECKICH. 

  

STAWCIE SIĘ 

Zarząd Stow. Bratnia Pomoc 

P. M. A. U. S. B. 

Wilno, dnia 28 maja 1931 r. 

   

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 
LEKTURA SZKOLNA. 

  

PL. ORZESZKOWEJ 3 

DZIAŁ NAUKOWY. KA- 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. 11-е) РО 18-е), 

KAUCJA 5 ZŁ. ABONAMENT 2 ZŁ. 

  

K U R J E R 

Walka z przestępczością. 

Na terenie województwa wileńskie 
go zainicjowana została prze zaintere- 
sowane władze, akcja zmierzająca ku 
temu, ażeby społeczeństwo wzięło jak 
najszerszy udział w dopomaganiu wła 
dzom bezpieczeństwa, policji państwo 
wej w ściganiu i wykrywaniu  prze- 
stępstw oraz w działaniu zapobiega- 
jącem przestępstwom. W wyniku tej 
akcji, został w porozumieniu z Dyrek- 
cją Kolei Państwow. w Wilnie opraco- 
wany program współpracy organów 
kolejowych z policją. Naczelnik urzę- 
du śledczego w Wilnie wygłosił na ze- 
braniach kolejarzy w Święcianach, Mo 
łodecznie i Wilnie odczyty z dziedziny 
kryminologji, obejmującej zakres ko 
lejnictwa. Podobny odczyt ma się od- 
być niebawem w Nowo-Wilejce. 

Ponadto w porozumieniu z Dyrek- 
cją Poczt i Telegrafów i przy współ- 
udziale komisji policyjno-pocztowej o- 
pracowany został plan zabezpieczenia 
kas we wszystkich urzędach poczto 
wych na terenie województwa wileńs- 
kiego. Wreszcie zapewniona została 
możność czynnej współpracy zarówno 
oficerów jak i szeregowych P. P. np. 
w ochotniczych strażach pożarnych, 
między innemi w celu usprawnienia 
wykrywania wypadków podpaleń itd. 
Słowem akcja ta ma na celu zorganizo 
wanie racjonalnie ujętej powszechnej 
walki z przestępczością na terenie na- 

szego województwa. 
—0— 

Zjazd dyrekterów szpitali. 

W dniach 29 i 30 maja w małej 
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz 
kiego w Wilnie odbędzie się zjazd dy- 

rektorów szpitali państwowych i samo 

rządowych województwa wileńskiego. 

Na zjeździe tym będą omawiane spra- 

wy administracji i gospodarki szpita- 

li oraz sprawozdania poszczególnych 

szpitali z dotychczasowej działalności. 
Na zjazd mają przybyć przedstawiciele 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 0- 

raz województw sąsiednich: 
= 

RS 

Uwolnienie z wiezienia = 

czionkėw T-wa Szkoly 
Białoruskiej. 

Tuż przed wyborami do obeenego sejmu; 

władze śledcze wpadły na trop organizacji 

rewolucyjnej na terenie T-wa Szkoły Biało- 

ruskiej, w rezultacie czego nastąpiły aresz- 

towania wśród czołowych działaczy tego 

"T-wa. Aresztowano również między innymi 

adwokata Steckiewicza i d-ra Mareińczyka. 

Adwokat Steckiewicz zwolniony został z 

więzienia przed dwoma tygodniami. Przed- 

wczoraj zwolniono również z więzienia d-ra 

Marcińczyka. (O). . 
DEL 

Wielka wycieczka Legii 

inwalidów Wojsk Polskich 
do Włoch i Francji. 

Legja Inwalidów W. P. gen. Sowiń- 

skiego w Krakowie komunikuje: w odpowie: 

dzi na liczne zapytania zainteresowanych, 

nie mogąc podołać korespondencji, dajemy 

raz jescze ogólny zarys wycieczki do Włoch 

i Francji. 
Wyciecka Legji Inwalidów W. P. wyru- 

sza z Krakowa dnia 4 lipca i zwiedzi Wane- 
cję, Wiedeń, Lido, Florencję, Rzym, Neapol. 

Wezuwjusz, Capri, Pompeję, Rivierę fran- 

cuską (Juan les Pins) fabrykę perfum w Gra 
sse i Wystawę kolonjalną w Paryżu. — Po 
drodze będzie przyjmowaną przez stowarzy - 
szenia włoskie i francuskie. — Wskutek zni- 
żek, jakie zdołaliśmy uzyskać u odpowied- 
nich czynników, koszt wycieczki wynosić bę- 
dzie tylko 715 zł —od osoby, łącznie z pasz- . 
portem, wizami, hotelami, utrzymaniem, i 
przejazdami. — Dodajemy przytem, że prze- 

jazd z Neapolu do Nizzy odbędzie się luksu- 
sowym statkiem „Augustus“. 

Że względu na to, że wpisy zamykamy 7 
początkiem czerwca, prosimy o szybkie zgło- 
szenie swego udziału, gdyż po upływie ter- 
minu  prekluzywnego nie będziemy mog!i 
uwzględnić spóźnionych zgłoszeń. 

Po szczegółowe informacje należy się 
zgłaszać pod adresem: Legja TInwalidó:w 
Wojsk Polskich, Kraków, ul. Kochanowskie- 
go 16, załączając znaczek na odpowiedź. 

ZSO 

Odwołanie raidu. 
II wołyński raid automobilowy zapowic- 

dziany przez wołyński Klub Automobilowy 
na 29 maja do 1 czerwca został odwołany. 

„Sie 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

iązku z listem 

  

p. Szymona Purto, 
azał się w poczyłnem piśmie Pana 

z dnia 28 b. m. w sprawie zatargu między nim 
a Związkiem Cegielników, występującym w 
imieniu cegielników uprzednio na cegielni p. 
Purto zatrudnionych, prosimy uprzejmie o: 
zamieszczenie następującego wyjaśnienia: 

P., Purto, zgłaszając się do Zjednoczenia 
Rob. Zaw. z prośbą przysłania robotników, 
pozostawił otwartą kwestję warunków płacy 
i pracy, bez czego uważał Związek za nie- 
możliwe obesłanie pracy. 

Pozatem robotniey uprzednio na cegielni 
p. Purto zatrudnieni w tym czasie jeszcze do 
t. zw. Gospodarczego Związku .Cegielników 
nie należeli, tak że Związek nie czuł się w pra 
wie dysponować obsadzeniem ich warsztatu 
pracy. Robotnicy wymienieni do Związku 

przystąpili dopiero 21 b. m.. 
Nadmieniamy, że wobec przyjęcia przez 

Ogólne Zebranie Cegielników m. Wilna, zwo- 
łane przez sekcję cegielników naszego Związ 
ku Budowlanego, uchwały nieprzystępowania 
do pracy tak długo, długo nie zostanie 
podpisana przez właścicieli cegielni umowa 
zbiorowa ze Związk., zatrudnienie przez p. 
Purto grupy niewykwalifikowanych robotni- 
ków po znacznie niższych stawkach, aniżeli 
przewidziane w projekcie umowy, uważaliś- 
my za dywersję, mającą na celu rozbicie ak- 
cji robotników, i z tego powodu odpowied- 
nio zareagowaliśmy. 

Łącząc wyrazy poważania 
za Radę Zjednoczenia Rob. Zw. Zaw. 

Prezes B. Bednarowicz 

„Wilno, dnia 28 maja 1931 r. 
= 

„Ofiary ma powodzian. 
St. Ehrenkreutzowie — 30 zł. Dyrektor 

Stanisław Michalski z Warszawy — 20 zł. 
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Fale Wilji wyrzuciły zwłoki samobójczyni. . 
Wezoraj © godzinie w pół de pierwszej 

p. p. wpobliżu brzegu Antokolskiego fale 
Wilji wyrzuciły na piasek przybrzeżny zwło- 
ki młodej kobiety. 

