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Rok VIII. Mr. 125 (2067). Wiine, Wtorek 2 Czerwca 1931 м. 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 
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O jutro w rolnictwie. Posiedzenie pl 
Z przewlekłych niedomagań nasze- 

go rolnictwa wyciągnęliśmy już wiele 

spostrzeżeń, na podstawie których za 

czynamy się powoli zbliżać do odna- 

lezienia właściwych określeń. Wiemy 

  

przedewszystkiem — jest to bodaj naj- 

popularniejsza wiedza, — że jest źle, 

zło 

Źródła 

tego stanu rzeczy są niewątpliwie bar- 

  

zdajemy sobie także sprawę, 

rozpościera się na świat cały. 

dzo skomplikowane, wywiera tutaj na 

siebie wzajemny wpływ mnóstwo pro- 

których radykalne wzloty i 

1 zapowie- 
cesów, 

spadki są najwymowniejs 

Niewątpliwie 

  

dzią poważnych zmian. 

sporo jeszcze przecierpimy, nim życie 

odkryje przed nami tajemnicę swych 

które są niemniej dokładne od 

matematycznych, 

dróg, 

rezultatów działań 

są bowiem także wypadkową określo- 

nych istniejących warunków. W roz- 

ważaniach więc naszych, skoro chcie- 

libyśmy choć w przybliżeniu zastano- 

które czekają 

nas w najbliższej przyszłości, musimy 

  

wić się nad drogami, 

wziąć pod uwagę rzeczywistość, ulega- 

jącą wątpliwości, oraz najwyraźniej- 

sze supozycje. 

Przewlekły kryzys rolnictwa waży 

się na starej szali podaży i popytu, a 

raczej — jak dzisiaj — niezdrowego 

ich wzajemnego stosunku. Dopóki rol- 

nicy świa 

trzeb świata, dopóty wszystko obraca- 

ło się zgodnym trybem, a nieszczęści 

rozpoczęły się dopiero od momentu 

  

  

ta produkowali na miarę po- 

    

produkcji nad konsumcją 

Nie jest to więc 

przerostu 

czyli nadprodukcji. 

klęska, wypływająca z niedostatku 

dóbr, ale raczej z niewłaściwego ich 

podziału lub nadmiaru. Wskazaniem 

pod tym względem są dla nas rezulta- 

ty konferencji zbożowej w Londynie, 
w której Polska brała czołowy i pełen 

inicjatywy udział. Otóż wszystkie pań- 

stwa wyraziły zgodne zapatrywania na 

konieczność uchylenia czynnika niez- 

drowej konkurencji na światowym ryn 

ku zbożowym. Ma się to wyrazić w u- 

mowach, regulujących kontyngenty 

wywozowe państw rolniczych. Jest to 

fakt pełen głębokiego znaczenia nietyl- 

ko dla świata rolniczego, świadczy on 

bowiem, że ludzkość zmęczona jest go- 

rączkową pogonią za wzmożeniem pro 

dukcji. pragnęłaby natomiast pewnej 

stabilizacji, któraby (zape%i ne) dała 

czas na przystosowanie się do nowych 

warunków. Inaczej tych ograniczeń 

zrozumieć nie można, ponieważ jaka- 

kolwiek stabilizacja nie jest, niestety, 

udziałem tego świata. 

  

Z chwilą więc, gdybyśmy owe kon- 

tyngenty londyńskie przyjęli za rzecz 

pewną, musielibyśmy w konsekwencji 

pomyśleć o kontyngentach wewnętrz- 

nych. A więc ilość zbóż wyproduko- 

wanych musiałaby teoretycznie rów- 

nać się wysokości kontyngentu wywo- 

zowego plus zapotrzebowanie wewnę- 

trzne plus pewie nnadmiar określony 

dla utrzymania równowagi rynku (in- 

terwencja). Zkolei rzeczy takie prze- 

widywania zbiorów kryją w sobie po- 

ważną groźbę dła dotychczasowej nie- 

ograniczonej wolności rolnictwa. Mia- 

nowicie, obćcnie w Europie każdy sie- 

  

je sobie, co mu się żywnie i ile podo- 

ba. Coprawda, w pań- 

stwach istnieją już nie od dzisiaj ogra- 

niczenia plantacyjne, naprzykład, — 

kawy w Brazylji. Podobna sytuacja 

wytworzyłaby się i w Polsce. Zresztą 

moglibyśmy pod tym względem przyj- 

rzeć się uważnie eksperymentom na- 

sąsiada wschodniego, który 

wśród wielu błędów umiał wydobyć na 

światło dzienne niejedno doświadcze- 

nie. Ot, naprzykład, plantowanie nie- 

których roślin na podstawie danych 

gleby, 
i t. p. możnaby ograniczyć do niektó- 

rych okręgów państwa, dzięki czemu 

zaoszczędziłoby się mnóstwo niecelo- 
wych wysiłków. 

niektórych 

  

szego 

klimatycznych, kultury rolnej 

  

Oczywiście, nie moż- 

naby tutaj powstrzymać się od dal. 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

szych kroków, w ekonomji bowiem, 

skoro się powie A, trzeba powiedzieć 

i B. Życie niewątpliwie wykazałoby 

potrzebę stworzenia wielkiego planu 

gospodarczego dla rolnictwa, prze- 

jszą wszechstron- 

ność naszych gospodarstw rolnych na 

  

kształcającego dz 

szereg specjalnych warsztatów. 

Jeżeli wywody nasze nie przeoczy- 

ły jakiegoś błędu, który zmieniłby całą 

wartość tej rachuby, to wynikałoby, że 

w rolnictwie prz 

  

ywamy proces po- 

dobny do przeobrażania się średnio- 

wiecznych rzemiósł w nowożytny prze 

mysł. W takich momentach zawsze, 

im kto wcześniej wejdzie na właściwą 

na wiele lat od 

  

drogę tem jest lepszy 

pozostałych. Kto wie zresztą, czy dzi- 

siejsze możliwości dumpingowe Sowie- 

  

tów, poza ogłodzeniem własnego kra- 

ju, nie opierają się właśnie na podfo- 

rządkowaniu gospodarstw rolnych po- 

lityce państwowej. Zresztą takie ści- 

ślejsze poddanie rolnictwa państwu nie 

przeciwstawiałoby się bynajmniej po- 

jęciom własności prywainej. Chodziło- 

by raczej o normowanie zakresu dzia- 

łalności gospodarstw rolnych dla ce- 

Zjawisko 

takiego ograniczenia swobód własnoś- 

ci prywatnej jest bardzo częstem w na- 

szem skomplikowanem życiu codzien- 

  

lów ogólno-państwowych. 

nem, sięgnijmy choćby do obowiązko- 

wych ubezpieczeń społecznych, jako 

przykładu socjalnego i standaryzacji 

produkcji, jako przykładu gospodar- 

czego. Ograniczenia tego rodzaju, bę- 

dące właściwie oparciem pracy społe- 

czeństwa o państwo, czuwające nad 

dobrem tego społeczeństwa, zasłtoso- 

wane w rolnictwie, zdwoiłyby niewąt- 

pliwie walkę z kryzysem gospodar- 

czym i pchnęłyby na całkiem nowe to- 

ry naszą politykę rolną. Użyliśmy tu- 

taj słowa ograniczenia, ale w praktyce 

możnaby słowa te poważnie zmięk- 

czyć, wystarczyłaby mianowicie na 0- 

kres przejściowy odpowiednia polity- 

ka, popierająca nowe kierunki gospo- 

darstw rolnych w uzależnieniu od o- 

kręgów państwa. Właściwie w pew- 

nych początkowych tendencjach poli- 

tyka tego rodzaju już istnieje, aczkol- 

wiek zamyka się w szczupłych ramach 

regjonalizmu. Chodziłoby więc o po- 

głębienie tego kierunku polityki, co 

przy dzisiejszej słabości warsztatów 

rolnych jest bardzo łatwe do przepro- 

wadzenia. | 

Sprawa ta wymaga głębokich stu- 

djów i obliczeń możliwości własnych, 

ale zdaje się być nieuchronną konsek- 

wencją znanych już rezultatów zbożo- 

wej konferencji w Londynie. Nie mo- 

żemy się nadal łudzić, że bez wstrzą- 

sów dla życia gospodarczego chłop 

nasz będzie mógł dalej siać automaty- 

cznie żytko, żytko i ...żytko. 

J. D. 
OT OWED ZK CZĘS TWA SCE ZORY 

Powrót min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, I IV. (Pat). W dn. 
wczorajszym powrócił z Paryża do 
Warszawy p. minister spraw zagra- 
nicznych Zaleski i w dniu dzisiej- 
szym objął urzędowanie. 

Za 

Nominacje. 

WARSZAWA. 1.VI. (Pat.) Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej postanowie- 
niem z dnia 26 maja r. b. mianował 
sędziego Sądu Najwyższego p. Janu- 
sza Kazimierza Jamontta członkiem 
Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospo- 
litej Polskiej, inż. Stanisława Płużań- 
skiego, b. zastępcę profesora politech- 
niki warszawskiej, profesorem zy 
czajnym obróbki metali na wydziale 
mechanieznym tejże politechniki, Ka- 
zimierza Władysława Łośkiewicza, do- 
centa akademji górniczej w Krakowie, 
profesorem nadzwyczajnym metalo- 
grafji w tejże akademji, dr. Jana Priif- 
fera, doceńta i zastępcę profesora Uni- 
wersytetu Stefana Batorego, profeso- 
rem nadzwyczajnym zoologji w tymże 
uniwersytecie. 

   

  

WARSZAWA, 1.VI. (Pat.) W dniu 
1 czerwca o godz. 11 przed południem 
w Sejmie odbyło się posiedzenie ple 
narne klubu parlamentarnego BBWR, 
pod przewodnictwem urzędującego 
wiceprezesa posła Jędrzejewicza. Ob 
rady zagaił przewodniczący poseł Ję- 
drzejewicz. Gdy na sąlę weszli p. pre- 

    

mjer Prystor i prezes Sławek, powita- 
ni. długotrwałemi oklaskami zebra: 
nych, poseł Jędrzejewicz powitał p. 
premjera Prystora, zapewniając, że 
klub BB. gotów jest do najściślejszej 
współpracy z jego rządem. Następnie 
wygłosili przemówienia p. premjer 
Prystor i p. prezes Sławek. 

Przemówienie premjera Prystora. 

   Korzystajac z oka tego spotkania, pra- 
gnę pinformować panów o sprawach które. 
według z zaju, stają się aktualne w mo- 
mentach zmiany rządu. 

Wśród spraw takich žwykle na czele stoi 
sprawa stosunku nowego szefa rządu do prac 

swego poprzednika, inaczej mówiąc sprawa 
zmian lub ciągłości w polityce rządu. W 
sprawie tej uważam za konieczne stwierdzić 
z eałym na em, że mój rząd przyszedł 
poto, ażeby kontynuować prace rządu mego 
poprzednika. Stwierdzam to w gronie panów 
jedynie dlatego, ażeby uczynić zadość zwy- 
czajowi, mam bowiem prawo przypuszezać 
że współpraca panów z rządami, w których 
bierze udział Marszałek Piłsudski, w „dosta 

tecznej mierze przekonała panów 0 głoś- 
ci polityki tych rządów. Tego przeświadeze- 
nia nabrała już nawet i opozycja, przeświad- 
czenie to tem bardziej winno być udziałem 
panów. Kiedy mówię o ciągłości prae rza- 
dów, w których hierze udział Marszałek Di- 

sudski, mam na myśli nietylko ogólny kie- 
runek tych prac, lecz również i kierunek na 
poszczególnych odcinkach. 

Qdcinek gospodarczy w dobie 
wymaga speejałnej pieczołewitości. 
ten wymaga również unikania wszystkiego 
tego, co jest w poliiyce gospodarczej pań: 

stwa niepewne, niewypróbowane, ce nie sca- 
la psychieznege nastawienia społeczeństwa, 
howiem w walee z kry 
czynnik solidarności wszysikieh grup społecz 
nych posiada znaczenie bez porównania wię 
ksze, niż zarządzenia, może i słuszne, lecz 
nowe,, lecz wywoł spory, tarcia i osła- 
biające ię solid: społeczeństwa. Stąd 

płynie moje przeświądczenie 0 konieczności 
kontynuowania prace prowadzonych przez 
premjera Sławka i jego rząd. 

Jeżeli chodzi o poszezegółne odcinki go- 
spodarcze, które niogą panów interesow 
to, powiedzmy w dziedzinie rolnictwa, 
mój będzie dażył do dałszej vealizaeji ce- 
tów, które zostały wyraźnie sformułowane 
parę łat temu, jeszcze za czasów rządu pre- 
mjera Šwitalskiego. Cele te obejmują  o0ch- 
ronę wytwórczości rolnej i usprawnienie na- 
szego obrotu płodami rolnemi z zagranieą. 
Znane są panem metody i środki, stosowane 
przez rząd dla osiągnięcia powyższych ce- 
łów. Nie będę więc o nich szczegółowo mó- 
wil. Niemniej jednak uważam za wskazane 
zwrócić uwagę panów, że metody i środki 
te dają nam rezultaty pozytywne w dziedzi- 
nie cen żyta, np. oderwaliśmy się już w pew- 
nym stopniu od międzynarodowego kryzysu 
żytniego. Świadczy o tem fakt, że podezas 
gdy nasze ceny żyta w ciągu 1930 i 1931 
r. wahały się w granicach załedwie 30 proc. 
w stosunku do ceny najwyższej, to ceny żyta 
w Chicago w stosunku do najwyższej, to 
ceny w tym samym czasie  wahały się 
o tem że w pewnym wypadku udało się nam 
oderwać od kryzysu światowego. Na korzyść 
tego twierdzenia można przytoczyć tę oko- 
liczność, że nasze ceny żyta w kwietniu r. 
b. stoją na poziomie wyższym, niż w roku 
ubiegłym. gdy tymczasem ceny żyta w Chi- 
cago w tym samym okresie spadały nadał. 
Ruch cen żyta w tym okresie daje przyrost 
u nas 0,47 dol. za 100 kilo, gdy tymczasem 
w Chicago ruch ten daje spadek o 1, 11 dol. 
za 100 kil. Posiadamy również dodatnie re 
zultaty w dziedzinie eksportu naszych pło- 
dów rolnych. Zagadnienie to jednak, jak pa- 
nom wiadomo, jest barzo skomplkowane 
i wymaga skoordynowanych wysiłków mię- 
dzynarodowych. Prace, podjęte przez rząd 
mego poprzednika na tem polu, będą prowa 
dzone nadal i sądząc z dodatnich wyników 
dotychezasowych, jak konferencja warszaw- 
ska, rzymska, i londyńska, akcja międzynaro 
dowa, oparta w znacznej mierze na naszej 
iniejatywie, doprowadzi do pożądanych re- 

zultatėw, to jest opanowania światowego 
kryzysu zbożowego, który wziąż jeszcze 0- 
granicza nasze możlwości wewnętrzne. Do 
tych samych celów a więc ochrony i uspra- 
wnienia wytwórczości i wymiany krajowej, 
rząd hędzie dążył na wszystkich innych od- 
cinkach życia gospodarczego. 
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Nie jest moim zamiarem rozwijać tu 
przed panami t. zw. programu gospodarcze- 
go, bo programem właśnie są te cele ogól- 
ne, do których będziemy dążyli wszystkieni 
środkami, gwarantującemi powodzenie. Ma- 

jąc to na uwadze prowadzimy jak panom 
wiadomo, prace nad nowemi traktatami han 
dlowemi, że wymienię tylko umowy handłe- 
we z Czechosłowacją, Franeją, Austrją i Wę 
grami, oraz przygotowacze prace ustawo- 
dawcze, do których należy zaliczyć ustawy © 
rejestrze zastawowym drzewa, standaryzacji 
wywozu płodów rolnych, kredycie warran- 
tomym i t. d. 