O wypadku powiadomiono posterunek 
rzeczny, który natychmiast wszezął energicz- 
ne dochodzenie celem ustalenia tożsamości 

c a 

topiełea. 
Wieczorem wyjaśniło się, że są te zwło- 

ki 22 letniej Anny Iwaszkiewiczówny, która 
w ubiegłą sobotę rzuciła się do wody w ce- 
laeh samobójczych, wpobliżu wsi Turnisz- 
ki. Zwłoki zebezpieczono. (C). 

  

KRONIKA         Dziś: Marji Magdaleny. 

  

Piątek 
29 Jutro: Ferdynanda Króla. 

| Maj | Wschód słońca—g. 3 m. 25 

| zas Zachód » —. 19 ш. 41 

Spostrzeżenia Zakładu Moteorelegi! U. 8. В. 

w Wilnie z dnia 28 V—1831 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia -|- 230 С. 

я najwyższa: -|- 28° С. 

: аза | 140. 
Oped w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA 

— Nadzieja... Ciężki kryzys finansowy 

jaki przeżywa samorząd wileński zmusza nie- 

ustannie Magistrat wileński do szukania wyj- 

ścia z przeżyw. opresji. Wpływa na to prze- 

dewszystkiem konieczność prowadzenia robót 

inwestycyjnych w celu zatrudnienia  bezro- 

botnych, których liczba powiększy się jeszcze 

naskutek likwidacji robót miejskich, prowa- 

dzonych dotychczas z kredytów Ministerstwa 

Pracy i Opieki Społecznej. Kołatanie o pożycz 

ki do władz centralnych nie dały narazie po- 

żądanych rezuliatów, aczkolwiek ostatnio 

Bank Gospodarstwa Krajowego przyrzekł 

wyasygnować kilkaset tysięcy złotych. O zre 

alizowanie tej obietnicy czyni obecnie Magist- 

rat starania. 

— Nowy skwer i boisko. W związku z 

ciężkim stanem finansowym naszego miasta 

w roku bieżącym, nie zostały przewidziane 

kredyty na zakładanie ogródków i skwerów 

miejskich. Magistrat zamierza jedynie urzą- 

dzić nowy skwer na Zarzeczu wpobliżu so- 

boru prawosławnego, gdzie jednocześnie ma 

być urządzone boisko zabaw dla okolicznej 

dziatwy. 
Roboty nad założeniem skweru i nowego 

boiska rozpoczęte zosianą w najbliższym cza- 

sie. 
— Rewizja działalności Magistratu. Przed 

kilku dniami odbyło się posiedzenie miejskiej 

Komisji Rewizyjnej, na którem omówiono 

sprawę dokonania kontroli wykonania przez 

Magistrat budżetu na rok 1930-31. W wyni- 

ku dyskusji powzięto uchwałę powołania spe 

cjalnej podkomisji, która po dokonaniu po- 

wierzonych jej czynności złoży Radzie Miej- 
skiej szczegółowe sprawozdanie. 

— Powrót z Lofdynu delegacji m. Wiłna. 

W dniu wczorajszym powróciła deleg. przed 

stawicieli m. Wilna wysłana do Londynu w 

celu sfinalizowania rokowań w sprawie likwi 

dacji przedwojennej pożyczki angielskiej. w 

skład delegacji wchodzili: radca prawny Ma. 

gistratu mec. Bagiński, radny Jundziłł oraz 

przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnę 

trznych, który brał udział w pertraktacjach 
z ramienia władz centralnych. 

Na jednem z najbliższych posiedzeń Magi- 

strału delegaci wileńscy złożą obszerne spra- 

wozdanie z wyniku swej podróży, w rezulta- 

cie której, jak wiadomo, zostało osiągnięte 

ostateczne porozumienie co do spłaty tej 

przedawnionej pożyczki. 
"W drodze powrotnej delegacja zatrzymała 

się w Paryżu, gdzie zwiedziła wystawę ko- 

lonjalną. 

    

SPRAWY SZKOLNE. 

—- Dyrekcja Państwowego gimnazjum 

męskiego im. J. Słowackiego w Wilnie poda- 

je do wiadomości, że podania o przyjęcie 

do kl. I—VII na zasadzie egzaminu przyja 
się codziennie od godz. 8—13. Do podania 
należy dołączyć: metrykę, świaedetwo pow- 
tórnego szczepienia ospy, ostatnie świadec- 
two szkolne. 

GOSPODARCZA 

— Ściąganie zaległości z tytułu wojewó- 
dzkiego podatku od wyszynku. W swoim 
czasie pobierano t. zw. wojewódzki podatek 
od wyszynku. Sprzedawcy ałkohołu musieli 
płacić 3 proc. od obrotu. Jednakże w połowie 
roku 1926 zawieszono pobór tego podatku. 
Obecnie władze skarbowe przypomniały o za 
ległościach z tytułu tego podatku, powstałych 
z przed roku 1925 i obecnie wszczęto akcję 
ściągania zaległości, przyczem do zaległych 
kwot dolicza się odsetki za zwłokę, Tak więc 

płainik wojewódzkiego podatku od wyszynku 
ma obecnie pokrj ległość z  dotatkiem 
100 procentowym, gdyż tyle mniej więcej wy- 
noszą odsetki za zwłokę. я 

ery handlowe, zaskoczone tym niespo- 
dziewanym podatkiem, zamierzają podjąć in 
terwencję w Izbie Skarbowej za pošrednici- 
wem Izby Przemysłowo-Handlowej. 

WOJSKOW 
— Pobór rocznika 1910-go Dziś w dniu 

29 marca przed komisją poborową ©bo- 
wiązek słav ię wszyscy mężczyźni urodze 
ni w roku 1910 z nazwiskami na literę R, za 
mieszkali na terenie I, II, II i VI komisatja- 
tów. P.-P. 

Następny dzień poboru odbędzie się w dniu 
1 czerwca. Przegląd w tym dniu obejmuje 
poborowych z nazwiskami na literę R z V ko 
misarjału oraz na literę S z terenu I komi 

sarjatu P. P. Ž 

   

          

   

  

Z POCZTY. 
— Ispekcja urzędów i ageneyj poczto- 

wych. Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów inż. Karol Żuchowicz przeprowa- 
dził w dniu 28 maja b. r. inspekcję urzędów 
i agencyj pocztowych: Wilno 12 (w Jerozo- 
limce), Rzesza, Podbrzezie, Mejszagoła oraz 
Dukszty Pijarskie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z. Rob. Zw. Zaw. Przem. Szklanego. 

Wobec przeciągającego się strajku  robotni- 
ków huty „Vitrum* w Wilnie, odbyło się w 
dniu 28 b. m. przy ulicy Wielkiej 34 ogólne 
zebranie Rob. Zw. Zaw. Przem. Szklanego 
Ziem Półnoeno+ Wschodnich. 

Na zebraniu tem robotnicy stwierdzili złą 
wolę dyrekcji huty „Vitrum*, która nie godzi 
się na uwzględnienie postulatów robotników, 
mimo to, że huta Szapiry już od tygodnia żą- 
dania te uwzględniła, podejmując normalną 
pracę. 

Zebranie .uzupełniło komitet strajkowy, po 
wołując do niego przedstawicieli Rady Zjedno 
czenia Rob. Zw. Zaw. ob. Bednarowicza i 
Szczukiewicza i upoważniając komitet do e- 
wentualnego zgodzenia się na zastosowanie 
orzeczenia rozjemczego (arbitrażu). 