Koniecznością wałki z kryzysem ' gospo- 
darczym będziemy się również powodowali 
w naszej polityce finansowej i skarbowej. 
Wszystko to razem wzięte powinno nas do- 
prowadzić do poprawy sytuacji gospodar- 
czej kraju. Specjalną uwagę rząd mój po- 
święci sprawom budżetu Państwa. Prace, któ 
re prowadził rząd premjera Sławka nad do- 

ysem gospodarczym 

stosowaniem budżetu do możliwości finan- 
sowych kraju, będą kontynuowane przez 
mó rząd z taką samą energją. 

Jak wiadomo rok budżetowy 1931-32 roz 
poczęty został pod znakiem deficytu. Tyrm- 
czasem zamknięcie rachunków skarbu pań- 
stwa za kwiecień 1931 roku wykazuje 250 
miij, złotych wydatków i 229 miljonów do- 
chodów, czyłi przynosi 21 miljonów zło- 
tych niedoboru. W tem samem tempie ro- 
ezny dytieyt wyniósłby zgórą */, miljarda. 
Liczyć się jednak należy z oszezędnościami, 
uzyskanemi przez cofnięcie 15 proe. dodatka 
dla urzędników cywilnych i 5 proce. reduk- 

ją poborów osób wojskowych, eo dać po- 
й ® okolo 1506 milį. 

złotych. Pozostałe 109 miljonow ziotych in“ 
si znaleźć pokrycie w dałszych restrykejnch 
budżetowych wydatków rzeczowych, inwes- 
tyeyjnych w szczególności, oraz w wykor: 
staniu istniejących rezerw skarbowych. 
uwagi jednak na to, że rezerwy te w znacz- 
nym stopniu są unieruchomione w papierach 
wartęściowych, na lokatach w bankach pań- 
stwowych i w pożyczkach, do upłynnienia na 
daje się względnie niewielka ie część. Na- 
Jeży jednak dodać, że pożyczki zagraniczne, 
jak kolejowa i zapałezana, chociaż nie pój- 
dą bezpošrednio do skarbu, tem niemniej 
odeiążą jego wydatki inwestycyjne. Stąd wy: 
nika nakaz dalszeyh oszezędności badżeto- 
wych. 

Za okres od 1 kwietnia do 10 maja 1635 

roku wpływu z podatków bezpośrednich i o- 
płat stempłowych wyniosły dokładnie tyle, 
ile wynosi odpowiedni dla tego okresu uła: 
mek kwot preliminowanych, natomiast podat 
ki pośrednie, zwłaszeza monopole, dają 
wpływy, znacznie mniejsze ód przewidy- 
wanych. Polityka więe oszezędnościwa za- 
leżna będzie od tego, jak będą wpływały da- 
niny publicznie. 

Przy tej sposobności należy poruszyć 
sprawę walutową. Bilans Banku Polskiego 
na 20 maja 1931 roku zamyka się kwotą 
567,5 milį. złotych na rachunku złota i 
kwotą 239,7 milj. złotych na rachunku pie- 
niędzy i należności zagranicznych zaliczo- 
nych do pokrycia. Razem więc pokrycie: 
kruszeowo-wałutowe wynosi 807,2 miij. zł. 
wobec 850,7 milj. złotych na dzień 31 grud- 
nia 1930 roku. Spadek pokrycia, ubytek wa- 
lut i dewiz odbywa się w tempie zwolnio- 
nem w porównaniu z rokiem ubiegłym, kie- 
dy w pierwszem półroczu odpłynęło zgórą 
170 miljonów złotych. W stosunku do obie- 
gu banknotów — 1142 miljony złotych i na- 
tychmiast płatnych zobowiązań — 275,9 mi'- 
jonów złotych pokrycie w dniu 20 maja r. b. 
stanowiło 56,93 proc; to zn. i 16,93 proc. 
więcej, aniżeli wynosi pokrycie ustawowe. 
Odpływ walut i dewiz, umiarkowany zresztą 
wyrównany jest przez wpływy z pożyczki 

zapałczanej i kolejowej, tak że od strony po- 
krycia kurs wałuty naszej zabezpieczony jest 
całkowicie, polityka zaś oszczędności bud- 
żetowych i ustawowy zakaz emisji na cele 
skarbowe zabezpieczają go od strony bud- 
żetowej. 

Zabezpieczony jest również od dłuższego 
czasu ezynny bilans handlowy oraz utrzy 
mujący się na mniej więcej jednakowym 
poziomie zagraniezny kredyt gotówkowy i 
towarowy. Fo mniej więcej wszystko, co 
chciałem panom powiedzieć, 

Na zakończenie pragnę jeszcze podkreś. 
lić to, o czem często u nas zapomina Się, 

  

      

   

    

   

  

  

   

a 

że nasza sytuacja gospodarcza nie jest zja- 
wiskiem wyłącznię polskiem, a nawet że ob- 
niżenie pozimu działalności gospodarczej 
świata było na niektórych odcinkach sil- 
niejsze, aniżeli w kraju Ogólny wskaźnik 
prodkueji spadł na przestrzeni marca 1930 r. 
i marca 1931 r w Polsee o 11,5 proce. podczas 

gdy w Stanach Zjednoczonych odsetek spad- 
ku wyniósł za ten sam okres 17.3 proe. 
a Wielkiej Brytanji 22,6 proc, w Niemczech 
aż 23,8 proe. Analogiczny odsetek spadku 
czułej pod względem konjuńkturalnym wy- 
twórczości stali wynosi 10,4 proe. dla Polski 
wobec 24,4 proc. dla Wielkiej Brytanji, 
26,8 proc. dla Stanów Zjednoczonych i 28,9 
proeent dla Niemiee. W tym samym okresie 
czasu bezrobocie w Polsce podnisło się o 

30 proc. podczas gdy w Niemczech wzrosło 
ono o 56 proe., w Wielkiej Brytanji o 57,4 
proc. i we Włoszech e 83,6. W ten sposób 
stosunek ogólnej ilości hezrohotnyeh do о- 
gółu mieszkańców, abstrahując od różnie w 
stosunku uprzemysłowienia, wynosił w Nie 
mezech 7,4 proc. w Wielkiej Brytanji 5,39 
proe., w Austrji 4,5 proc, we Włoszech 3,7 
proc. zaś w Polsee tylko 1,2 proc, 

W ten sposób na tle przejawów świa- 
towego kryzysu ekonomicznego, położenie 
Polski nabiera specjalnego oświetlenia, da 
jąc mimo pewnych trudności o charakterze 
strukturalnym obraz stosunkowo znacznej 
odporności organizmu gospodarczego kraju. 
Okoliczność ta, przy stałej pozbawionej ek- 
sperymentów i niespodzianek, polityce gos- 
podarczej rządów, w których bierze udział 
Marszałek Piłsudski, winna w eałem spole- 
czeństwie podtrzymać silną wiarę w lepsze 
jutro. 

  

Przemówienie posła Wałerego Sławka. 
Na to, aby konstytueja znalazła dostate- 

czne poszanowanie w społeczeństwie na to 
musi ona dotrzeć do umysłów całego społe- 
czeństwa. Tylko przez zrozumienie w społe- 
czeństwie podstawowych norm prawnych 

można osiągnąć ich skuteczność. Całe usta: 
wodawstwo nasze, proszę panów, całe na- 
stawienie prawne oraz zwyczaje polityczne, 
jak dotąd siłą rozpędu trzymają się prze- 
Szłości, trzymają się też tego okresu, kiedy 
społeczeństwa walczyły przeciw monarchom 
uosabiającym państwo, a traktującym je ja- 
ko swój folwark, obywateli zaś jako swych 

   

poddanych. W owym czasie zdobyte prawa 
swobody dla obywateli były obwarowywane 
przez konstytucję i w ten sposób ehronio- 
ne. Chroniono człowieka i obywatela przed 
gwałtem ze strony państwa, uosobionego 
przez monarchę. To nastawienie utrzymuje 
się jeszcze i dzisiaj, zatrzymuje się wbrew 
zgoła innej dzisiejszej rzeczywistości, zarów- 
no ze szkodą dla państwa, jak i obywatela. 
Ustawodawstwa dają ochronę obywatelowi 
i eziowiekowi posuniętą tak daleko, in- 
teres zbiorowości nie jest chroniony przed 
działalnością jednostki złej. 

  

  

narne klubu B. B. W. R. 
Na miejsce tamtej zasady ustrojowej na- 

leży wysunąć inną, bardziej odpowiadającą 
dzisiejszej rzeczywistości. Ludzie skupieni 
w B. B. W. R. zasadę tę rozumieją dobrze. 
lecz trzeba aby rozumiało ją i całe społeczeń 
stwo. Podstawą naszej pracy musi być to, 
że państwo tworzy zbiorowe dobro, wspó!- 
ne nam wszystkim i dlatego mówimy naj- 
pierw o obowiązkach człowieka i OE CIE 
w stosunku do tego państwa, a później B 
go prawach osobistych Jeżeli weźmie! 
storję Polski, to pojęcie „Rzeczy Pospoli я 
jeko wspólnego dobra, istniało w umysłach 

kich najlepszych synów naszej ©jczy- 

zny na przestrzeni długich wieków w historji 
Ochotniczy wysiłek, jaki czę: poleczeūstwa 
ponosila na rzecz państwa i i umiała mu 
dawać jest dostatecznym dowodem, że było 
wśród nas dosyć ludzi, którzy rozumieli, że 
państwo jest dobrem współnem i że na rzecz 
tego dobra trzeba ponieść ofiary. W tym 
stosunku do państwa hyła też i strona szko- 
dliwa, zanadto rozumienia soebie, że skóro 
to jest moje państwo, wolno mi w niem czy- 
nić, eo się podoba. Kryła się w tem ten- 
deneja anarchistyczna. 

Należy więe teraz tak życie państwa pro- 
wadzić tak je zorganizować, ażeby to co jest 
korzystne w stosunku obywatela do wspól 
nego dobra, jakiem jest państwo, podnieść 
i rozwinąć natomiast zabezpieczyć się przed 
skutkami anarchji, przed skutkami czynności 
ludzi złych. Największa trudność przy ukla- 
daniu konstytneji stanowi znalezienie właś- 
ciwej garnicy, określającej zakres kompeten- 
cji ciała zbiorowego, jakiem jest Sejm i Se- 
nat i kompetencji Prezydenta i rządu. Po- 
wiem wprost: Jednostka jako taka zarówno 
pod względem prawnym, jak wobee własne- 
go sumienia jest bardziej odpowiedziałna. 
niż ciało zbiorowe, w którem każdy rozkła- 
da lub wręcz przerzuca większą część swej 
odpowiedzialności na innych. Kwestja znałe- 
zienia granicy między tem, co ma być prze- 
kazane ciałom zbiorowym a tem, co ma 
stanowić kompetencję Prezydenta i ramy dła 
swobodnj praey rządu, stanowi istotnie naj- 
głębszy problem ustroju pańswa. Są to za- 
gadnienia, które będą musiały znałeźć od- 
hicie w odpowiednich artykułach przyszłej 
konstytucji. a Które dzić muszą być posta- 
wione przed oczy całego społeczeństwa. Nie- 
zabezpieczenie Prezydentowi i Rządowi odpo 
wiedniego prawa może stworzyć warunki, 
przy których interes państwa jako najwyższy 
interes zbiorowy będzie doprowadzał niekie- 
dy do koniliktów między ścisłem brzmie- 
niem formuły prawnej a dobrem państwa. 
Zbiorowość jaką tworzy Sejm i Senat, skłon- 
na jest przeceniać swą zdolność w tempie 
pracy i stąd istnieje u tych ciał zasadnieza 
tendencja, by wszystko zatrzymywać do Sv 
decyzji. Tymczasem tempo życia tego wł: 

  

  

   

  

   

      

  

    

    

  

   

  

    

   
  

     

  

      
nie nie wytrzymuje, jest ono szybsze i wy- 
maga znacznie więk: swobody w regu- 
lowaniu życia w państwie przez dekrety 
Prezydenta i rozporządzenia Rządu. Usia- 
wodawstwo powinno ustalić ramowe formy 
porządku prawn. Wtedy można osiągnąć z 
jednej strony to, że będzie ono bardziej na-- 
dążało za potrzebami państwowemi, х @ги- 
giej zaś powolność pracy Izb nie będzie ha- 
mowała życia. Będziemy musieli w najbliż- 
szy czasie przystąpić do hardziej intensyw- 
nej pracy nad konstytucją i z tego powodu 
zainteresowanie tem społeczeństwa wydaje 
mi się niesłychanie ważne. Chodzi tu o wy* 
tłumaczenie tej tezy najważniejszej, o któ- 
rej mówiłem, że prawa nasze muszą być u 
kładane tak, by zabezpieczały swobodne, <po 
kojne życie obywatela i chroniły go od sa- 
mowoji jednostek złych, a dawały jednocz: 
nie państwu siłę i zdolność do korykania 
z wewnętrznemi i zewnętrznemi  trudnoś- 
ciami. 
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WiADOMOSCI z KOWNA 
POGŁĘBIENIE KRYZYSU GOSPODARCZE- 

GO W LITWIE. 

„Lietuvos Žinios“, $ 
ostatnich numerów sytuację go: 
wy, pisze, że w dziedzinie rolnictwa 

wał tak groźny kryzys, że rolnicy nie 
się spieszą z wprowadzaniem inwest 
swych gospodarstwach gdyż z powodu nis- 
kich cen produktów rolnych, to się nie o- 

omawiają 
      

  

    

  

  

    

      
płaca. Atoli ceny wyrobów fabrycznych utrzy- 
mują się i nadal na uprzednim poziomie, 
co stawia rolników w szczególnie c ie po- 
łożenie. 