Wskutek tego, że strajk przybiera przew- 
lekły charakter, co może w konsekwencji 

  

doprowadzić do rozgoryczenia robotników, 
wydaje się wskazaną interwencja czynników 
miarodajnych w kierunku przedłożenia dy- 
rekcji huty konieczności zlikwidowania za- 
targu. 

— Zjednoczenie się Związków Dozoreów 
Domowych w Wilnie. W: dniu 28 b. m. 
odbyło się posiedzenie połączonych Zarzą 
dów Gosp. Zw. Zawodowego Dozorców Do- 
mowych oraz Klas. Zw. Dozorców Z. Wi- 
leńskiej z Wielkiej 34. Na posiedzeniu tem 
zapadła uchwała co do zwołania wspólne- 
go walnego zebrania obu związków, na któ. 
rem nastąpi połączenie obu organizacyj na 
płaszczyźnie statutu Zjednoczenia Rob. Zw. 
Zaw. 

— Po zjeździe Zw. Zw. Zawodowych. 
W dniu 27 maja r. b. w lokalu przy ulicy 
Wielkiej 34 odbyło się posiedzenie Tymcza- 
sowej Rady Robotniczych Związków Zawodo 
wych ziem Północno-Wschodnich. Prezes Ra 
dy B. Bednarowicz i wice-prezes R. Szczu- 
kiewicz zdali sprawozdanie z Kongresu Zwią- 
zku Związków Zawodowych w Polsce w War 
szawie w dn. 24 i 25 b. m., podkreślając donio 
słość spraw poruszanych na Kongresie, oraz 
zapoznali z uchwałami Kongresu, zaznacza- 
jąc, że nie zgłosili oficjalnego przystąpienia 
Robotniczych Związków Zawodowych Ziem 
Półnoeno-Wschodnich do Związku Związków 

do czasu załatwienia tej sprawy przez Kongr. 
w Wilnie. 

Aby nadać odpowiedni kierunek ruchowi 
zawodowemu na terenie Ziem Północno- 
Wschodnich postanowiono zwołać Kongres 
Robotniczych Związków Zawodowych Ziem 

Północno-Wschodnich w Wilnie w dniu 27 
czerwca z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) Zagajenie i wybór prezydjum, 2) 

  

Sprawozdanie z działalności Tymczasowej Ra 
dy Rob. Zw. Zaw. 3) Wybór Rady Głównej. 
4) Sprawa przystąpienia do Związku Związ- 

ków Zawodowych w Polsce. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie W. K. S. „Pogon“, We wto- 

rek dnia 2 czerwca b. r. o godz. 17 odbędzie 
się w lokalu przystani wioślarskeij W. K. 5. 
Pogoń Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków tego klubu celem dokonania wy- 
boru nowych władz Klubu. 

— Zebranie Koła b. wychowanków gim- 
nazjum T. Czackiego. Dnia 31 maja r. b 
odbędzie się o godz. 12 p. p. ogólne zebra. 
nie członków Koła b. Wychowanków gim- 
nazjum im. T. Czackiego w Wilnie. 

Z powodu powitania maturzystów przez 
Koło, uprasza się wszystkich członków o li- 
czne i punktualne przybycie na Zebranie. 

— Zjazd pracowników polskiej tajnej 
oświaty przedwojennej. Przypominamy, że 
dnia 31 maja b. r. odbędzie się Zjazd b. Pra- 

cowników Polskiej Tajnej Oświaty Przedwo- 
jennej. Zjazd ma na celu zespolenie wszy- 
stkich pracowników Oświaty Polskiej na Kre 
sach Wchodnich, którzy w ciężkich czasach 
niewoli, ofiarną swą pracą kładli fundamen- 
ta Niepodległości. Wobec wielu nieznanych 
adresów Komitet zaprasza niniejszem wszy- 
stkich b. pracowników Oświaty Tajnej o 
zgł. się w dniu 31 maja b. r. o godz. 10 
z rana wprost do Sali Zjazdu w Gmachu 
Tow. Przyjaciół Nauk. ul. Lelwela Nr. 8. 

Komitet Organizacyjny: Ks. Kan. J. Kre- 
towicz, L. Życka, Z. Paszkowska, St. Pietra- 
szkiewiczówna, M. Reuttówna, St. Jarocki, 
Prof. St. Kościałkowski, Sz. Reniger. 

— Zarząd Związku Absolwentów Gimna- 

zjum Jezuitów w Wilnie zawiadamia człon- 
ków Związku, że Zebranie Ogólne odbędzi2 

się w niedzielę 31 maja o godz. 11 w lokalu 
Związku przy ul. Wielkiej 64. Obecność 
członków Związku konieczna. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
dnia 29 maja w lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się LVI zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Goście obojga płci mile widziani. 
Początek o godz. 19 dla członków, goście są 
proszeni na godz. 20. Od godz. 19 do 20 be- 
dą rozważane spr. związane z wydawaniem 
pisma. W dalszej części porządku dziennego 
p. T. Nagurski wygłosi referat p. t. Projekt 
Himansa. 

— Odczyt dla felczerów. Staraniem Za- 
rządu Oddziału Wileńskiego Centralnego 
Związku Felczerów Rzeczypospolitej w dniu 
31 maja r. b. w lokalu kina „Pan* — Wiel- 
ka 46 o godz. 9 rano — prelegent T-wa Che- 
miczno-Przemysłowego w Warszawie Dr. Ma 
dans wygłosi dla felczerów odczyt, demon. 
strowany filmem „Rośliny i Zwierzęta na 
usługach człowieka chorego*. Wstęp. bez- 
płatny za zaproszeniami. Zaproszenia wydaje 
sekretarjat Związku Felczerów — Miekie- 
wicza 35-2. 

   

RÓŻNE 
— Nie wolne koniom obcinać ogonów. 

Jak się dowiadujemy, władze administracy j- 
ne przygotowują zarządzenie w sprawie za- 
kazu obcinania koniom ogonów. Przedewszyst 

a się w len sposób konia możli- 

wości odganiania much i owadów, pozatem 
często podczas. obcinania koni są kaleczone. 

Za obcięcie ogona końskiego. wyznaczone 
mają być kary. Podstawa prawna znajdzie się 
w usiawie o ochronie zwierząt. 

— Wycieczka do Stanów Zjednoczonych. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie komu 
nikuje że w lecie r. b. odbędzie się wyciecz- 
ka do Sianów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej zorganizowana przez Izbę Handlowa 

o-Amerykańską i T-wo Polsko-Amery- 
ie w Warszawie. 

Wycieczka wyruszy z Gdyni w dniu 29 
lipca b. r. Po przybyciu do New Yorku pier- 
wsza grupa wycieczki zwiedzi New York, wo 
dospad Niagarę i kilka pobliskich miejsco- 
wości, druga grupa uda się na dwudniową 
wycieczkę po Stanach Zjednoczonych. 

Pierwsze grupa będzie miała cele tury- 
styczne, druga zaś nawiązanie kontaktu ze 
sferami 'hadlowemi, zwiedzenie fabryk, ma- 
gazynów i t. p. 

Bliższych informacyj udziela izba Hand- 
lowa Połsko-Amerykańska w Warszawie, No- 
wy Świat 72. 

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

8,15 w. ukaże się po raz drugi pełna wdzię- 
ku, lekka komedja L. Verneuil'a „Młode 
małżeństwo, która odniosła na premjerze 
zasłużony sukces, Sprawiła to zarówno dow- 
cipna treść sztuki, pełen finezji djałog, spra- 
wna reżyserja H. Zelwerowiczówny, jak rów. 
nież koncertowa gra zespołu z Eichlerówna, 
Severinówną, Kreczmarem, oraz Wyrwi- 

czm na czele. 
— Dzisiejsza premjera w Teatrze Letnim 

w ogrodzie po-Bernardyńskim, Dziś o godz. 
8,15 w. nastąpi otwarcie Teatru Letniego w 
ogrodzie po-Bernardyńskim. Teatr wystąpi 
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dziś z niezwykle frapującą premjerą. Będzie 
nią amerykańska sztuka „Tajemniea stacji 
radjowej”, w reżyserji R. Wasilewskiego. 

£ały niemal zespół Teatrów Miejskich za- 
jęśy jest w sztuce tej, której akcja rozgrywa 
się w studjo radjostacji w Chicago. Emocjo- 

nująca treść, liczne śpiewy i tańce, wplecio- 
ne do akcji, oraz galłerja świetnych typów, 
dających szerokie pole do popisu aktorona 

— wróżą sztuce tej ogromne powodzenie. 
W, głównych rolach wystąpią: Sawicka, 

R. Lewicka, M. Wyrzykowski, oraz L. Żu- 
rowski. Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Il Koncert popularny w ogrodzie po- 

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8,30 w. odbę- 

dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim III 

Koncert poularny orkiestry 6 p. p. Legjo- 

nów, pod dyrekcją kap. Bogumiła Reszke, z 

udziałem artystów Teatrów Miejskich Z. A. 

S$. P.: Eichlerówny (piosenki), Łubiakowskie - 

go (monologi), Jaśkiewicza (monologi), i si- 
sters Lisieckie (tańce). 

Wejście do ogrodu 40 gr. dla młodzieży 
20 gr. miejsca siedzące 1.00 zł. 

EAB56 
PIĄTEK, dnia 29 maja 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularay 

(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja 

francuskiego. 16.10: Kom. 16.25: Program 

dzienny. 16.30: Koncert žyczen (plyty). 17.15: 

„Czy pszczoła myśli* — odez. 17.45: Koneert 

popularny. 18.45: Kom. LOPP. 19.00: „Szkol 

nictwo polskie na Litwie". 19.25: Program 

na sobotę i rozmaitości. 19.40: Pras. dzien- 

radjowy. 20.00. Pogadanka muzyczna. 20.15: 

Koncert symfoniczny. Po koncercie kont. 

23.00: Audycja literacka „Tajemnica czarnej 
wyspy nowela. 23.25: Muz. taneczna. 

SOBOTA, DNIA 30 MAJA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny (płyty) 

13.10: Kom. meteor. 15.25: Program dzien- 
ny. 15.30: Przechdzka po mieście. 15.50: „Las 

jako źródło bogactwa* — odcz. 16.10: Kon- 
cert. 16.40: „Rodzinna ziemia Tadeusza Ko- 

ciuszki* — odcz. 17.00: Aud. i koncert dla 
młodzieży. 18.00: Tr. nabożeństwa majowego 

z Ostrej Bramy w Wilnie. 19.00: Kom. Wił. 
Tow. Org. i Kół. Roln. 19.15: „Książka ak- 
tora o teatrze*. 19.35: Program na tydzień 
następny. 19.40. Pras. dzien. radj. 20.00: 
Djalog pióra Korczaka. 20.15: Skrzynka te- 
chniczna. 20.50: Muzyka lekka. 22.00: „Na 
widnokręgu”. 22.15: Koncert chopinowski. 
22.20: Kom. i muzyka taneczna. 

SPORT 
— Zarzad sekeji tennisowej A. Z. S. ko- 

munikuje iż na czas budowy kortów wła- 
snych A. Z. S. do dyspozycji sekcji został 
wynajęty jeden z kortów w parku im. gen. 
Żeligowskiego. 

Zapisy godzin według regulaminu zeszło- 

rocznego będą przyjmowane w  kancelarji 
parku poczynając od dnia 81 maja. 

Opłatę za kort od godziny ustalono zł. 

0,80. * 
Jednocześnie nadmienia się, iż sezonowa 

składka członkowska dla członków zwyczaj- 
nych i nadwyzajnych A. wg. statutu A.Z.S. 
wynosi 6 zł. dła nadzwyczajnych B. 10 zł. 

Przy zapisie do Sekcji obowiązuje okaza- 
nie legitymacji Zarządu Głównego A. Z. S. 

Zapisy i informacje załatwia sekretarjat 
A. Z. S. na Przytsani Wioślarskiej — brzeg 
Antokolski 12, od godz. 19 do 21, oraz w 

parku w godzinach popołudniowych. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
WYKRYCIE PRZEMYTU PRZY ULICY 

SZAWELSKIEJ. 

W dniu wczorajszym organa Śledcze wi- 

leńskiej brygady K. O. P.u przy współ- 
udziałe władz policyjnych, wykryły w jed- 
nym ze sklepów spożywczych przy ul. Sza- 

welskiej wielką iłość szmuglowanego z Lii- 
wy tytoniu i papieros litewskich. Wartość 
skoniiskowanego towaru sięga kilkunastu 
tysięcy złotych. 

Właściciela sklepu areszłowano. (O). 

JAWORSKIEGO OSADZONO W WIĘZIENIU 
ŁUKISKIEM. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy o aresztowaniu rze- 

komego inżyniera i rzekomego rewidenta 

ministerjalnego Stanisława Jaworskiego, któ- 

ry dopuścił się szeregu oszustw zakładając 

w Wilnie fikcyjne przedstawicielstwo samo- 

chodowych firm „Praga*. Ž 

Po zaaresztowaniu Jaworski przewieziony 
został do dyspozycji sędziego śledczego z po- 
lecenia którego osadzono go w dniu wezo- 
rajszym w więzieniu Łukiskiem. (С). 

WYKRYCIE POTAJEMNEGO ZAKLADU GI- 
NEKOLOGICZNEGO NA ANTOKOLU. 

Polieja šledeza m. Wilna otrzymala po- 
ufne informacje, iż w jednym z domów przy 
ulicy Antokołskiej mieści się potajemny za- 
kład ginekologiczny, w którym dokonywa- 
ne są operacje sztueznego spędzania płodu. 

Przeprowadzone naskutek tych informa- 
eyj dochodzenie policyjne potwierdziło praw 
dziwość otrzymanych informacyj. 

W związku z tem przed kilku dniami po- 
licja niespodziewanie wkroczyła od podej- 
rzanego lokalu w którym akurat dokonywa 
no zakazanej operacji. Pacjentkę przewiezio- 
no natychmiast do szpitala miejskiego, zaś 
właścicielkę „zakładu* zatrzymane. 

Podczas badania oświadczyła ona, że do- 
konywanie operacji sztucznego spędzania 
płodu dla tych które nie cheą mieć dzieci 
nie uważa za przestępstwo. 

Nazwisk, ze względów zrozumiałych nie 
podajemy. (Q). 

  

PODRZUTEK. 

W dniu 27 maja w bramie domu Nr. 10 
przy ul. Św. Michalskiej znaleziono podrzut. 
ka płci żeńskiej w wieku 5 miesięcy i ulo- 
kowano w przytułku Dzięciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Nadelona Pesia (Niecała 18) zameldowała 
że w nocy z dnia 26 na 27 b. m. nieznany 
sprawca odstał się do jej mieszkania przez 
otwarte okno, skąd skradł garderobę dam- 
ską, 2 poduszki oraz zegarek budzik, łącz- 
nej wartości 300 zł. 

Piotrowska Eugenja (Starooszmiańska 19! 
zemeldowała, że nieznany sprawca zapomocą 
otwarcia lufcika dostał się do jej mieszka- 
nia i skradł garderobę damską i męską łącz- 

nej wartości 300 zł. 

Na gorącym uczynku usiłowania kradzie- 
ży w mieszkaniu Górskiej Anny (Jasińskiego 
10) zatrzymany został Zaradowski Rubin. 
zam. w domu noclegowym, Połocka 4. 