Dość znaczne ożywienie panuje w dziedzi 
nie budownictwa, lecz i tutaj wyłaniają się   

  

coraz nowe trudno gdyż kupcy w celu 
skorzystania z dobrej sposobności utworzyli 

  

syndykaty, w sztuczny sposób wyśrubowując 
ceny materjału budowlanego, farb i t. p. 
co zwłaszcza ci o się odbija na naturalny 
rozwoju miast. Pozatem zwa 
ne bankructwa, ogromną iloś 
nych weksli, zmniejszenie wartościowe wy 
zu i Ł. p., pismo dochodzi do przekonania, iż 

ekonomiczny kryzys w kraju coraz bardziej 
się pogłębia. 

  

   

  

   
     

SPRAWA ZAMACHU NA RUSTEJKISA. 

Dochodzenie wstępne w sprawie planowa- 
nego zamachu na obecnego ministra spraw    
wewnętrznych Litwy płk. Rustejkisa zostało 
ukończone. Proces wpłynie na wokandę sądu 
wojennego w 

osoby 
czele. 

lipcu. Oskarżonych zostao 24 
z b. dyktatorem Woldemarasem na 

PROCES WOLDEMARASA. 

przypusz ię w Kownie proces Wol- 
odbędzie się w końcu czerwea lub 

Wołdemarasowi wypadnie 0- 

   

  

   

  

   

    

So ie stawić się na rozprawę sądową. Ter- 
min wydalenia jego do Płotel kończy się 1-go 
lipca. 

UTWORZENIE BIURA KONGRESOWEGO 

PRAWNIKÓW PAŃSTW BAŁTYCKICH. 

W wyniku obrad kongresu prawników 
państw batyckich, jaki się odbył przed kilku 
dniami w Kownie, postanowiono zało sta- 
łe biuro kongresowe. Zadaniem biura, w któ; 
rego skład wejdzie po 3 przedstawicieli, mia- 

Ministerstwo Sprawiedliwo- 
państw batyckich, będzie gro- 

nie materjału prawniczego i przygoto- 
wanie programu dla przyszłych kongresów, 
tłumaczenie wa żniejszych ustaw na język li- 

łotewski i estoński oraz wydawanie 
własnego organu prasowego. 

  

    

    

    

  

     

PROJEKT NOWEGO SYSTEMU MELDUN- 

KOWEGO. 

, Dotychcza isowy system meldunkowy w ko- 
arjatach policyjnych w Litwie ma być 

Osoby które mają obowiązek mel- 
, będą musiały nabywać spe: 

kartki mełdunkowe w urzędach pocztc 

lub w kioskach i po wypełnieniu tych 
przesyłać je do biura adresowego. Właściciele 
domów nie będą ponosili odpowiedzialności 
za zamieszkiwanie w ich domach osób nie- 
zameldowanych. 

     

  

   

    

    

WĘGIERSKI DZIENNIKARZ W KOWNIE. 

W tych dniach przybył do Kowna dzien- 
nikarz węgierski dr. Laszlo, który w celu 
odbycia odpowiednich studjów zwiedza a 
nie państwa bałtyckie. 

KOWNO LICZY 115 TYSIĘCY MIESZKAŃ- 

CÓW. 

Po przyłączeniu kilku gmin podmiejskich 
miasto Kowno liczy obecnie 115 tysięcy miesz- 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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 lecznicze, 
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 POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
BLIŻSZE | DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE ! TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i iistownie 
Komisja Zdrojowa. z 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI 

skórkowe i letnie najmodniejszych odmian 

poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszek Frliczka Zamkowa 9, tel. 6-46. 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

   



    

Listy z Warszawy. 
Rewelacja p. Medarda Kozłowskiego. — Żeromski endekiem. — Pośmiertne aneksje. — 

Literackie wynagrodzenia. — Szczęście bez pieniędzy. — Dwie wolty. 

W moim liście ostatnim podkreśli- 
łem fakt szermowania przez najmłod- 
sze pokolenie literatów minionemi za- 
sługami ich poprzedników. Należą się 
młodym subsydja, emerytury i t. p., 
bo... bo starzy: Żeromski, Sieroszew- 
ski, Daniłowski, Kasprowicz, Wyspiań 
ski walczyli o niepodległość. 

Już po wysłaniu tego listu wpadł 
mi przypadkiem w rękę numer ,„Kur- 
jera Warszawskiego, w którym p 
Medard Kozłowski rozpisał się szeroko 
o polityczno-społecznej działalności Że 
romskiego w czasie Wielkiej Wojny. 
Dotąd prawie nic nie wiedziało się o 
stanowisku autora „Przedwiośnia* w 

okresie krwawego czterolecia. Sam 
Żeromski ogłosił jedynie broszurę o 
misji, którą powierzył mu był Piłsud- 
ski: skłonienia Wyspiańskiego do po- 
parcia idei Legjonów. Następnie raz 
jeszcze tylko wypowiedział się o sto- 
sunku swoim do twórcy zbrojnego czy- 
nu. Mianowicie, opisując przeżycie 
konspiratora w lesie, pod Wilnem. 

Zdawało się, że na podstawie tych 
dwu odezwań się Żeromskiego mieliś- 
my prawo uważać go za sympatyka 
przedwojennej i wojennej działalności 
Piłsudskiego. Bo dlaczego innych żad- 
nych tematów nie obrał do publiczne- 
go wypowiedzenia się w związku z tą 
sprawą ?... 

Teraz dopiero dowiadujemy się od 
p. Medarda Kozłowskiego ,że byliśmy 
w błędzie. Jego zdaniem, przez cały 
czas wojny Żeromski należał duszą do 
Narodowej Demokracji, sympatyzując 
z jej „orjentacją“. ‚ 

Wiadomość jest tem bardziej nie- 
oczekiwana, że pamiętamy przecież 
wszyscy, jak prasa „narodowa powi- 
tała ostatnią powieść Żeromskiego, 
„Przedwiošnie“. Mamy jeszcze w u- 
szach gromy, miołane na „bolszewi- 
ka', toć dotychczas niejeden kołtun w 
najlepszej wierze powtarza inwekty- 
wy, któremi endecja obsypała wów- 
czas wielkiego pisarza. Ale nie dość 
tego. Któż z warszawian nie pamięta 
gorszących awantur w czasie pogrzebu 
Žeromskiego?.. Spisala się, o! spisała 
„narodowa* młodzież w korporanc- 
kich dekielkach. 

Minęło sześć lat — i oto ów gor- 
szycieł 'wywrotowiec, masoR; heretyk. 
Bóg wie co jeszcze dostępuje nadzwy- 
czajnej łaski. „Kurjer Warszawski 
przygarnia go do łona.. endecji. 

  

  

„Umarli szybko jadą* — zwykło 
się mówić. Widzimy jednak, iż owa 
jazda nie zawsze tylko w jednym kie- 
runku się odbywa. Niekiedy bywa to 
nietyle odjazd, ile przyjazd. Wjazd 
triumfalny, który dziś urządza p. Ko- 
złowski Żeromskiemu do szeregów Na- 
rodowej Demokracji. w ten sam spo- 
sób zgotowano już dawno i innym po- 
dobnym „szkodnikom“. Conajmniej 
połowa dzisiejszych narodowych bo- 
żyszez, za życia przez - „narodowych 
działaczów bywała szkalowana, odsą- 
dzana od czci i wiary. Tem serdeczniej 
tuleni bywają do serc, gdy śmierć ich 
„unieszkodliwi', a sława pozwała ko- 
rzystnie handlować imieniem. 

'Tę normalną endecką tranzakcję 
przypomina poniekąd i stanowisko po- 
wojennych koryfeuszów literatury. Po 
woływanie się na przedwojenne jej za- 
sługi o tyle jest niewłaściwe, że przed- 
wojenny piszący głodomór i powojen- 
ny piszący pretendent do zasłużonych 
nawet laurów — to dwa zupełnie o- 
drębne typy ludzi. Dła literata dzisiej- 
szego nędza jest tragedją; dła wczoraj- 
szego — była dokuczliwą przykroś- 
cią, znoszoną rozmaicie, niekiedy na- 
wet z humorem. 

Stosunek dawnego świata sztuki do 
pieniędzy i wogóle zarobków dosko- 

nale ilustruje następujący epizod. Za- 
pytał ktoś Mieczysława Frenkła, świet- 
nego artystę Teatru Narodowego, jak 
on może znosić, że otrzymuje gażę beż 
porównania mniejszą, aniżeli błazen- 
kowie kabaretowi? ...A na to Frenkiel: 
„Powiedz pan, co kosztuje jabłko w 
owocarni?* — „Kilka groszy. — „No 
"widzisz pan. A w lupanarze każą pa- 
nu zapłacić kilka złotych”. Pewien li- 
terat, traktowany przez urząd podat- 
kowy, jak handlarz, który ukrywa swe 
rzeczywiste dochody, gdy komisja sza- 
cunkowa zaczęła brać go na spytki, 
nie wierząc, by miał zarobki tak skro- 

mne, jak podał w swem zeznaniu, od- 
powiedział: „Niechźe panowie raz na- 

reszcie zrozumieją, że ja nie żyję po- 
to, żeby zarabiać”. 

Otóż właśnie dla literata i arty- 
sty starej daty zarobek nie był sprawą 
tak ważną, jak jest dla pokolenia obec- 
nego. I miało to nawet swoje uzasad- 
nienie. Mianowicie, w tem, iż faktycz 
nie, poza pieniężnem, literaci i artyści 
otrzymują wynagrodzenie specjalne, 0 
jakiem inni pracownicy marzyć nie 
mogą. Niezależnie od sławy, popular- 
ności, sympatji, którą często bywają 
otaczani — samo zadowolenie, jakie 
daje tworzenie dzieł sztuki, stanowi 
rozkosz, z niczem nie dającą się po- 
równać. Owszem, można porównać, 
ale jedynie z zachwytem uczonego wy- 
nalazcy, łub.... bawiącego się dzieck4. 
Pozatem do dziecka czyni artystę po- 
dobnym jego bujna wyobraźnia. Zna- 
my poetów, którzy opisując wyimagi- 
nowane przeżycia miłosne, doznawali 
wzruszeń silniejszych, aniżeli zwykli 
śmiertelnicy, rzeczywiście ich doświad 
czający. Leonardo de Vinci, zakocha- 
ny w Giocondzie, cieleśnie jej nie po- 
żądał. Wystarczało mu malowanie jej 
oblicza. Pewien komedjopisarz, zapy- 
tany, dlaczego rzadko chodzi do tea- 
tru, odpowiedział: ,„Poco? Czy mało 
mam komedji, przyglądając się życiu 
moich przyjaciół? *. 

Słowem, szczęście artysty, jego za- 
dowolenie z życia zależne bywa od in- 
nych zgoła czynników, aniżeli szczęś- 
cie i zadowolenie ludzi, .żadnym nie 
obdarzonych talentem. Jeżeli tym о- 
statnim za mozolną, często nienawist- 
ną pracę należy się dobrobyt, odmie- 
rzany pieniędzmi, to wcale nie dowód, 
by tak samo opłacany musiał być ar- 
tysta, pracujący bez przymusu, z po- 
trzeby wewnętrznej, często w rozkosz- 
nym zachwycie. 

Kto chce, żeby społeczeństwo, któ- 
rego połowa nie umie czytać, a dwie 
trzecie drugiej połowy rozumie w naj- 
lepszym razie rewolwerową prasę о- 
złacało literatów, pisujących przedew- 
szystkiem dla własnego zadowolenia—- 
ten jest poprostu fantastą. Kto zaś na 
poparcie swych pretensyj powołuje się 
na zasługi ideowców z jakich składało 
się w najlepszej swojej części poprzed- 
nie pokolenie literatów. ten popełnia 
mniej więcej taką samą woltę, jak p. 
Medard Kozłowski, robiący z Żerom- 
skiego endeka w 6 lat po oplwaniu je- 
go trumny przez endecką młodzież. 

Benedykt Hertz. 

LAS LL LLS SZARE 

Spolszczanie nazw. 

KATOWICE. 1.VI. (Pat.) Z cza- 
sów niemieckich zachowały się na ko- 
pałniach śląskich nazwy pól górni- 
czych pochodzenia germańskiego. ©- 
beenie Wyższy Urząd Górniczy w Ka- 
towicach przystąpił do zastępowania 
wszystkich tych nazw nazwami pol- 
skiemi. W miejsce nazw o charakterze 
niepolskim wprowadzone zostaną na- 
zwy o charakterze polskim. 

K UR J EUR 

Uspokojenie w Hiszpanji, 
Po napadach motłochu na kościoły i kla- 

sztory nastąpiło pewne odprężenie. Interwen- 
cja wadz wojskowych zastąpiła pierwotny 
bezczynność rządu, a energicznie prowadzone 
śledztwo przeciw uczestnikom napa- 
dów rabunkowych odstrasza męty społeczne 
od dalszych kroków. W Melilli został skazany 
na Śmierć żołnierz Legji Cudzoziemskiej za 
udział w rabowaniu kościoów. Jest to pierw- 
szy wyrok śmierci, wydany przez sądy po 
rewolucji, to też liczne stowarzyszenia re- 
publikańskie i pacyfistyczne zwróciły się do 
prezydenta Zamorry z prośbą o ułaskawienie 
skazanego. Z rozporządzenia ministra wojny 
wysoki komisarz Marokka, gen. Senjurjo, po- 
lecił zrewidować proces. 

Poszukiwania sprawców napadów rabun- 
kowych na klasztory trwają. Pewnego mło- 
dzieńca i jego towarzyszkę rozpoznano z fo- 
tografji, umieszczonej w jednem z pism w 
związku z opisem podpalenia klasztoru. Oby- 
dwaj zostali aresztowani. 

W łonie rządu tymczasowego trwają nie- 
ustanne tarcia w związku z bezczynnością 
wojska podczas podpalania klasztorów. Mi 
nister spraw wewnętrznych, Maura, w Žž 
nie, oskarża władze wojskowe o spóźnioną 
i niedostateczną interwencję. Minister wojny. 
Azana, usprawiedliwia się tem, że nie mógł 
dopuścić, by republikańska armja hiszpańska 
strzelała do ludu. 

‚ Prace nad reorganizacją armji posuwają 
się z wielką szybkością i zakończone będą 
prawdopodobnie jeszcze przed zwołaniem 
Konstytuanty. Liczba dywizyj piechoty ma 
być zmniejszona do ośn pozostanie też 
jedna tylko brygada jazdy i jedne 
górskich. Dekretem rządowym unie 
zostały wszystkie awanse szarż wyższych, po- 
czynając od r. 1926. Wywołało to zrozumiałe 
zamieszanie w korpusie oficerskim, wielu bo- 
wiem dzisiejszych generałów wraca do swych 
oddziałów w stopniu podpułkowników. | 

Reformacyjnym  zamierzeniom ministra 
wojny Azany energicznie przeciwstawia się 
generał Franco, brat słynnego lotnika i dzia. 
łacza republikańskiego, który nie podzieja 
przekonań politycznych swego młodzsego bra 
ta. Gen. Franco proponuje wyodrębnić kię- 
rownictwo armją, tworząc „dyrektorjat woj- 
skowy*. Przy obecnych prądach wnioski gen. 
Franco skazane są zgóry na niepowodzenie. 