PORTRET 

/Adama Miekiewiczaj 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

I] la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

  i DO NABYCIA: 

Ina składzie głównym w Księgarniė 

Šw. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
| wszystkich księgarniach. l 

Cena 2 zł.
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Doniosłe posiedzenie Rady Miejskiej. 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej 

skiej oczekiwane było z niezwykłem 
zainteresowaniem. Sprawiły to z jed- 
nej strony sprawa autobusowa, z dru- 
giej zaś absorbująca ogół pracowni- 
ków komunalnych sprawa cofnięcia 
15 proc. dodatku, która już po raz 
drugi znalazła się na porządku dzien- 
nym plenum Rady Miejskiej. To też 
na długo jeszcze przed rozpoczęciem 
posiedzenia kuluary Rady zaległy tłu- 
my pracowników miejskich, oczeku- 
jąc z niecierpliwością na rozwiązanie 
dręczącej ich zmory. 

HOŁD BOHATERSKIEMU 
CHŁOPCU. 

Natychmiast po zagajeniu posie- 
dzenia na wniosek przewodniczącego, 
Rada Miejska uczciła przez powstanie 
pamięć ś. p. Mieczysława Dordzika, 
który w dniu 23 kwietnia w okresie 
powodzi, zginął bohaterską Śmiercią 
ratując dziecko żydowskie z rozszala- 
łych nurtów Wilenki. Jednocześnie 
zapadła uchwała wyasygnowania 500 
złotych na rzecz Komitetu uczezenia 
pamięci bohaterskiego ucznia szkoły 
rzemieślniczej. 

PRACOWNICY MIEJSCY WYGRALI 
-WALKĘ O POBORY. 

Zkolei na forum wyplynęla spra- 
wa nienaruszalności poborów praco- 
wników samorządowych. Jak już w 
swoim czasie podawaliśmy władze 
nadzorcze anulowały uchwałę Rady 
Miejskiej, która wbrew okólnikowi 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
postanowiła uposażeń nie obniżać. W 
związku z tem sprawa ta znalazła się 
po raz drugi na wokandzie plenarne- 
go posiedzenia. Po zaznajomieniu się 
z treścią okólnika Urzędu Wojewódz- 
kiego, wywiązała się dłuższa dyskus- 
ja, która w rezultacie doprowadziła 

Ais Hliejskie 
ALA MIEJSKA 

    

  

Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 26 do 29 maja 193! r, włącznie 

będą wyświetlane filmy: 

do powzięcia uchwały zaskarżenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
do Najwyższego Trybunału Admini- 
stracyjnego, a jednocześnie uznano za 
konieczność prawną obniżenie pobo- 
rów dopiero po upływie przepisa- 
nych ustawą 3 miesięcy. O ile do te- 
go czasu nie zapadnie pozytywny wy- 
rok Najwyższego Trybunału zde- 
cydowano z dniem 1-go września 
r. b. podwyższyć pracownikom o 15 
proc. dodatek komunalny. 

W ten sposób walka o pobory zo- 
stała narazie przez samorząd wygra- 
na. ‚ 

STARANIA O NOWĄ POŻYCZKĘ. 

Następny punkt porządku dzienne 
go nie znalazł żywszego oddźwięku 
i automatycznie został zaakceptowa- 
ny. W wyśl wniosku Magistratu po- 
słanowiono poczynić starania o po- 
życzkę w wysokości 500.000 złotych 
na zasilenie zubożałych środków ob- 
rotowych kasy miejskiej. 

Magistrat ma nadzieję uzyskania 
tej sumy z kredytów komunalnej Ka- 
sy Oszczędności m. Wilna. Czy jed- 
nak nadzieje te nie zawiodą — nieda- 
leka przyszłość pokaże. 

ARBON DEFINITYWNIE 
UZYSKAŁ KONCESJĘ 

AUTOBUSOWĄ. 

Clou posiedzenia wczorajszego 
stanowiła ciągnąca się już od dłuższe 
go czasu walka o koncesję autobuso- 
wą. Sprawa bardzo poważna i intere- 
sująca ogół mieszkańców naszego mia 
sta. To też nie bez słuszności wyrażo- 
na była na forum Rady opinja, że 
zagadnienie to nie w dostateczny spo- 
sób zostało przez Samorząd skrystali- 
zowane, że szereg punktów w obu 
ofertach jest niejasnych i nie daje 
możności rzeczowego zastosowania 

    

КОВ оРЕ R 

się do ich wartošci kalkulacyjnych. 
Jednocześnie podnoszone były wątpli- 
wości czy nie dałoby się rozwiązać te 
go zagadnienia w sensie eksploatacji 
ruchu autobusowego przez samorząd 
w zakresie własnym. 

W tym duchu wypowiedzieli się 
radni Rafes, Zasztowt i Szapiro. 
Wniosek ich odroczenia decyzji na 
przeciąg miesiąca dla przeprowadze- 
nia dokładniejszych badań obu ofert 
większością głosów został odrzucony. 
Rada Miejska stanęła na stanowis- 

W_I- L-E Ń-S-K-1 

ku — — że sprawa jest nagła i mu- 
si być rozstrzygnięta natychmiast. Po 
całym szeregu przemówień, w któ- 
rych nie brakło i głosów przychyl- 
nych dla obecnej „Spółdzielni* za- 
rządzono głosowanie. Iłością 20 gło- 
sów przeciwko 7 koncesję przyznano 
„Arbonowi* z zastrzeżeniem jednak 
10-letniego trwania koncesji. z 

W atmosferze ogólnego wyczer- 
pania długotrwałemi obradami o g. 
1 -ej m. 30 w nocy posiedzenie zosta- 
ło przerwane. 

ESET SSRS TSS A ETD 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Echa zamachu na Musscliniego. | 
Zamachowca skazano na śmierć. ч 

RZYM 28.5 Pat. — Trybunał specjalny 0h- 
rony państwa skazał anarchistę Schirru, któ- 
ry swego czasu usiłował dokonać zamachu 
naMussoliniego, na karę Śmierci przez roz- 
strzelanie. Schirru przyznał się że przybył 

do Włoch z hombami w zamiarze dokona- 
nia zamachu na Mussoliniego. W chwili a- 
resztowania Schirru strzelał on z rewolwe- 
ru do polieji, raniąc trzech policjantów. 

Gwałtowna burza nad Londynem. 
LONDYN 28.5. Pat. — Po fali upałów, 

jaka nawiedziła Anglję w czasie Zielonych 
Świąt w dniu 28 b. m „rano wybuchła nad 
Londynem gwałtowna burza. Wskutek ule- 
wy zalane zostały południowe-zachodnie 
dzielnice miasta, zwłaszcza przedmieście 
Wimbledon. W: czasie burzy pewna dziew- 
czyna została rażona piorunem, który ją 
częściowo oślepił. Burza przeciągnęła na- 
stępnie niemal nad całą Anglją. 

W miejscowości Exmoor burza trwała 

  

Ė KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — 

E prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Ė Prospekty gratis. Kance'arja czynna od godz. li do Iš i od 17,20 do 2i-ej. 

E AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  

Na ognistym smoku 

  

Qstzebramska 5 

Dziśl Dźwiękowy 
przebój 

NAD PROGRAM: 
PAL 

Dźwiękowe Kino 

CGUIN© 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

WIECZNI GŁUPCY 
Qi, doktor! 

Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 
WKRÓTCE: Król humoru Buster Keaton w filmie „IMPRESARJO" 

Pechowa 
komedja 

Sensacyjny film w 7 aktach W rolach głównych: Monty Benks i Virginia Lee Corbin. 
NAD PROGRAM: |) Afrykańska awantura — Groteska w 3 akt. 2) Miłość i pięść — Groteska w 3 aktach. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. G-ej. 