Przygotowania do wyborów idą w przy- 
śpieszonym trybie. Największą trudność przed 
stawia przygotowanie list wybore6w, lecz ma- 
ją one być sporządzone na 5 czerwca najpóź- 
niej. W tym wypadku mogłyby się odbyć wy- 
bory do Zgromadzenia Konstytucyjnego jesz- 
cze w ciągu miesiąca czerwca. Rząd przy- 
śpiesza termin wyborów, przedłużenie bowiem 
istniejącego prowizorjum nie daje mu moż- 
ności opanowania ruchu w wiełu dziedzinach. 
Propaganda komunistyczna, zwłaszcza w ok- 
ręgu kopalń Asturji, robi ciągłe postępy. Za 
uprawianie propagandy wydałeni zostali z 
granic Hiszpanji trzej obeokrajowi komuniści 
—dwaj Niemcy i jeden Austrjak. H. 

Rozprawy nad Anschlussem. 
HAGA, |-VI. (Pat), Przewodni- 

czący Stałego Trybunału Sprawied- 
liwości Międzynarodowej zamierza 
otworzyć rozprawy publiczne w spra- 
wie opinji doradczej, dotyczącej 
unji celnej niemiecko - austrjackiej 
20 lipca r. b. 

    

        

  

    

Point de reveries. 

CZERNIOWCE. 1.VI. (Pat) Z Ki- 
szyniowa donoszą: Dnia 29 b. m. przy- 
byt do Kiszyniowa premjer Jotga. W: 
głosił on mowę polityczną, w której 
powiedział między innemi, że chciał. 
by, aby ludność zrozumiała, iż nadzie- 
je na to, że Besarabja może wrócić pod 
rosyjskie panowanie powinny zniknąć 
bezpowrotnie. ® 

Stanowisko mahometan 
hinduskich. 

BOMBAY, I-VI. (Pat). Konferencja 
panindyjska mahometan przyjęła re- 
zolucję, która stwierdza, że jeżeli 
rząd angielski nie uwzględni żądań 
indyjskiej konferencji mahometan, 

    

  

to mahometanie nie przyjmą żadnej 
konstytucji, przeznaczonej dla Indyj. 

Ofiary porażenia słonecznego. 
ŁÓDŹ. 1.V. (Pat) W związku z wczoraj- 

szemi upałami pogotowie ratunkowe wezwa- 

no 7 razy do udzielenia pomocy ofiarom po- 
rażeń słonecznych. 

SKAITALAI 

ierajcie przemysł krajowy 
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Walka Watykanu z Włochami. 
CITTA del VATICANO, 1-VI. (Pat). 

„Osservatore Romano* donosi, że 
papież zwołał dziś przebywających 
w Rzymie kardynałów, których po- 
informował o wydarzeniach ostat- 
nich dni i o związku ich z układa- 
mi lateraūskiemi. | 

Następnie Ojciec Święty zakomu- 
nikował zebranym o wydanych przez 

siebie zarządzeniach. Kardynałowie 
wyrazili swe całkowite oddanie i 
wierność papieżowi oraz podporząd- 
kowanie się jego dyrektywom. 

Dziennik dodaje, że na zarządze- 
nie wyższych władz kościelnych w 
związku z ostatniemi wypadkami 
zakazane zostały wszelkie procesje 
nazewnątrz kościołów. 

Wzmocniona ochrona przedstawicielstw 
zagranicznych w Moskwie. 

MOSKWA, |-VI. (Pat). Od kilku 
dni szereg przedstawicielstw zagra- 
nicznych w Moskwie m. in. posel- 
stwo polskie obstawiono wzmocnio- 
nemi posterunkami policji. Jak przy- 
puszczają, zarządzone przez władze 
sowieckie środki ostrożności dykto- 

wane są obawą o ewentualną możli- 
wość sprowokowanis dalszych incy- 
dentów przez te same osoby, które 
przed paroma dniami wywołały krwa- 
we zajścia na Surowskim rynku w 
Moskwie. 

Zarządzenia przeciwko emigrantom. 
DETROIT. LVI. (Pat.) W legisla- 

turze stanu Michigan uchwalono usta- 
wę, mocą której wszyscy obcokrajow- 
cy muszą się zarejestrować i przed- 
stawić dowody, że w sposób prawny 
dostali się do Stanów Zjednoczonych. 

Władze emigracyjne chcą wobec bez- 
robocia czem prędzej pozbyć się emi- 
grantów. Ustawa ta grozi deportacją 
100 tysięcy ludzi z samego tylko Det- 
roit. 

oO ORZEC 

Katastrofalne burze gradowe. 
NOWOGRÓDEK, 1-VI. (Pat). W 

poniedziałek przeszła nad dwoma 
powiatami Nowogródczyzny nie- 
zwykle gwałtowna burza, połączo- 
na z gradobiciem i oberwaniem się 
chmury. Nad powiatem nowogródz- 
kim przeciągnął huragan, wyrzą- 
dzając ogromne spustoszenia. U- 
szkodzone zostały zasiewy ozime 
i wiosenne. Wezbrane wskutek u- 
lewy potoki i rowy przydrożne 
wylały, zanosząc piaskiem i mułem 
pola uprawne, znosząc mosty i 
zmieniając drogi w głębokie kory- 
ta potoków. Największemu znisz- 
czeniu uległa niedawno  ойтетоп- 
towana droga wojewódzka No- 
wogródek—Baranowicze, która na 
trzykilometrowym odcinku od Świ- 
tezi do granicy pow. baranowickie- 
go została bardzo poważnie znisz- 
czona do tego stopnia, że przez 
kilkanaście godzin komunikacja z 

Baranowiczami była przerwana. 
Wielkie szkody wyrządziła burza 
również w powiecie baranowickim. 

KATOWICE, 1-VI. (Pat). Oneg- 
dajsza burza gradowa na Śląsku 
wyrządziła wielkie szkody na po- 
lach. Linja kolejowa Głubczyca-Kar- 
niów została załana. Pociąg z Głub- 
czycy musiał zatrzymać się w dro- 
dze. Pasażerów odwożono autobu- 
sami. 

GDYNIA, 1-VI. (Pat). W niedzie- 
ię i poniedziałek szalała w Gdyni i 
na Pomorzu siina burza. Padający 
przytem grad dochodził do wiel- 
kości orzecha laskowego i wyrzą- 
dził znaczne szkody. Od uderzenia 
piorunów spłonęły w kilku miejsco- 
wościach zabudowania gospodarcze. 
Wpobliżu Pieszczewa pow. kartuski 
Śpieszący z pomocą płonącemu go- 
spodarstwu żandarm, został zabity 
przez piorun 

Demonstracje P. P. $. C. K. W. i Bundu 
spaliły na 

WARSZAWA. I.VI. (Pat). De- 
monstracyjne zgromadzenia i wiece, 
organizowane w całym kraju w dh. 
3| ub. m. przez klasowe związki za- 
wodowe, łącznie z P. P. S. C. K. W. 
i Bundem odbyły się „w zupełnym 
spokoju, z wyjątkiem Warszawy, 
gdzie komuniści w kilku punktach 
miasta wywołali awantury. Na Gór- 
nym Śląsku w poszczególnych miej- 
scowościach usiłowania komunistów 
w kierunku wywołania awantur 
spełzły na niczem. Frekwencja wie- 
ców wynosiła od 50 do 500 osób. 
Na terenie województwa kieleckiego 
odbyły się wiece demonstracyjne w 
Częstochowie przy udziale 300 osób 
iw Radomiu przy udziale 1200 osób. 
Przed lokalem w Częstochowie, 
gdzie odbywał się wiec, aresztowa- 
no kilku komunistów. 

Nieliczne wiece odbyły się także 

panewce. 
w szeregu miejscowości w innych 
województwach centralnych i w Ma- 
łopolsce. Przemówienia przewódców 
wspomnianych zgromadzeń ograni- 
czały się do omówienia bezrobocia, 
redukcji płac i skrócenia czasu pra- 
cy. W Warszawie, poza zajściami 
opisanemi przez prasę, usiłowano 
na ul, Wareckiej sprowokować od- 
dział przysposobienia wojskowego, 
jednakże na widok policji demon' 
stranci rozpierzchli się. 

Nastrój bardzo podniecony pa- 
nował na wiecu Bundu w podwó- 
rzu przy ul. Nalewskiej. Doszło do 
utarczki z komunistami. Ogółem w 
Warszawie zatrzymano 72 osoby. 
Rannych i pobitych było 6 osób 
cywilnych i jeden posterunkowy. 
W niektórych miejscowościach Pol- 
ski zamierzone początkowo wiece 
odkładaną na później. 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 
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Barbarzyńskie widowisko. 
Od kiłku dni po Wilnie — szczególnie 

na przedmieściach — wałęsają się jacys lu- 

dzie o okrutnym wyglądzie, którzy wodzą na 

łańcuchach niedźwiedzie, pokazując z niemi 

mało pomysłowe łamańce, przy akompan ja- 

meńcie tamburyna i dzikich wrzaskach. Star 

si ludzie przypominają sobie opowiadania 

swoich babek o Węgrach czy Cyganach, któ- 

rzy oprawadzali tańczących niedźwiedzi. 

Lecz nikt ze starszego nawet pokolenia nie 

przypomina sobie podobnych widowisk w 

Wilnie. Przypuszczać należy, że były one 

zakazane w Rosji. 

Przed paru dniami przygodnie stałem się 

widzem podobnego widowiska. Połączone 

ono jest z tak dzikiem okrucieństwem, że 

wzbudza wstręt i oburzenie w każdym kul- 

turalnym człowieku. Uważam przeto za 

potrzebne napiętnować je publicznie, odwo- 

łując się nietylko do ludzkiego miłosierdzia, 

lecz również do przepisów ustawy o ochre 

nie zwierząt. 

Cały proceder pokazywania sztuk z temt 

nieszczęśliwemi zwierzętami polega na pod- 

dawaniu ich pasmu udręczeń. Przez prze- 

dziurawione nozdrza niedźwiedzia przeniza- 

ne jest grube kółko żelazne, do którego przy 

mocowany jest łańcuch. Oprócz tego cały 

pysk zwierzęcia ujęty jest w ciasny kaga- 

niec, utrudniający mu oddychanie. Za po- 

średnictwem łańcucha i kółka koniec nosa 

biednego misia jest w stałym kontakcie z 

okrutną ręką jego oprawcy. Całe to dzikie 

przedstawienie polega na bezustannem, nie- 

miłosiernem targaniu łańcuchem, które po- 

budza zwierzę dy wykonywania rozmaitych 

dziwacznych ruchów, imitujących taniec na 

dwóch łapach. Zabawa ta połączona jest z 

ogłuszającym, dzikim wrzaskiem pogromey i 

brzękiem tamburyna. Tłum gapiów, składa- 

jący się głównie z wyrostków i dzieci, jesz- 

cze bardziej powiększa ten piekielny zgiełk 

Wszystko: to sprawia pozory jakiejś dziko- 

wesołej zabawy. Lecz rażącym dysonansem 

tego wesela jest sam objekt zabawy — nie- 

szczęśliwy niedźwiedź. Dosyć raz widzieć je- 

go udręczony wygląd, aby nabrać wstrętu do 

tego nieludzkiego widowiska i przekonania, 

że polego ono na bezlitosnem dręczeniu zwe- 

rzęcia. Tańcząc na skwarze, nieustannie tar- 

gany za kółko w przedziurawionym nosie — 

biedny miś literalnie omdlewa ze zmęczenia. 

Jest cały zlany potem. Krople potu spływają 

po jego sierści, sprawiając wrażenie łez. 

Omdlewający ze zmęczenia, co chwiła pada 

na ziemię i leżąc na grzbiecie tak żałośnie 

macha łapami, jakby błagał, aby przerwano 

jego męczarnie. Lecz wcielony szatan w lu- 

dzkiem ciele — pan jego — nie ma żadnej 

nad nim litości: mocne targnięcie łańcuchóm 

i uderzenie kijem podnosi znowu udręczone 

zwierzę i zmusza je do dalszego wykonywa- 

nia tańca. 

Barbarzyńskie widowisko, które mogła 

być tolerowane w czasach publicznych każ- 

ni, wywołuje dziś odrazę i oburzenie, To 

publiczne dręczenie tego sympatyczengo mie- 

szkańca dalekich lasów, pokazywanie tego 

tłumowi dzieci — jest zjawiskiem w naszyck 

czasach, niedopuszczalnem. 

W. Polsce obowiązuje dekret Prezydenta 

Rzeczypospolitej, który rygorem ustawy roz- 

tacza bardzo szeroką opiekę nad dręczone- 

mi zwierzętami. Ustawa wyraźnie zabrania 

zadawanie męczarni zwierzętom i nakazuje ka 

ry za podobne postępowanie. Niedźwiedzie 

poddawane są męczarniom! Władze policyj- 

ne, które muszą znać tę ustawę, mają obo- 

wiązek wziąć w obronę dręczone zwierzęta, 

a w myśl artykułów wspomnianej ustawy obo 

wiązane są pociągnąć do karnej odpowie- 

dzialności ludzi, których procederem zarob- 

kowym jest poddawanie męczarniom eksplo 
atowane przez nich zwierzęta. Sądzę, że i 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami -- ma 
również swój obowiązek względem dięczo- 

nych niedźwiedzi. R. W. 

Dypiomowana 
nauczycieika 

(absolwentka konserwatorjum krakow- 
Nskiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 

nie. Przyjmuje od 11—14. 
Subocz 6a — 7 

30
0.
 

  

е -- СПОЯЕСАКИТОСЯНИЩИНУ СМЕЛУРЫЛСЛЫНЧНИНЫЕ 

ESI TIT STT S ASTA TTT TITANO TI 

O Druskienikach można pisać z 
nad Rotniczanki i z nad Niemna, Rot- 
niczanka, z której wód krynicznych 
i odpowiednio zimnych porobione 
prysznice, płynie bystro i wężowato 

wśród starych, pokręconych dziwacz- 
nie drzew i gąszczu krzewów, w pa- 
rowie. gdzie jest miły chłodek w upal- 
ne dni i sporo komarów, nie małary- 
cznych broń Boże, ale takich najzwy- 
klejszych, naszych, które nie czynią 

zaburzeń w organizmie, ale tną po no 
gach okrutnie. Z pianą i impetem rzu 
ca się Rotniczanka w Niemen, i on to 
dopiero, swemi szeroko rozlanemi, 
wodami mieniącemi się złoto i błę- 

kitno, srebrno i perłowo, swą jakąś po- 
wagą, powolnym, ale silnym prądeia, 
a przedewszystkiem temi żółtemi usy- 
piskami nadbrzeżnemi i plażą nad. 
morską, o ciepłym, sypkim piasku, 

on to nadaje Druskienikom charakter 
specjalny, on odświeża zmęczone cia. 
ła kąpielą, i chodzi powiewem świe- 
żości spacerowiczów. Prócz dzikiej 
plaży, powstałej w miejscu gdzie ro- 

sła dawniej znana „Prababka“, ol- 
brzymia i b. wiekowa sosna, urządzo- 
nó znakomitą, co do rozmiarów i pia- 
sku pierwszorzędną plażę na „Wyspie 
Miłości, leżącej troszkę po naszej 

stronie, więc na terytorjum Rzeczypo- 
spolitej. Jeśli się tam piękne kurac: 
juszki nie spalą na węgiel od słońca, 
to płonąć będą miłością, do współką- 
pielników (może można taki wyraz ut- 
worzyć)? W każdym razie wszystko 
będą tam mieli „i będą żyli rozkosz- 

— — Nad Niemnem. 
nem życiem kwiatów i motyli”, jak 
śpiewa modna piosenka. 

Ale prócz tych naturalnych pomo 

cy zdrowiu, mamy w Druskienikach, 
cały kompleks poważniejszych zabie- 
gów. Wielki gmach Zdrojowy (stary 
palił się dwa razy w 1881 i w 1901) 
niewykończony po wojnie, obecnie pra 
wie zupełnie doprowadzony do stanu 
używalności, zawiera tyle wymyślnych 
fidrygansów niklowych, porcelano- 
wych, gumowych, cynkowych, szkla- 
nych, tyle przyrządów na różne dole- 
gliwości lduzkie, że człowiek niefacho- 
wy nie obejmie tego słabym rozumem, 
ale zasadnicze rzeczy postaram się do 
użytku cierpiącej ludzkości podać. 
Więc przedewszystkiem: Wziewalnia. 
Są 4-ry rodzaje wziewań w Druskieni- 
kach... proszęż nie myśleć że tu chodzi 
o ziewanie, sądzę że jeśli tu kto ziewa 
to ze zdrowego pragnienia snu. W za- 
kładzie wziewa się solankę 1) wilgot- 
ną, 2) suchą, 3) aromatyczną, 4) indy- 
widualnie. Ogólnie wdycha się. pył 
słony, suchy lub wilgotny z sosnowym 
aromatem chodząc po wielkiej sali i 
spluwa się... zabieg nieskomplikowa- 
ny, ale do poszczególnych wypadków 
aplikują jakieś instrumenty niklowe i 
dopiero się wciąga w siebie sole z roz- 
maitemi dodatkami. Tuż obok znów 
wielka sala, tam potężny, kontuszowe- 
go typu pan Mikołaj, (łaziebnik Mar- 
szałka Piłsudskiego) manewruje trąbą 
ryczącą i syczącą, która zieje to parą, 
to strugami rozpylonej na mgłę wody; 
te prysznice są rozkoszne... 

Pozatem wanny; jest ich 130, nie- 

ma III kl. bo niema gmachu odpowied - 
niego ,a takie wanny przydałyby się. 
chociaż raczej w rozbudowie Druskie- 
nik należy położyć nacisk na wznosze- 
nie domów samorządowych, zespoło- 
wych, stowarzzsye ,ńrgonaizacyj i kon 
gregacyj, gdyż wanny i zabiegi są i tak 
obliczone na najtańszą skalę, a najwię- 
cej kosztuje tutaj życie. Zakład może 
wydać do 2-ch tysięcy zabiegów, w 
tem wanien do 1600, mamy tu wielką 
rozmaitość: borowinę (takie paskudz- 
two gęste i czarne ale leczy paraliże i 
wszelkie reumatyzmy), sółanki, natu- 
ralne, miejscowe, też na to samo, ga- 
zowe wanny, na sercowe cierpienia, w 
Rotniczanee, na nerwy, kaskadowe na- 
tryski, tam w lesie słoneczno-powietrz- 
ne pod nadzorem dr. Lewickiej, zwy- 
kłe, w Niemnie... ach i najważniejsze: 
piankowe dla pań (i panów) pragną- 
cych uzyskać smukłość trzciny... 

Prócz tego jest sala elektroterapji, 
dla dzieci, pokój do odpoczynku po 
wannach, obszerne wszystko i na wiel- 
ką skalę. Nowe źródło, które dowcip- 
nie trysnęło w dzień Św. Józefa, b. ro- 

ku, znalazło się na 293 metrze pod po- 
wierzchnią ziemi, służy do kąpieli, 
zaś Nasza woda, na żołądeczek działa 
skutecznie. 

Przed wojną Druskieniki miały 
dużą frekwencję. W 1913 roku księgi 
meldunkowe notują 18.600 kuracju 
szy; jak wiemy pierwszy atak wojsk 
niemieckich na nasze ziemie runął na 
ten brzeg niemnowy, przeszło połowa 
domów została spalona, i po wojnie z 
trudem się odbudowywała. Dziś śla- 
dów niema, chyba w murach zaczę- 
tego szpitala żydwoskiego, marnują się 
duże ściany, czemuż nie kończą? Koś- 

ciół też jeszcze nie gotów, a dobrze wy- 

gląda, w stylu gotyckim, wedł. projek- 
_ tu architekta Szylłera, z Warszawy. 
Stary kościołek druskienicki, miał pię- 
kne tradycje: w 61 roku uroczystej pro 
cesji, manifestującej nad Niemnem łą- 
czność Litwy z Koroną, stąd poszedł 
na Sybir, kapłan patrjota, proboszcz 
grodzieński, ks. Józef Majewski, i tu 
pochowany po powrocie z Tobolska, 
w tym dawnym kościołku śpiewano i 
modłono się za Narbutta i jego partję, 
która w borach okołicznych przebywa- 
ła. Dziś już go niema. Pozostał po 
wojnie stary dom Kasyna „Katrywil* 
p-twa Kiersnowskich, ale ich willa pa- 
łac nad jeziorem Druskoń z wieżą i 
tarasami, obecnie jest gmachem sądo- 
wym i mieszkaniem sędziostwa. 

W1929 r. Druskieniki miały 5800 
kuracjuszy, w 1930 do 8 tysięcy. Wy- 
dano 24 tys. solanek, jest tu filja szpi- 
talu wojskowego, gdzie za 5 zł. dzien- 
nie ma się utrzymanie, Dom Zdrowia 
Policyjny, Kolonja dla dzieci im. Śnia- 

* deckiego, prócz miejscowych lekarzy, 
przyjeżdżają z Wilna dr. Januszkie- 
wicz i dr. Władyczko, a dr. Żniniewiez 
z Miłowód w Poznańskiem, aplikuje 
swój system wodoleczniczy, który da- 
je podobno nadzwyczajne rezultaty. 
Dzieci są otoczone specjalną i troskli- 
wą opieką, są dla nich różne urządze- 
nia, a wszelkie szkrofuły, gruczoły, za- 

atakowane gardła, leczą się na tym 
piasku i temi zabiegami znakomicie. 
Zdaniem kompetentnych lekarzy Dru- 
skieniki zastępują w zupełności Fran- 
censbad i Battaglia (błotne kąpiele). 

Ale czas jest wyjrzeć po za urocze 
Druskieniki w jego najbliższe okolice, 
obfitujące w piękne spacery i dalsze 
wycieczki. Posłuży nam do tego .,Prze- 

wodnik po Druskienikach i okolicy, 
pióra $. p. dr. Stanisława Grzegorzew- 
skiego, zasłużonego dyrektora zakła- 
du, który wiele uczynił dla zdrojowi- 
ska i spoczywa na prześlicznym cmen- 
tarzu pod sosnami, na wzgórzu, nad 
jeziorem Druskonie, otoczonem lasami 
i rozśpiewanem wieczorem  takiemi 
chórami żab, że je słychać w końcu 
miasteczka. Grób tego działacza i pra- 
cownika, jest zaniedbany, ani tam 
kwiatka, ani śladu pamięci. Góż ks. 
proboszez na to, Ks. Woiłejko, od 22 
lat trwający tutaj na stanowisku, któ- 
rego jubileusz 25 lat kapłańskiej gorli- 
wej działalności odchodzono niedaw- 
no? Trzebaby parafjan namówić na 
większą o ten grób staranność. W tę 
stronę, na wzgórza zalesione sosną, 
nad brzegiem jeziora jest daleki i prze- 
śliczny spacer, aż do zarosłych białem 
«kwieciem łąk, na których jak w zielo- 
no śnieżnych wuałach, błękitnieją czy- 
ste, okrągło-podłużne „Panieńskie 
oczy, dwa blisko siebie położone je: 
ziorka, obramowane rzęsą ciemnego 

boru. 
Jakże tam znów jest uroczo, jak 

daleko jakoś od świata, hałasu, ku- 
rzu i zaduchu ludzkiego... 

Piękne też ma miejsce spoczynku, 
słodki pieśniarz filarecki, Jan Czeczot, 
zmarły w Druskienikach w 1846 r. a 
pochowany w Rotnicy. Ubogi, cichy, 
zmarł w małym domku, „a twarz to 
była uśpiona w uśmiechu słodyczy ре!- 
nym, anielskim , pisze o nim Kraszew 
ski. Skromna ale gustowna urna, na 
kamiennym czworoboku z krzyżem, 

„stoi na wysokiem wzgórzu, obok bar. 

dzo brzydkiego kościoła, a na pomni- 
ku napis, wspominający Zana i Mic- 
kiewicza druhów serdecznych. „,,Kto 

wiesz czem oni byli, schyl skroń przed 
tym głazem. Pomyśl, westchnij i módł 
się za wszystkich trzech razem... A 
któż teraz wie naprawdę, czem oni 
byli? Kto ma czas o tem pomyśleć? 
A modlić się?!... 

Przecież dziś hasłem jest „odbron- 
zowiač“, oduczač czcić i kocha ćtych, 
co pokolenia wychowali i umocnili w 
wytrwaniu... Tak, ale to czynią ci, któ- 
rzy poznawali tych ludzi ideowych z 
zimnych książek i studjów literackich. 
Nie znali ich ojcowie Filaretów, nie ży- 
li z nimi, nie więziły ich te same mury 
Bazyljańskie. Nie może powiedzieć 
żaden z nich: „Niemnie, domowa rze- 
ko moja”, bo nie czerpał z jego wód 
dłonią dziecięcą... dłatego to, dłatego... 
A dla naszego pokolenia oni są jesz- 
cze tacy bliscy... 

Jedźmy dalej... nad brzegiem błę- 
kitnego jeziora Iłgis, wiezie mnie p. 
inż., Jabłoński, rodem z nad Магосха, 
więc patrzy z wyższością na to nieduże 
ale ładne jezioro, nad którem będzie 
schronisko i łódki w sezonie. Dalej, 
po przez piaski i laski, dolatujemy pę- 
dem auta do Rajgrodu, wielkiej prze- 
strzeni bagnistej, otoczonej wysokiemi 
drzewami w parowie. O tej łące krąży 
legenda, że zatopiony tu został bez- 
bożny gród, co się zbyt rajsko bawił, 
hulał i szalał... 

Ha, a tu trzeba właśnie wracać, 
nie tyle do szalejącego grodu, co do 
czekającej pracy. Jakże żal opuszczać 
cudne Druskieniki! Ten zapach, te 
ozony! Jak nieładnie wonieje potem 
kolej żelazna, a nawet rezerwuar wi- | 
leńskiego powietrza Bernardynka... 

R . Romer. Ž
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Burza gradowa w gm. rudomińskiej i szumskiej 

Grad zniszczył 400 hektarów ozimin i poczynił. wielkie 
spustoszenia w ogrodach. 

W ubiegłą niedzielę niektóre miej- 

scowości pow. wileūsko-trockiego, 

szczególnie gm. rudomińska i szum- 

ska nawiedzone zostały przez bu- 

rzę gradową: która poczyniła wielkie 

spustoszenia. 
Szczególnie dotkliwie dała się bu- 

rza we znaki w okolicy Rukojń i Gu- 

daniszek, gdzie padający grad osiągał 

wiełkość dużego orzecha greckiego. 

Według prowizorycznych obliczeń 

burza gradowa zniszczyła na terenie 
samego powiatu wiieńsko - trockiego 
ponad 400 hektarów ozimin i poczy- 
niła ogromne spustoszenia w karto- 

flach i ogrodach. Z innych miejseo- 

wości brak narazie dokładnych da- 

nych. 
Do miejscowości, które ucierpiały 

podczas ostatniej burzy gradowej wYy- 

jechał w dniu wczorajszym agronom 

sejmikowy. (G). 

Obrzucenie pociągu kamieniami. 
Sprawca aresztowany. 

Wpobliżu przystanku kolejowego Lida, 

jakiś nieznany osobnik obrzucił pociąg pa 

ki zdążający z Mołodeczna do Lidy, 
ni skutkiem czego w pociągu wybite 

szyby. 

   

  

Zaścianek Daukszy gm. niemenczyńskiej, 

stał się widownią kainowej zbrodni. 

W zaścianku tym mieszkają dwaj bracia 

Piekturowie — Mikołaj i Aleksander, którym 

gjciee pozostawił w spadku 6 włók ziemi. 

Po śmierci ojea między braćmi dotych- 

ezas żyjącymi w jak najlepszej zgodzie, za: 

panowały niesnaski i kłótnie. Szczególnie 

agresywnym okazał się młodszy brat Alek- 

sander, który podczas zasiewu chciał za- 

   

O wypadku powiadomiono policję, któ: 

ra ustaliła, że przestępstwa tego dokonał 

mieszkaniec wsi Litwa Stefan Marcinkiewicz 

którego aresztowano i osadzono w więzieniu. 

(Gi. 

Strzał do brata na tle zatargu o ziemię. 
garnąć większą część ziemi dla siebie. 

Podczas sprzeczki podenerwowany mło- 

dzieniee wydobył rewolwer i wystrzelił do 

brata. Na szezęście trafił brata w nogę, prze- 

bijając mu ją nawylot. Rannego opatrzyło 

pogotowie ratunkowe. Aleksander Piekturo 

ukrył się w obawie przed odpowiedzialnością 

ścią. O wypadku dowiedziała się policja, 

która wszczęła dochodzenie. (0 

Pogoń za przemytnikami na falach Niemna. 