W wykonaniu słynnego amerykańskiego komi 
M. Szkolnika. 

Wielki dramat z ży- 

cia amerykańskiego. 

ka 

  

  

  

Dziś i dni następnych! 

  

no Kolejowe 

OGNISKO 
skak dworea kolejow,) 

dziecko na skraju przepaści. 

Potężny dra- 
mat erotyczny w 8 wielkich aktach p. t. POKUSY BRODWAJ 

W rol głównych: Słynna tragiczka Luiza Dresser, June Coliyer i Ailan Lane. 
W walce o szczęście dziecka! Grzech się mścil Oszczędź moje dziecko! W łapach uwodziciela! Tragedja matki! 

Początek seansów o godz. 6 ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej. 
Baczność! Pp. Bywalcy kina Ognisko! Począwszy od niedzieli 3! maja r. b. 
programy w kinie „Ognisko* będą ilustrowane nowozainstalowanym aparatem 

Tragedja matki. która po 1 
tach wielu odnajduje 

a- 

swe 

muzyczna - dźwiękowym. 
  

KINO -TEATR | Dziś! 

SIYLÓWY| > 
alies Wielka 36. 

Pod czarną tlagą kapilana Losh 
„ Serce lotnika Legjonu potępieńców 

Mc. Laglen. 

i miłości orląt. 
W roli głównej Sue Carrol. 

10 akt. przygód miłosnych wilka 
miejskiego. W roli głównej Wicter 

Dramat w I0-ciu aktach chwały 

  

Kino - Teatr   Wielki świąteczny podwójny program! |) Wielkie 
L U X arcydzieło dramatyczne z „Złotej serji* produkcji polsk. 

2) Król i 3 177. * bmom Charlie Chaplin »- bokser 
Miskiewicza 11, t.15-62 tecznć o Żodź. l-ćj. 

Z DNIA NA DZIEŃ 
8 aktów huraganowego śmiechu. 
dozwolone. 

Ceny od 40 gr. 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świ 

W rol. gł.: Marja 
Gorczyńska,ire- 

na Gawęcka, Adam Brodzisz, Wiadysław Waiter i Lucjan Żurowski oraz 10.000 statystów. 
Dla młodzieży 

ą- 

  

  LICYTACJA 

Wileński Lombard „Kresowia” 
Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53) tel. 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że B i 9 czerwca r. b. o godz. 4 pp. odbę- 
dzie się W lokalu lombardu licytacja niewykupionych i nieprolongo- 

wanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 98.341. 
W. dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard nie UWAGA: 

  będzie przyjmować. 
  

  

Droga ku wielkości. 
Dziś praca dla ludzi jest ciężarem. Wszystkie my- 

śli i chęci skierowane są ku temu, aby ciężar ten zrzu- 
cić z bark. W „wolnych chwilach streszcza się całe 
życie. Dążeniem dzisiejszego człowieka jest uzyskanie 
znośnego bytowania wśród wolnego czasu, w którym 
można robić co się komu podoba. 

Większość ludzi idzie po linji najmniejszego opo- 
ru -— stąd wszelkie niedołężne poczynania zgóry ska- 
zane są na niepowodzenia. Do zwycięstw społecznych 
dorośli ci, którzy siebie najprzód zwyciężyli. Chodzi tu 
o stworzenie takiego układu sił psychicznych, który 
jak najprędzej doprowadza do celu. Podstawą tego 
układu musi być elemeni woli (jak zwykle problem 
„silnej woli'*). Każdy człowiek zamyka w sobie pewien 
świat pojęć myśli, uczuć, obrazów. Cel ku jakiemu się 
dąży, postawiony wyraźnie stanowczo i nieodwołal- 
nie — musi być punktem centralnym tego świata we- 
wnętrznego, musi w sobie koncentrować wszystkie si- 
ły psychiczne, absorbować całą jednostkę, hypnotyzo- 
wać ją jakby. Staje się ona niewolnikiem swojej włas- 
nej dewizy naczelnej. Przy takiem nastawieniu ducho- 
wem, dodatni rezultat jest prawie pewny. Jest to pra- 
wo, które rządzi ludźmi, a które wykazuje jednocze- 
śnie, że ludzie ci mogą być panami własnego losu, a są 
sługami własnych namiętności. Większość ludzi jest 
niezorganizowana duchowo i miano niedołęgi dlatego 
należy się nieraz i najdzielniejszemu pozornie mę 
czyźnie. Przeciętny śmiertelnik to niedolęga gdy ka- 
pituluje zgóry ze szczytnych marzeń, które mógłby 
z pewnością urzeczywistnić. 

  

W świecie ludzkim wszystko jest możliwe. Prze- 

  

  

  

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam dom 
przy ul. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć się: 

ulica Lwowska Nr. 22, m. 4.     

ponad nią. Są to jednostki ,„zorganizowane* ducho- 
wo, które zwracają powszechną uwagę nawet wów- 
czas, gdy jeszcze niczego nie dokonały. Nawet w tłu- 
mie jednostki takie wybijają się z ogólnego tła, a czę- 
sło zdarza się, że swoją obecnością ściągają na siebie 
spojrzenia. Słusznie jest powiedziane, że ludzi wiel- 
kich otacza jakaś niewidzialna aureola, która działa 
na instynkty ludzkie. / 

W większości wypadków „wielkości* nie rodzą 
się, a stwarzają się drogą indywidualnego „uorganizo- 
wania” sił-psychicznych. Kto jest zdolnym stale prze- 
bywać myślowo w wewnętrznym świecie, skoncentro- 
wanym przez cel, do którego dąży i być w każdej chwi- 
li w niego zapatrzonym — ten, podporządkowawszy ta- 
kim wysiłkom duchowym całą swą działalność fi- 
zyczną, — z pewnością cel swój osiągnie. Ale jedno- 
cześnie musi uświadomić sobie to, że przebywając sta- 
le w świecie abstrakcji, tkwiąc myślą w swojej przy- 
szłości, pozornie oddala się od rzeczywistości, a fak- 
tycznie układa tę rzeczywistość według swego planu 
i ma nawet wyostrzony zmysł spostrzegania faktów, | 
które mogą mu posłużyć do zrealizowania celu. 

Z drugiej strony umysł jego staje się jednostron- 
nym, gdyż postępując stale po jednej linji, zakończo- 
nej punktem celnym, nie spostrzega tego wszystkiego. 
co nie stoi w związku z drogą, którą on postępuje 
Stąd często jednostki takie, posiadające siłę duchową, 
z której wypływa aktywność życiowa charakteryzu- 
ją się jednostronną inteligencją i samoograniczonym 
zakresem zainteresowań. Stąd też nazywane są wy- 
razami o ujemnem znaczeniu. Niemniej tylko takie 
jednostki posiadają walory więcej niż pospolite i tylko 

  

7 godzin bez przerwy. Wichura powyrywała 
wiele drzew z korzeniami. Pioruny wyrza- 
dziły znaczne szkody. Liezni automobilišci 
zostali unieruchomieni na drogach, które 
przemieniły się w rwące potoki. Nad kana- 
łem La Manche zawisła gęsta mgła. Aero- 
plan pasażerski, który opuścił lotnisko w 
Croydon, udając się do Le Bourget, zmuszo- 
ny był do lądowania wśród gęstej mgły w 
Hapenden. Pilot i mechanik wyszli bez 
szwanku. 
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il-gie piętro 
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Nowy Metuzalem. 