2 przemytników znalazło 

W niedzielę w rejonie odcinka graniez: 

mego Druskieniki patrol K. O. P.-u zauważył 

«w ciemnościach nocnych sunącą po Niemnie 

łódź, która przybiła do brzegu polskiego. z 

łodzi wyskoczyło kilku osobników, którzy 

bojaźliwie rozglądali się na wszystwie stro- 

ny, ostrożnie zaczęli posuwać się w głąb te- 

rytorjum polskiego, badając sytuację. W ło- 

dzi pozostał jeden z ich towarzyszy, jak się 

okazało, na straży przemytu. 

Przemytnicy wysłani na zwiady natknęli 

się wkrótce na żołnierzy. Padł okrzyk „Stój, 

ręce do góry*. Przemytniey błyskawieznie 

zorjentowawszy się w sytuacji, rzucili się do 

  

     

śmierć w nurtach rzeki. 

ucieczki i korzystając z ciemności noenych 

szezęśliwie dobiegli do czółna, usiłując z po- 

wrotem przedostać się na brzeg litewski. Ko- 

piści jednak nie dali za wygraną. Rozpoczął 

się pościg na łodziach, Zbiegowie widząc że 

nie ujdą pogoni wskoczyli do wody. Wariki 

jednak w tem miejscu prąd uniósł dwóch 

przemytników, którzy mimo rozpaczliwych 

wysiłków poszli na dno. Towarzysz ich zo- 
stał przez żołnierzy uratowany. 

W porzuconej łodzi znalezione większy 

przemyt, składający się z tytoniu i sachary- 

ny. 

Katastrofa samochodowa. 
Wczoraj, na drodze między wsią Boro- 

wiczanką Małą, a Szepetowszczyzną, na te- 

renie gminy żodziskiej, wydarzyła się kata- 

strofa samochodowa. 

Auto osobowe prowadzone przez p. Ko 

leśniekiego wskutek zepsucia się kierownicy 
wpadło do pobliskiego rowu wraz ze znaj- 

dującemi się w samochodzie 4 osobami, któ- 

re odniosły poważne obrażenia ciała. (G). 
  

Na marginesie gminnych i re- 

jonowych Świąt Pieśni. 

I rozśpiewała się młodzież wsiowa prze 

cudną melodją tonów. Wydobyła ze siebie 

smętki i niedole dnia codziennego, okrasiła 

je radością i zadowoleniem i zaśpiewała zbio 

rową pieśń duszy „Wilija naszych strumie- 

ni Rodzica”. 
A jednakże tony „Wiliji* popłynęły po 

przez ziemię Wileńską i Nowogródzką hen, 

gdzieś aż na zachód i południe, by się tam 

odbić niemilknącem echem na rozległych 

równinach i wyżynach. 

Z Wiliją* popłynęła pieśń spracowa- 

nych arzy „Plon niesiemy plon w go- 

spodarski dom“, za nią pieśń Matki Rodzi- 

cielki „Oj ziemio* a jakby do jej wtóru „je 

szcze Polska nie zginęła”. : 

I płynęły melodje w cichą noc majową, 

budziły ze snu wioski i zaścianki, osiedła i 

miasteczka, budziły młodzież do życia, do 

pracy. 
A młodzież włot chwyta płynące melod- 

je i śpiewała. Rozległy się śpiewy ze świet- 

lic, z izb szkolnych i domów, ze stodół z nad 

kołowrotków i kresion. Śpiewali wszyscy. 

Aż przyszło lato. Wyszła jakby na spot- 

kanie melodja pieśni „W zielonym gaiku“, 

Która doprowadziła zespolone chóry zarów- 

no Kół Młodzieży Wiejskich, Straży Ognio- 

wych, Związku Strzeleckiego oraz Szkoły do 

pierwszego ołtarza śpiewów zbiorowych -— 

gminnych lub rejonowych. Świat Pieśni a 

przez nie do powiatowych, których uwień- 

czeniem będzie występ w Wilnie. 

I stało się to w stosunkowo krótkim cza- 

sie, bo w przeciągu kiklu miesięcy. 
*I dziś, gdy widzi się rozśpiewane gromady 

młodzieży wiejskiej, zdaje się być bliska 
<hwiła, że rzucone hasło „rozśpiewania wst 

kresowej* stanie się prędko ziszczalne Bo 
weźmy chociaż powiat szczuczyński w wo- 

jewództwie nowogródzkiem, który w miesią- 
<u maju zorganizował trzy rejonowe Święta 
Pieśni a w dniu 31 maja udządził powiatowe 
Święto Pieśni. Ileż tam było chórów zarów= 

no szkolnych jak i młodzieżowych, ile pub- 
liczności, która po powrocie-do domów śpie- 
wa słyszane pieśni i żyje pod wrażeniem jej 
<zaru i uroku. 

Czyż nie rozśpiewa to z czasem wsi? Czy 
powiat lidzki, który od dnia 3Ł£ maja do 2i 
<zerwca urządza gminne i wreszcie powiato- 
we Święto Pieśni nie jest poparciem powyż- 
szego. 

A czy inne powiaty na terenie Kurator- 
jum Wileńskiego nie poszły i nie idą w tym 
kierunku, czy akcja powyższa nie objęła ca- 
łej Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Kto 
się ośmieli zaprzeczyć powyższemu. 

Są coprawda gminy lub rejony, w któ- 
rych Święta Pieśni wypadły lub wypadną 
blado lub nie dojdą do skutku, lecz to akcji 
nie osłabi a przeciwine ją wzmocni, bo dane 

rejony lub gminy poczują że są słabe a więc 
będą się starały podciągnąć, zacznie się ry- 
walizacja, Tego należy się spodziewać. 

A z pieśnią młodzieży idzie zapał do pra- 
<у, do pracy na roli i w warsztacie, do pracy 

nad sobą w świetlicy i organizacjach. 
Z pieśnią idzie iscenizacja, tańce, wido- 

wiska i obrzędy ludowe, i idzie kultura i po- 
stęp wsi, idzie wyższy poziom życia szarej 
wsi, która w wielu wypadkach prześcignęła 
wi odkowej i zachodniej części Polski. 

Niechże więc za ten czyn będą błogosła- 

wieni czasy i ludzie, którzy przez pieśń 
wznoszą wieś na wyższy poziom Życia tak 

«dosadnie określony w przytoczonej zwrotce: 

  

   

    

  

  

  

„Pieśń rodzinna serce wzrusza 
I uzacnia nas 
Szłachetnieje nasza dusza 
Gdy śpiewamy wraz*. 

CHOCIEŃCZYCE 
-++ SAMOBÓJSTWO KIEROWNIKA SPÓŁ- 

DZIELNI MLECZARSKIEJ. W m-ku Cho- 
tieńczycach gm. chocieńczyckiej) wywarło 
wielkie wrażenie samobójstwo” kierownika 
miejscowego oddziału spółdzielni mieczar- 
skiej Stanisława Trzeciaka lat 23. 

6 Trzeciak zastrzelił się w lokalu spółdziel- 
mi. 

Dochodzenie polieyjne ustaliło, że Trze- 

ciak popełnił samobójstwo na tle romantycz- 
nem. 

Pochodzące z m-ka Rudoszany, ożenił się 

wcześnie i osiadł w m-ku Chocieńczyce. Tu- 
taj zapoznał się z nauczycielką miejscowej 

szkoły panną St. Nowakówną, do której za- 
płonął gorącym afektem. я 

Będąc żonatym i mająe dziecko nie mógł 

się ożenić. To go wprawiło w rozpacz, wo- 

bec czego postanowił zrezygnować Z życia. 
(O. 

WILEJKA 
+ UMYSŁOWO CHORA RZUCIŁA SIĘ 

DO STUDNI. Z Wilejki donoszą o następu- 
jącym wstrząsającym wypadku: 

Wczoraj z rana 18 letnia mieszkanka Wi- 

lejki Błahowieszczeńska — umysłowo chora 

wybiegła na podwórko, i w zamiarze Samo- 

bóstwa rzuciła się do studni. Wydohbyto ją 

stamtąd z oznakami życia i w stanie powaž- 
nym przewieziono do szpitala mean 

(C). 

+ Śmierć w nurtach rzeki. Podczas ką- 

pieli w Wilji utonął mieszkaniec Wilejki 

powiatowej Antoni Lazar. (c). 

Z POGRANICZA 
— Ruch na pograniczu polsko-litewskieni 

z dniem każdym wzmaga się coraz bardziej 

Tak np. w ciągu ubiegłego miesiąca z Pol- 

ski do Litwy na podsławie* doraźnie wyda- 

nych przepustek przekroczyło granicę 2975 

osobników. W kierunku odwrotnym 2870. 

- Walka z przemytnictwem. Władze K. 

O. P.-u w ub. miesiącu na pograniczu litew- 

skiem zatrzymały kilkudziesięciu | przemyt- 

ników, Wartość skonfiskowanej kontrabandy 

przekracza sumę 37.000 zł. 

f LA LSL 

EABJO 
WTOREK, DNIA 2 CZERWCA 1951 Re 

1158: Czas. 12.05: Muzyka taneczna. 18.10 

Kosm. meteor. 15. „Sport wodny i tu ty- 

czny” odcz. 16.40: Program dzienny. $ 

Koin. dla žeglugi. 16.50: „Przeloty ptakow“ 

odczyt. 17.10: Utwory Chopina. 17.35: „Od 

klawicymbału do Steinway'a* odczyt. 18.00: 

Koncert symfoniczny popularny. 19.00: Ra- 
djowa gazetka rzemieślnicza. 19.15: Tygodnik 

  

     

  

  

  

artystyczny. 19.30: Program na środ i roz- 
maitości. 19.40: Kom rolniczy. 20.00: Pras. 
dzien. radjowy i kom. 20.15: Recital śpiewa- 
czy Teodora Schreibera. 20.35: Muzyka lek 
ka. 21.00: Kwadrans literacki. 21.15: Dodatek 
do pras. -dzien. radj. 21.20: Koncert kompo- 
zytorski K. Szymanowskiego. 22.45: Komu- 
nikaty. 23.00: Koncert symfoniczny. 

ŚRODA, dnia 3 czerwca 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpa 

(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: „Wśr 
ksiąžek“. 16.00: Aud. dla dzieci. 16.40: Pro- 

gram dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: 

(płyty). 17.35: „Ku wschodnim  rubieżom 

Rzplitej* odczyt. 18.00: Koncert kameralny 
19.00: Chwilka strzelecka. 19.15: „Pogadanka 
radjotechniczna“. 19.85: Program na czwar- 
tek. 19.40: Pras. dzien. radj. 19.50: Opereika 
23.25: Komunikaty. й 

NOWINKI RADJOWE. 
OD KLAWICYMBAŁU DO STEINWAY'A. 

Rozwój instrumentów muzycznych, jako 
jedna ze stron rozwoju kulturalnego ludzko- 
ści, wykazuje ślady mozolnej pracy pokoleń. 
Fortepian, sprzęt, który można dziś spotkać 
w salonie powstał w obecnej formie dzięki 
długiej ewolucji. Poprzednikiem i protopla- 
stą dzisiejszych Steinway'ów był ośmieszony 
i pogardzony: klawicymbał. Rozwój form tego 
instrumentu od jego niemowlęciwa poprzez 
wynalazek fortepianu mloteczkowego aż do 
dzisiejszego stanu technicznego omówi dziś 
o godz. 17.35 autor „Sonetów instrumental- 

nych“ p. Witold Hulewicz, umiejący, jak nikt 
inny, wczuć się nietylko w nerwy ale i w 

  

  

   

    

  

psychikę instrumeniu. Pogadanka ta poświę- 
cona jest wynalazcy fortepianu młoteczkowe- 
go Bartolommeo Cristofori, ur. w 1655 r. 
zm. w 1781 z powodu dwóchsetnej rocznicy 
jego Śmierci. 

  

KU RJE R 

Komunikat Senatu w sprawie 
legalności władz Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej 

U.S.B. w Wilnie. 
Wobec ukazania się przed mie- 

siącem w niektórych dziennikach 
wzmianki o złożeniu memorjału przez 
członków Stowarzyszenia w sprawie 
rzekomej nielegalności ostatniego ze- 
brania walnego Bratniej Pomocy, do- 
konanych na niem wyborów i zapa- 
dłych uchwał, Zarząd Stowarzyszenia 
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U. S. B. podaje do wia- 
domości jednogłośnie uchwaloną de- 
cyzję Senatu w tej sprawie: 

„Zakwestjonowanie prawności wy: 

borów odbytych w dniu 21 lutego 

1931 r. na Walnem Zgromadzeniu 

Bratniej Pomocy U. S. B. oraz uchwał 
powziętych na temże zebraniu przez 
75 członków Stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc przedłożone z powołaniem się 
na rozporządzenie P. R. z dnia 28. LiL. 
1929 r. o postępowaniu administracy j- 
nem winno być ze względów formal- 

no-prawnych odrzucone ze względu na 
to, że przepisy o nadzorze nad Stowa- 

rzyszeniami akademickiemi U. S. B. 

nie przewidują podobnego zaczepienia 

prawności wyborów wzgłędnie uchwał 
walnych zgromadzeń stowarzyszeń 

akademickich, lecz również ze wzglę- 

du na to, że ogólny termin administra- 
cyjny do odwołań przewiduje 14 dni. 

tutaj zaś upływ czasu wynosi 2 mie- 

siące. Winno być odrzucone również ze 

względów merytorycznych gdyż wska- 

zane usterki w odbywaniu powyższego 
zebrania nie mogły w żaden sposób 
wpłynąć ani na wyniki wyborów 
władz Bratniej Pomocy ani na treść 
władz bratniej pomocy ani na treść 

uchwał na temże zebraniu powzię- 

tych. 

Znaczne ulgi podatkowe dla 
Wileńszczyzny. 

Naskutek  prośb mieszkańców 
woj. wileńskiego, którzy dotknięci zo- 
stali klęską powodzi władze skarbowe 
uchwaliły następujące ulgi podatko- 

we: 
1) Wszelkie należności z tytułu 

bieżących rat podatku gruntowego bę- 

dą rozterminowane na okres do 12 mie 

sięcy, względnie w wypadkach zasłu: 

gujących na szczególne uwzględnienie 

— zupełnie umorzone. 

Również na okres 12 miesięcy bę- 

dą mogły być rozterminowane wszel- 

kie zaległości z tytułu podatku docho- 
dowego. 

Co zaś dotyczy załegłości podatku 

gruntowego z lat poprzednich to tako- 

we zostały już rozterminowane wszyst- 

kim płatnikom, bez wyjątku zarządze- 
niem Ministerstwa Skarbu na 4 raty 

z których pierwsza rata w wysokości 
1/4 części ogólnej zaległości płatna bę- 
dzie dopiero 15 listopada r. b. a nasię- 
pne w 1932 roku. 

2) W odniesieniu do właścicieli 
przedsiębiorstw handlowych i przemy- 
słowych słosowane będą roztermino - 
wania zarówno zaległości jak i bieżą- 
cych należności z tytułu podatku prze- 
mysłowego, dochodowego oraz mająt- 
kowego na okres nie przekraczający 
jednego roku przyczem w poszczegól- 
nych wypadkach, gdy tego rodzaju ul- 
gi okażą się niedostateczne, zaległości 
w podatkach przemysłowych i docho- 
dowym będą częściowo umarzane. 

Powyższe ulgi udzielane będą wy- 
łącznie naskutek indywidualnych po- 
dań, względnie o ile chodzi o drobnych 
właścicieli rolnych na wnioski zwie- 
rzehności gminnej po uprzedniem do- 
kładnem zbadaniu faktycznie ponie- 
sionych strat. 

Gdyby względem niektórych płatni- 
ków zaszła potrzeba udzielenia dalej 
idących ulg, Izba będzie występowała 
z odpowiedniemi wnioskami do Mini- 
sterstwa Skarbu. 

Poza przytoczonemi powyżej ul- 
gami, naskutek podania Izby Przemy- 
słowo-Handlowej w Wilnie Min. Skar- 
bu w związku z powodzią przesunęło 
o jeden miesiąc dla całej Wileńszczyz- 
ny termin płatności różnicy pomiędzy 
kwotą wymierzonego podatku od obro 
tu za rok 1930 w myśl polecenia Mini- 
sterstwa Skarbu. 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa | 

    

  

  

  

RECITAL TEODORA SCHREIBERA. 

Dziś o godz. 20.15 smakosze muzyczni bę- 
dą mieli wyjątkową ucztę, słuchając recitalu 
śpiewaczego p. Teodora Schreibera, który 
przed dwoma tygodniami przyjechał do Pol- 
ski wprost z Wiednia. P. Teodor Schreiber 
w r. 1915 ukończył konserwatorjum lwow- 
skie z odznaczeniem w postaci złotego dyplo- 
mu, jako skrzypek, W r. 1929 po licznych 
występach orkiestrowych i chóralnych roku- 
jący świetne nadzieje młodzieniec wyjechał 
do Akademji Państwowej do Wiednia, studju- 
jąe grę na skrzypcach pod kierunkiem zna- 
komitego prof. Eskhardta. W międzyczasie 
rozkwitnął w utalentowanym skrzypku wspa- 
niały talent śpiewaczy. W tej dziedzinie kształ- 
cił się p. Schreiber u wielu słynnych profe- 
sorów, jednocześnie koncertując na scenach 
wiedeńskich. Go skoniło p. Schreibera do po- 
wrotu do kraju, nie wiemy. W programie 
dzisiejszego recitalu znajdują się utwory Per- 
golese, Wagnera i Tagliapheri'ego, które zo- 
staną wykonane w ich rodzimych djalektach. 
Akompanjuje p. Schreiberowi p. Zoe Trocka, 
kongenjalna, jeżeli się tak można wyrazić, 

współpracowniczka solisty: 

Radto-ponforrt „ŁOWICZANKA” 
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Minister Jan Piłsudski zrzekł się 
mandatu 

W sobotę odwiedził Magistrat no- 
wy minister Skarbu poseł na Sejm p. 
Jan Piłsudski, który w związku z ob- 
jęciem teki ministra finansów złożył 

radnego. 
rezygnację z mandatu radnego. Na je- 
go miejsce z listy Nr. 10 do Rady Miej- 
skiej wchodzi następny kolejny kan- 
dydat Paweł Czyż, właściciel masarni. 

Przerwanie komunikacji telefonicznej 
z Warszawą. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych w rejonie Sielc przeszła 
gwałtowna burza, która powywracała drzewa z korzeniami i słupy tele- 
foniczne, zrywając w ten sposób ra znacznej przestrzeni druty. 

Skutkiem tego przerwana została całkowicie komunikacja teleio- 
niczna między Wilnem a Warszawą. Do późna w nocy komunikacji tele- 
fonicznej nie uruchomiono. 

Kiedy Arbon uruchomi komunikację 
autobusową? 

Jak wiadomo. na ostatniem posie- 
dzeniu Rady Miejskiej definitywnie 
została rozstrzygnięta kwestja komu- 
nikacji autobusowej w Wilnie. Samo- 
rząd zdecydował ostatecznie koncesję 
udzielić Arbonowi. 

Uchwała ta. by stać się prawomoc- 
ną musi uzyskać akceptację władz nad 
zorczych, które w sprawie tej wypo- 
wiedzą się początkach przyszłego ty- 

  

godnia. 
Podpisanie umowy nastąpi praw- 

dopodobnie jeszcze w ciągu bieżącego 
miesiąca. Wciągu 3 miesięcy od chwi- 
li podpisania umowy Arbon obejmie 
pod swój zarząd komunikację miejską 

Autobusy więc Arbonu ukażą się w 
mieście najpóźniej w końcu września 
r. b. 

Wstrząsający wypadek przy ui. Tatarskiej. 
22-letnia dziewczyna 

Wczoraj z rana przy uliey Tatarskiej wy- 
darzył się niezwykły wypadek. 

W domu Nr. 20 przy wspomnianej ulicy 
mieszka rodzina Kacenelenbogenów. 

22-letnia Berta Kacenelenbogenówna po 
obudzeniu się w dniu wczorajszym o godzi- 
nie 6-ej rano, postanowiła użyć zimnej ką- 
pieli w wannie. znajdującej się w kuchni. 
Aby jej nie przeszkodzono zamknęła drzwi 
od kuchni na klucz, ° 

Domownicy zaniepokojeni tem, že kuch- 
nia wciąž jest zamknieta i na pūkania do 
drzwi Kacenelenbogenówna: nie odpowiada, 
wyważyli drzwi i wówczas dopiero zauważy- 

utonęła w wannie. 
li z przerażeniem, że leży ona na dnie na- 
pełnionej do połowy wanny. 

Wydobyte ciało już nie dawało oznak 
życia. 

Powstałe narazie przypuszczenie że Ka- 
cenelenbogenówna popełniła samobójstwo, 0- 
balone zostało przez dalsze dochodzenie któ- 
re ustaliło, że miał tu miejsce nieszczęśliwy 
wypadek. 

Kacenełenbogenówna po zapadnięciu nieg 
dyś na śpiączkę miewała później od czasu 
do czasu, nagłe ataki bezwładności. 

Atak taki widocznie zaskoczył ją w wan- 
nie i stał się powodem tragicznej jej śmierci. 

Nieszczęśliwy wypadek z właścicielem 
restauracji 

Wezoraj o godzinie 6-ej wieczorem wła- 
Ścicieł restauracji „Polonja* p. Kneblew- 
ski, zdążający na rowerze wzdłuż ulicy Ga- 
zowej, trafił nagle przedniem kołem do głę- 
bokiego rowu, skutkiem czego spadł z ro- 
weru na bruk, odnosząc ciężkie obrażenie 
czaszki i czoła i tracąc chwiłowo przytom- 
ność. 

Na trakcie 

„Polonia”. 
Wypadek zauważony został przez poste- 

runkowego który zawezwał pogotowie ratun- 
kowe. 

Lekarz stwierdził poważne obrażenie cia- 
ła. Po nałożeniu prowizeorycznych opatrun- 
ków, pogotowie ratunkowe odwiozło p. Kne- 
blewskiego na jego własne żądanie do miesz- 
kania. (Q. 

Batorego. 
Ofiara bójki, czy zamachu na życie? 

Wezoraj późno w nocy znaleziono na 
trakcie Batorego nieprzytomnego, leżącego w 
kałuży krwi, jakiegoś mężczyznę. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło rannego, który otrzymał 4 niebezpie- 
czne rany nożowe do szpitala żydowskiego. 

Krwawa bójka na 
W niedzielę o godzinie 2 p. p. na ulicy 

Podgórnej wynikła krwawa bójka na tle po- 
rachunków osobistych, pomiędzy Stanisia- 
wem Rudolewiczem (ulica Lipowa Nr. 5) i 
Leonem Fiodorem (ul. Podgórna Nr. 10;. - 
Fiedorowi przyszło z pomocą jeszcze kilku 
osobników, którzy dotkliwie pobili Rudole- 
wieza zadając mu ciężkie uszkodzenia cia- 

    Dziś: Marcelina, Blaudyny. 

Jutro: Erazma. 
P>] 
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| Czerwiec | 

  

Wschód słońcae—g 3 m. 21 

оее оо Zachód за 1941 

+ Sposirzaženls Zakladu Metsoreleg|i U. 8. B 

w Wilnłe z dnia 1 VI —1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -|- 23° С. 

Ž salai, G, 
= najniższa: -- 18? C. 

Opsd w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowo-wschodni. 

Tendencja bsrom. stan stały, nast. spadek. 

Uwagi: półpochm., odległe burze. 

OSOBISTE. 

— Min. Jan Piłsudski w Wiłnie. W sobo- 

tę i niedzielę bawił w Wilnie w charakterze 

nieoficjalnym p. min. skarbu Jan Piłsudski. 

P. min. w niedzielę wieczorem odjechał do 

y, žegnany na dworcu przez p. wo- 

prezesa Izby Skarbowej, prezesa 

    

jewodę, 

Sądu Okręgowego, starostę grodzkiego i wie- 

lu innych. 
— Prof. dr. Witold Staniewiez, dyrektor 

Studjum Rolniczego U. S. B., wyjechał wczo- 
   

  

raj na Międzynarodowy Zjazd Rolniezy, 

ry odbędzie się w Pradze Czeskiej w końce 

bieżącego tygodnia. 

URZĘDOWA. 

— P. Wojewoda przyjął w dniu 1 czer- 

syca starostę brasławskiego p. Januszkiewi- 

cza, który zreferował p. Wojewodzie aktu- 

alne sprawy, dotyczące terenu pow. brasław- 
skiego, zwłaszcza sprawę strat, wyrządzo- 
nych przez powódź w tym powiecie. W 
związku z referatem p. starosty p. Wojewo- 

da na początku przyszłego tygodnia udaje 
się na szczegółową inspekcję powiatu bra- 
sławskiego. 

Ponadto p. Wojewoda odbył dłuższą kon- 
ferencję z dowódcą brygady K. O. P. płk. 
Kruk-Šchusterem i prokuratorem sądu Okrę- 
gowego p. Dębickim oraz przyjął starostę 
święciańskiego p. Mydlarza w sprawach po- 
wiatu święciańskiego. р 

MIEJSKA 
— Wyjazd do Warszawy prezydenia mia 

sta. Wezoraj wieczorem wyjechał do Wav- 
szawy w sprawach samorządu wileńskiego 
prezydent miasta mec. Folejewski. | 

Zastępstwo objął wiceprezydent 
told Czyż. 

— Nowy budżet miasta wpłynął już pod 
obrady Komisji radzieckiej. Z dniem dzisiej- 
szym rozpoczyna się cykl posiedzeń. miej. 
skiej Komisji Finansowej, poświęcony roz 
patrywaniu projektu nowego preliminarza 
budżetowego na rok 1931-32. 

p. Wi 

  

   

Ze znalezionych przy nim dokumentów, 
ustalono, że jest to Feliks Tomaszewski. 

Miejsca zamieszkania, oraz okoliczności 
przy których został ranny narazie nie wyjaš- 
nieno. 5 

Dochodzenie w toku. (6. 

ulicy Podgórnej. 

Gdy Rudolewicz padł obezwładniony na 
ziemię, osobnicy wrzucili go do Wilji, 

Jednakże w wodzie Rudolewicz odzyskał 
przytomność i o własnych siłach wydostał 
się na brzeg. gdzie go znaleziono. W stanie 
ciężkim przewieziono go od szpitala św. Ja- 
kóba. Dochodzenie w toku. (C). 

  

  

LITERACKA, 
— Litewska Środa Literacka. Jutro Zwią- 

zek Literatów poświęca swoją Środę spra- 
wom kultury Litwy państwowej. Na temat 
„Nowa Litwa na tle druków polskich* mó: 
wić będzie lektor języka litewskiego w Insty- 
tucie Europy Wschodniej i kierownik adm. 
Litewskiego Tow. Naukowego prof. Antoni 
Wałajtis. Prelegeni jest zarazem zasłużonym 
tłumaczem „Pana Tadeusza*, poematów Ler- 
montowa, „Legendy wieków* Wiktora Hugo 

na język litewski, oraz autorem utworów see 

nicznych. Z okazji omówienia ostatnich ksią- 

żek polskich o Litwie dowiemy się cieka- 
wych szczegółów o obecnem życiu umysło- 
wem w Kownie. Środa ta wzbudza niemałe 
zainteresowanie; będzie ona jedną z ostai- 
nich w bi m sezonie. Początek o godz. 
8.30 wiecz., Ostrobramska 9. Wstęp dla człon 
ków, sympatyków i gości. 

ARTYSTYCZNA. 
— W związku z Doroczną Wystawą Wil. 

Tow. Artystów-Plastyków Zarząd T-wa po- 
daje do wiadomości, że prace przeznaczone 
na wystawę powinny być dostarczone 5-g0 

czerwca w piątek do Pałacu Reprezentacyjne- 
go. (Uniwersytecka 8). W wystawie mogą 
wziąć udział w charakterze gości artyści 
nieczłonkowie T-wa których prace będą pod- 
legały ocenie jury. 

      

   

  

  

  

     

WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1910-go. Dziś w dniu 

2 czerwca przed Komisją poborową (Bazyl- 
jańska 2) obowiązani są stawić się poborow: 

rocznika 1910-go z nazwiskami na literę S, 
zamieszkali w obrębie II i VI komisarjatów 
Rb 

Jutro przegląd obejmuje poborowych te- 
goż rocznika « nazwiskami na literę S z te- 
renu lil komisarjatu P. P. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zjednoczenie Kelejowców Polskieh 

wzywa swych członków do udziału w proce- 
sji Bożego Ciała we czwartek dnia 4 czerwca 
r. b 

  

w Wilnie, ul. Wiwulskiego 4 m. 3 o godz. 
9 rano. 

— Związek Cechów Rzemieślniczych w 
Wilnie podaje do ogólnej wiadomości, że. 
zbiórka członków ze sztandarami celem wzię 
cia udziału w procesji Bożego Ciała nastąpi 
4.VI o godzinie 9 rano przy gmachu Związku 
Cechów Bakszta Nr. 1. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XVIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 3 czerwca 1931 r. o godz. 20 w 

sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 
Porządek dzienny: 1. Odczytanie protokó- 

łu ostatniego posiedzenia. 2. Dr. E. Sedlis: 

Zbiórka przy lokalu Zarządu Okręgowego 

3 

Regulacja brzegów Wilji. 
Sprawa zabezpieczenia miasta przed 

skutkami powodzi. 