     

    

Abdulah Mohamed - Egipcjanin, który ma 
obecnie 130 lat. Pomimo tak podeszłego 
wieku widzi i słyszy jeszcze dobrze, Oraz 
cieszy się nienajgorszem zdrawiem, wobec 
czego spodziewa się przeżyć jeszcze kilka, 

4 moze i więccj lai. 

EEST ES 

NGWOŚCI WYDAWNICZE 
— Dzieła Fryderyka Skarbka. Wyższa 

Szkoła Handlowa w Warszawie rozpoczęła 
na nowo w swej Bibljotece klasyków ekono- 
mji druk dzieł najwybitnieszego polskiego 
ekonomisty pierwszej połowy XIX stulecia, 

Fryderyka Skarbka. 
Po wydaniu przed kilkoma laty: „Ogól- 

nych zasad gospodarstwa narodowego, — 
ostatniej pracy teoretycznej Skarbka, — wy 

dała obecnie: „Elementarne zasady gospodar 
stwa narodowego*, dzieło ogłoszone drukiein 

  

  

т 

SAMOCHÓD 
europejski, 7 mioosobowy odkryty 

w bardzo dobrym stanie 

sprzedaje się za 7000 zł. 
Skład Broni — Wileńska Nr. 10 

RABKA Mieszkanie 

Nr. 122 (2064; 

przed 110 laty. — Książkę poprzedza bardze 
ważny  metodologicznie pierwszy wykład 
Skarbka na Uniwersytecie Warszawskim w 
1818 roku o istocie ekonomji. * 

Redakcja oparzyła pracę przypisami, dó- 
konanemi na podstawie rękopisów Skarbka. 

WŚRÓB PISM 
— Wileūskie czasopismo robotnicze. W 

miesiącu bieżącym ukazały się pierwsze dwa 
numery „Przeglądu Robotniczego Ziem Pół- 

schodnich“, który, jak już sam ty- 
je ma za zadanie wypełnienie dot- 

kliwej luki w wiłeńskiem czasopiśmiennictwie 
fachowem, gdzie dotąd nie uwzględniana by- 
ła dziedzina życia robotniczego. „Przegląd 

Robotniczy jest organem Rady Głównej Zje 
dnoczenia Rob. Zw. Zaw. Ziem Półn.-Wschod 
nich, program zaś jego strzeszcza 
następujących hasłach: „Niech 7 
ruchu zawodowego*, „niech ż 
botnicza nad produkcją”, „prawem naczelnem 

— dobro państwa”, w myśl których konsek 
wentnie wypełniony jest stosowną treścią. 

1-go numeru, który ukazał się 
złożyły się dwa artykuły po- 

zeniu święta robotniczego 1-go 
ypukłają najlepiej wytyczne 
Uzupełnieniem części progra- 

st deklai a i Zjedno- 
Zaw. kronika 

> i informacje z terenu ro- 
yzny. 

  

   

   

    

ię w trzech 

  

     

  

Na cało: 
z datą 1 ma 

święcone z 
maja, które u 
ideowe pisma. 
mowej pisma j 
czenia Rob. Zw 
ruchu zawodowe 
botniczego Wiler 

      

  

  

    

     
    

    

Drugi numer z datą 24 maja ukazał się 
już w pow zonej objętości i2-tu stron, na 

całość składają się int jące arty 
Po pierwszym maja w W: 

a uwag o ubezpiec: 
oraz szereg artykułów 

nych nieraz o treści rewelacyjnej, j 
tatnich wypadkach na terenie wile 
sy Chorych, wystąpieniach i prowok 
komunistycznych i stosunkach w wileń 
organizacji PPS. CKW., obszerna kronika, 
uzupełniona jest wiadomościami z całej Pol- 
ski i zagranicy. Ciekawy feljeton p. n. „Hań- 
ba wielkiego miasta* analizuje stosunek sfer 
posiadających Wilna do klasy robotniczej Wit 
na i barwnie odmalowuje położenie dozorców 
domowych. Pismo redagowane jest przez nie- 
uwidoczniony na okładce komitet, jedynie 
pod feljetonami znajdujemy nazwisko p. B 
W, Święciekiego. Ciekawe to pismo oddać mo 
że usługę nietylko sferom robotniczym, lecz 

i tym ws kim, którzy interesują si 
kształtem życia społecznego i gospodarczego 
naszych ziem i z tych wględów zapewnione 
ma powodzenie. v. 

  

   

  

    
   

  

   
   

  

   

     

   

  

    

     

    

Potrzebna 

  

GUSTOWNIE WYKONANY DRUK 
JEST PRZEDSTAWICIELEM 

TWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA! 

SZYBKO, FACHOWO 

OBSŁUGUJĄ TYLKO 

ZAKŁADY- GRAFICZNE „ZNICZ * 

Wilno, Š-to Jańska I, telefon 3-40 

  

świata i życia: 

bycia w sobie „siły duchowej. 

Wydaje się zupełnie prawdopodobnem, że wszys 

specyficznie uzdolnieni. 
przy odpowiedniej pracy mogą stać się podstawą ,„wiel- 

nie trzeba mieszać ze sławą, 

cy ludzie są 

kości*. (Tej ostatniej 
gdyż często wielkość nie idzie w parze ze sławą. 
tym wyrazem trzeba rozumieć faktyczne walory ludz- 
kiej działalności indywidualnej). Cała trudność polega 
na wyszukaniu w sobie tego kierunku uzdolnień, któ- 
re się łączą bezwzględnie z zamiłowaniem. Kto tego 
dokona i zdobędzie się na samouznanie, ten — stwa- 

odpowiedni układ. sił psychicznych, 
znajdzie się na drodze do wielkości, do zyskania wyso- 
kich walorów dla czynów swojej dziedziny. 

rzając w sobie 

Ale większość ludzi jest połowiczna: żyje „z dnia 
na dzien“, niczego w sobie nie szuka, precz odrzuca 

Najgorsza jest poło- 
Nie dopro- 

Kto się w ten sposób nie prze- 
istoczy duchowo ten pozostanie nazawsze żerem ży- 

podszepty 
wiczno: 
wadzą one do niczego. 

o swojej wielkości.    

ciowem. 

Ale oprócz niepospolitej jednostki indywiduał- 
nej sile duchowej i przeciętnego niedołęgi jest trzeci 
typ człowieka, który „ślimaczy' się duchowo. 

i DOKŁADNIE   
Ale właśnie ta jednostronność czyni ludzi aktorami 

Ich aktywność i całkowite zaabsorbo - 
wanie ich życia duchowego i fizycznego przez skoncen - 
trowany w celu głównym świat myślowy — nadaje 
im cechę aktorów, którzy świetnie odegrywają swą ro- 
lę. Jak ona została odegrana wskazują konkretne re- 
zultaty. « Wielkość rezultatów zaś zależna jest od zdo- 

Zdolności te 

i nieuzasadnione wahanie się. 

Zdrój — Ponsjonat 
„Marysienka“ 

— „Centrum. — — 
— Kuchnia wykwintna — 
Ceny bardzo przystępne. 

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inż. Kiersnowski 

i Kružolek S-ka“, 
Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

Vyjaliovo (ani 
Natychmiast sprze dam 
dom - letnisko w Kolonii 

Wileńskiej. 
Bliższe informacje: Wilno, 

ul. Mickiewicza 5. Sklep 
W. Borkowskiego. 

  

  

  

Do wynajęcia 
dwa 

mieszkania 
po 4 pokoje z kuchnią 

i dwa po Wpokoje z ku- 

chnią — ul. Filarecka 13. 

O warunkach dowiedzieć 

się: Sklep obuwia, ulica 

Zamkowa 24.   
Pod życia w 

fachem. 

5-pokojowe z wygodami, 

do wynajęcia od zaraz. 

Ulica Pańska 4, m. 3. 
4837 

i ekstrak- Wszelkie SOl8, "59, 
nowe izioła do wann naj- 
lape jakGśÓ 447 dO-Ra- 
bycia w Składzie Aptecz- 
nym, Perfumer. i Kosmet. 
prow. farmacji Władysł. 
Narbuta—Wilno, ul. Św. 
Jańska M %eh745723 Ž 

Uratowane mljony 
futer i ubrań patentowa- 
nym workiem „Mor Mit* 
hermetycznie zamkniętym, 
chemicznie  spreparowa- 

nym, który zabezpiecza 
odzież przed molami i 
kurzem. Cena 2.50, Do 
S L Ss 
na“—W. Pohulanka Nr. 9 

Potrzebni akwizytorzy. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel 9-21, 6d 9—1-1 3—8: 

М 2ОВ 

  

  

  

Akuszerka 

Mara Grei 
przyjmuje od 9 rano dc 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m.4. W. Zdr. Nr 3093, 

próżniactwie. 

Piypedjentia 
do spółdzielni 

(Kaucja 500 zł.). Wiado- 
mość: N. Wilejka, ul. Ob- 
jazdowa 3, p. Władysław 

Kondrat. 4838 

URZĘDNIK 
Inajlie posadę 
w Związku Zawodowym 
Pracowników Samorządo- 
wych w Wilnie, ulica Wi- 
leńska Nr. 17, podania i 
referencje składać du dn. 
29 maja 1931 r. włącznie 
w godzinach urzędowych 

    

  

Sklep obuwia 
W. Litwinowicza, Wilno, 
Zamkowa 24 vis a vis 
kościoła św. Jana Posia- 
da na składzie najnowsze 
modele obuwia własnej 

pracowni. 
  

ŻE: kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 74597 

unieważnia się. 
  

Zw kwit lombardo- 
wy (Biskupia 12) Nr. 

93251, unieważnia się. 

sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazdu na 
Zwierzyńcu przy ulicy 
Dzielnej 40. Bardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12 — & 

  

  
sami takimi już być nie mogą. Tacy ludzie tkwią 
w błędnem kole pełnem tragedji, — są beznadziejni. 

Jasne jest jaką wartość społeczną posiada każdy 
z tych trzech typów ludzi. Jeżeli 
jest dobrem społecznem — to jej aktywność życiowa 
przysparza temu dobru korzyści, korzyść jest podwój- 
na: indywidualna i społeczna. Im więcej jest w społe- 
czeństwie nieprzeciętnych sił duchowych 

które odnalazły dziedzinę swoich dążeń ku wielkości, 
tem więcej jest ludzi rzetelnie pracujących. Bo tylko 
praca takiego człowieka daje maksimum wydajności. 
A najgorszym grzechem społecznym jest przepędzanie 

Nawet ci, co mają warunki by- 
tu zapewnione nie są zwolnieni od pracy. 
— na nich ciążą największe obowiązki, oni najwięcej 
muszą pracować. 

każda jednostka 

jednostek, 

Przeciwnie 

A jeżeli praca dziś dla ludzi jest ciężarem to dla- 
tego, że każdy tkwi w nieswojej dziedzinie. Jeżeli artyś- 
ci w chwili największych wysiłków twórczych są szczę- 
śliwi, to dlatego, że praca dla nich nie jest rzemiosłem, 

Każdy powinien być artystą w swojej dzie- 
dzinie: Aby zaś tkwić w swojej „dziedzinie* — to trze- 
ka odnaleźć siebie. 8 

Często się zdarza, že jednostki cale žycie dąžą do 
tego, aby zrzucić jak najprędzej ciężar pracy ze swych 
bark. Skupiając swoje siły psychiczne ku temu celo- 
wi, osiągają go. Posiadając wreszcie cały czas wolny, 

k „w którym można robić co się komu podoba*, zda- 

Jest to 

wałoby się, że ludzie ci powinni być szczęśliwi. 
właśnie oni nie wiedzą co robić, gdyż nie wiedzą co 
im się podoba. Stąd spostrzegają oni pustkę życia. 

Ale 

tacy ludzie mogą zbierać laurowe wieńce zwycięstw 
społecznych. 

ciętny śmiertelnik to niedołęga, 
byle czem, by zrzuci 
mym sob: 
duchowy 

    

   

znanych. 

grody, 
zdroszczenia. 

Ale są ludzie różnie nazywani przez przeciętnych 
„„wvarjatami“, 

zbawionymi rozumu“. Jest to zupełnie naturalne, że 
przeciętność nie może się pogodzić z siłą wyrastającą 

śmiertelników: -— „szaleńcami , 

gdy zadawalnia się 
z siebie jarzmo pracy nad sa- 

„Lepiej żyć w nędzy i być „próżniakiem 
n*, niż zawracać sobie głowę organizowa- ny“ 

niem swoich duchowych sił — nieuchwytnych, bo nie- i 
Kto nie staje w zawody, nie otrzyma na- 

a szczęśliwy los zwierzęcia nie jest do poza- 

świat pojęć. 

„po-   
Zjawisko to spostrzec można w odniesieniu do 

każdej niepospolitej siły indywidualnej, czy to będzie 
geńjusz, czy talencik mierny „czy artysta-wiatuoz, czy 
artysta przeciętny, czy poeta, malarz, pisarz, ,„genjal- 

przedsiębiorca, sprytny adwokat, przebiegły dy- 
plomata, nieporównany doktór, pomysłowy inżyni 
i t. p. Są to wszystko inteligencje ograniczone, wyspe 
cjalizowane w jednej dziedzinie, 

  

obejmujące  jede. 
Jeżeli jednostronnością inżynierów jest 

ignorancja w naukach humanistycznych — to jedno- 
stronnością poetów będzie ignorancja w naukach ścis- 
łych, jednostronnością powieściopisarzy najczęściej dy- 
letaneka znajomość wszystkich nauk.   fatalny stan duszy, może nawet nieuleczalny, który Jest fo znów tragedja tego stanu ducha. który siebie 

charakteryzuje dekadentów.  Rozgoryczenie, pesy- nie odnalazł. 
mizm, powstałe naskutek doświadczeń życiowych _, A każdy artysta w swoim rodzaju pracy nigdy na 
stwz 

  

daje znać o sobie. 

nawet słowo o własnej wielkości: 
duchowo, gd 
ni, obecnie z 

    

stojących poniżej zera. 

czają w takim człowieku „cyniczny* światopo- 
glad. — tacy ludzie mają na dnie duszy zagrzebane 
słowo o swej wielkości, a choć ono tkwi głęboko, stale 

Ale ironja starczy za wsz 
Przed cynikami wojującymi ironją nic nie ustoi się, 

Ci ludzie cierpią 
ż byli ongiś w życiu strasznie biczo 
sami siebie biczują ironją, by cierp 

a następnie płakać nad własnem cierpieniem. 

Ale jednocześnie gardzą oni 
i przeciętnymi niedołęgami i „aktorami świata”, gdyż 

  

  

   
Су- 

nizm uwažają za „piešh labędzią“, a siebie za ludzi 

  

  laurach nie osiądzie, gdyž stale będzie się doskonalit 
w swojej dziedzinie. Doskonalenie się jest to stwarza- 
nie wałorów, a stwarzaniu końca niema. Jak s 

ko. wirtuoz do końca życia będzie się ćwiezył w swojej 
umiejętności — tak i dla każdej wielkości praca nie 
stanie się nigdy ciężarem. 

  

уреК- 

  

O ile móżna współczuć ludziom, którym ciąży 

praca, to również współczucie to należy wy   yrazić tym, 
y ten ciężar pracy, zobaczyłi pustkę 

swego życia i nie wiedzą co z sobą począć. 

Tadeusz Wesołowski 
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