Ubiegłej soboty odbyła się końfe- 
rencja z udziałem przedstawicieli 
Okręgowej Dyrekcji Robót Publicz- 
nych, Dyrekcji Dróg Wodnych i sek- 
cji technicznej Magistratu m. Wilna. 
Przedmiotem obrad była sprawa za- 
opatrzenia elektrowni miejskiej w do- 
pływ wody oraz sprawa regulacji brze- 
gów Wilji. W wyniku dyskusji uzna- 
no, że regulacja małych odcinków rze- 
ki jest niecelową natomiast by osiągnąć 
wymagany rezultat należy uregulować 
brzeg przynajmniej od więzienia śled- 
czego na Antokolu do Mostu Zielonego. 
Realizacja tego planu wymaga znacz- 
nego nakładu kosztów, w związku z 
tem kwestja regulacji brzegów Wilji 
ni jest jeszcze przesądzoną. i 

  

Zmiana płci a guzy jajnikowe, (z pokazem]. 

3. Doc. Dr. 5. Bagiński: Z historji wapna 

śródtkankowego. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Nierealny projekt. Miejscowe społe- 

czeństwo litewskie od dłuższego już czasu 

uskarża się na zredukowanie nabożeństw w 

języku litewskim w parafjach litewskich, na 

przerzucanie księży - Litwinów z parafij li- 

tewskich do parafij białoruskich i odwrot- 

nie — wyznaczanie do parafij litewskich 

księży nie Litwinów i t. p. W tych sprawach | 

społeczeństwo litewskie wystosowało nawet 

memorjał do nuncjusza apostolskiego w War 

szawie, dotychczas jednak nie otrzymało nań 

odpowiedzi. 
Obecnie „Viln. Rytojus* wysuwa koncep- 

cję, że o ile polityka kościelna w archidie- 

cezji wiłeńskiej nie ulegnie zmianie, wypad- 

nie Litwinom zwrócić się do odpowiednich 

władz z prośbą o utworzenie z archidiecezji 

wileńskiej dwóch diecezyj: połskiej i litew- 

skiej. 

  

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Nowa secesja. W dniu 25 maja r. b. 

odbyło się posiedzenie Rady Białoruskiego 

Związku Gospodarczego w Wilnie, na któ- 

rem obok innych kwestyj dokonano wybo- 

rów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Do Zarządu weszli: Dr. Jan Stankiewicz — 

  

prezes, Wacław Kozłowski — wice prezes 

Jan Bekisz — skarbnik, St. Stankiewicz — 

Sekretarz i M. Stankiewicz — członek Za- 

rządu. 

Do ważniejszych postanowień Rady naile- 

ży uchwała o wystąpieniu Białoruskiego 

Związku” Gospodarczego z Białoruskiego 

„Centrosojuzu“, do którego, przedtem Zwią- 

zek wchodził. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Nauczyciele żydowskich szkół prywat- 

nych domagają się przyznania dodatku mie- 

szkaniowego. W' dniu wczorajszym do Ma- 

gistratu zgłosiła się delegacja nauczycieli pry 

watnych szkół żydowskich, którą w zastęp- 

stwie prezydenta przyjął wiceprezydent pan 

W. Czyż. Delegacja domagała się rozciągnie- 

cia wypłaty dodaiku mieszkaniowego rów- 

nież i na nauczycieli prywatnych szkół ży- 

dowskich. 
Należy tu zaznaczyć, że dodatek ten Ma- 

gistrat przyznał nauczycielom szkół publi 
nych jedynie na podstawie rozporządze 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Związek Miast 
Polskich i poszczególne samorządy zgłosity 
sprzeciw i w Wilnie naprzykład dodatek wy- 
płaca nie miasto, lecz Izba Skarbowa z fua- 
duszów miejskich. 

W odpowiedzi delegacji wice-prezydent 
Czyż oświadczył, że poruszona przez dele- 
gację sprawa będzie przedmiotem obrad Ma- 

gistratu podczas debaty budżetowej. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Z zebrania Rob. Zw. Zaw. Przemysłu 

Szkłanego. W dniu 1 b. m. odbyło się w lo- 
kalu przy ulicy Zawalnej 1 ogólne zebranie 
Rob. Zw. Zaw. Przemysłu Szklanego ziem 

Północno- Wschodnich poświęcone dalszemu 
przebiegowi strajku na hucie „Vitrum*. O- 
mówiona została sprawa «sposobu podziału 
pracy ofiarowanej jako poparcie dla straj- 
kujących przez robotników huty Szapiro w 
postaci odstępowania przez każdego robol- 
nika huty Szapiro dwu dni pracy w tygod- 

   

  

"niu na rzecz strajkujących. Przyjęte zostało 
do wiadomości sprawozdanie komitetu straj- 
kowego, stwierdzające iż Zarząd huty dzię- 
ki wpływowi władz administracyjnych i la- 
spektoratu Pracy zgodził się poddać roz- 
strzygnięcie sprawy orzeczeniu rozjemczemu. 
Niewątpliwie to ostatnie pójdzie po linji żą- 
dań robotniczych dlatego, że huta Szapiry 
te-żądania uwzględniła, a więc upór Zarzą- 
du huty „Vitrum* nie jest podyktowany re- 
alną koniecznością gospodarczą, - 

| RÓŻNE. 
— We śródę 3 czerwca b. r. o godz. 20-0j 

w sali Gimn. im. J. Lelewela w Wilnie od- 
będzie się Wieeór Pieśni i Słowa urządzony 
staraniem Konferencyj Akademiczek i Aka- 
demików Tw. Św. Wincentego a Paulo na 
półkolonje letnie dla najbiedniejszych dzieci 
m. Wilna. : 

Łaskawy udział biorą p. p. Artyści: W. 
Biszewska (śpiew), pr. Z. Plejewska-Monkie- 
wiczowa (śpiew), J. Sumorokowa (deklama- 
cje), pr. Z. Dąbrowska (forlepjan), M. Jelec 
($piew), M. Jakimiec (śpiew), 
(śpiew), T. Bujnicki (recytacja własnych ut- 
wor6w), pr. M. Telmaszewski (wiolonezela). 
J. Kropiwnicki (fortepjan), L. Kec (saxo- 
fon). 

Po koncercie niespodzianka dla maturzy- 
stek i maturzystów. 

Bilety od 3 zł. do 50 gr. 
— Wykrycie przemytu na 37.000 zł. W 

ciągu miesiąca maja lotne brygady kontroł- 
ne wykryły na terenie miasta przemyt łą- 
cznej wartości 37.009 złotych. 

Skonfiskowany przemyt składa się z ty- 
toniu jedwabiu i galanterji., Ę 

Gorliwi kontrolerzy otrzymali nagrody w 
wysokości 6.000 złotych. (el. 

ZABAWY. 
— Zabawa dła dzieci, Dnia 5 czerwca 

odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 
wielka zabawa dla dzieci, jako jedna z im- 
prez, urządzanych dnia tego przez Towarzy- 
stwo Opieki nad dziećmi. Gry ruchowe i po- 
pisy gimnastyczne przy dźwiękach orkiestry, 
kosze szczęścia, wyścigi w workach, mnó- 
stwo niespodzianek, występy najulubień- 
szych artystów teatrów wileńskich w spec- 
jalnie dla dzieci dobranym programie ściąg- 
ną niewątpliwie do ogrodu całą dzieciarnię 
wileńską. Początek o godz. 14-ej. 

HBWDOOOGG 4 GOOŁOLOGOGOW 

r. „BIBLJOTRKA NOWOŚCI* 
PLAC URZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

+ Garraa GB a S 
KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

© 
PDLL40044L LL Lė ALL 

  

E. Jewiec_ 

               



NADESŁANE. 
NOWY SKUTECZNY SPOSÓB ODNIKOTY- 

? NIZOWANIA PAPIEROSOW. 

Niedawno wynaleziono w wiedeńskim In- 
stytucie Chemji „Analitycznej nowy środek 
zwany „BONICOT*, który usuwa nikotynę, 
pirydynę i amoniak z tytoniu, nie zmienia- 
jąc smaku, ani aromatu pałenia. Jest to płyn 
zielonawy, który wstrzyknięty przez małą 
strzykawkę do papierosa, cygara lub fajki, 
tworzy w ustniku warstwę zaporową, neut- 

ralizującą działanie szkodliwych substancyj 
w tytoniu. 

Wypróbowany przez najwybitniejszych le 
karzy oraz liczne instytuty higjieny w Pa- 
ryżu, Zurychu, Wiedniu, Berlinie i Pradze, 
okazał się BONICOT bardzo skutecznym, 
gdyż przez jego użycie znika przykre dra- 
panie w gardle, usunięte zostaje szkodliwe 
działanie palenia na wygląd zębów, ustaje 
kaszel, oraz wszystkie inne dolegliwości wy- 
nikłe z palenia. 

TEATR | MUZYNA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dzisi 

przedstawienie operowe. Dziś o godz. 8,15 
w. odbędzie się w Teatrze „Lutnia* niezwyk- 
le interesujące przedstawienie operowe, z 
którego dochód przeznaczony jest na obozy 
i kolonje harcerskie. Słowo wstępne wypo- 
wie prof. M. Józefowicz, poczem odegrany 
zostanie fragment z opery Czajkowskiego 
„Dama pikowa“, na zakończenie ujrzymy 
piękną, melodynją operę komiczną w jed- 
nym akcie: „Zaślubiny Zanetty* Wiktora 
Masse. Oba utwory odegrane zostaną przez 
uczenice i uczniów prywatenj klasy śpiewu 
solowego p. W. Toczyłowskiej, z gościnnym 

" udziałem p. W. Bukowskiego. 
Stylowa oprawa kostjumowa i dekoracyj- 

na doda niewątpliwie uroku temu miłemu wi 
dowisku. Akopanjament objął prof. K. Gał- 

„kowski. 
— Teatr Letni w Ogrodzie po-Bernardyn- 

skim. Dziś o godz. 8,15 w. „Tajemnica stacji 

Klu Bliejskie 
(SALA MIEISKA 

Bsirobrazmsta 5 

  

  

Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 30 maja do 2czerwca 1931 r, 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Dramat w 8 aktach. 

radjowej', doskonała, sensacyjna Sztuka ame 
rykańska, w reżyserji i z udziałem R. Wasi- 
lewskiego. Obsadę stanowi cały niemal ze- 

spół Teatrów Miejskich z Lewicką, Cieciet- 
skim, Wyrzykowskim, oraz Žurowskim na 

czele. Emocjonująca treść, niezwykle cieka- 
we środowisko (rzecz dzieje się w studjo 
radjostacji w Chicago), oraz śpiew yi tańce. 
wplecione w akcję, przyczyniają się niema: 
ło do powodzenia tej niezwykle efektownej 
nowości. Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Teatr „Lutnia*. Jutro we środę dnia 

3 b. m. o godz. 8,15 w. 
L. Verneuila. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Dzisiejszy koncert w ogrodze po-Ber- 

nardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 odbędz!2 
się w ogrodzie po - Bernardyńskim 5-ty kon 
cert popularny z udziałem orkiestry woj- 
skowej 1 p.p Leg. pod dyrekcją kapelmistrza 
por. Koseckiego oraz artystów teatrów miej- 
skich. Niwińskiej, Budzyńskiego, Karpińskie- 
go i Wyrwicz - Wichrowskiege. 

Wejście do ogrodu 40 groszy. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczonym na ła 
mach poczytnego pisma Sz. Pana li. 
stem Rady Zjedn. Rob. Zw. Zaw. z dn. 
29 maja r. b. uprzejmie proszę o ła- 
skawe umieszczenie następującego me- 
go wyjaśnienia. 

Prawdą jest, że zgłaszałem się do 
Zjednocz. Rob. Zw. Zaw. o przysłanie 
robotników do pracy, nieprawdą na- 
tomiast jest, że kwestję warunków 
płacy i pracy pozostawiłem otwartą, 
bowiem zaproponowałem przyjęcie do 
pracy robotników na warunkach, obo - 
wiązujących we wszystkich cegiel- 

  

W rolach 
głównych 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

„Młode małżeństwo” 

Cyrkowiec mimowoli 
— Dane (Slim) i Luiza Lorraine. 

R WERSJE: R 

niach i w mojej na wiosnę roku ze- 
szłego, na co nie otrzymałem od Zjed. 
Rob. Zw. Zaw. żadnej odpowiedzi. 
Stwierdzam, że wobec braku kredy 
tów budowlanych, a tem samem nie 
możności zbytu cegieł, których jest w 
cegielniach wileńskich do 4.000.000 
sztuk — praca w cegielniach wileń- 
skich prawdopodobnie w roku bieżą- 
cym nie będzie podjętą, a więc żąda- 
nie płacy wyższej niż w roku zeszłym 
przez Gosp. Zw. Cegielników z tego 
względu oraz i wobec potanienia arty- 
kułów pierwszej potrzeby jest niezro- 
zumiałem, a poparcie takich postula- 
tów strajkiem wyszłoby raczej na nie- 
korzyść robotników. Przy przyjmo- 
waniu do pracy robotników kierowa- 
łem się jedynie ich fachowemi uzdol- 
nieniami oraz życiowemi warunkami. 
Pierwszeństwo mieli dotychczas i bę- 
dą mieć nadał ci robotnicy którzy z 
zasiłków Obw. Fun. Bezrobocia od 
dawna nie korzystali i nie ko- 
rzystają, a więc kierują mną 
tylko powody czysto ludzkie. Obeenie 
dowiaduję się, że robotnicy w r. b 
w mojej ciegielni zatrudnieni (na wa- 
runkach proponowanych Gosp. Zw. 
Cegielników) są członkami Chrześci- 
jańskiego Związku Zawodowego Mu- 
rarzy i Betoniarzy Sekcji Cegielników. 
co przecież nie upoważnia mnie do 
pozbawiania ich pracy i chleba. 

Na zakończenie muszę zaznaczyć, 
że byłem i jestem gotów na najdalej 
idące ustępstwa, ale ustępstwa słusz- 
ne, Na żadne zaś warunki, które fak- 
  

Nast. program: Symfenja merza i miłości. 

  

Dźwiękowy Dziś! 
„KINO-TEATR 

Wielka sensacja! 
zostałe seansy— Balkon 60 gr. „parter od 1 zł. 

zobaczą wszyscy w polska- 

Ceny znacznie zniżone: Na l-szy seans— Balkon 50 gr, parter 88 gr; 
Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) 

na po- 

Ww 41 ee N Sk 

Smutne konsekwencje pijackiej burdy 
w koszarach. 

Przed rokiem Stanisław Kruszyński, jako 
rekrut, wcielony został do 8 kompanji 85 
p. p. w Nowej Wilejce. 

Pewnego dnia przybyli do niego w od 
wiedziny jego krewni, a wobec tego nowoza- 
ciążny Kruszyński wyjednał sobie u władzy 

przełożonej pozwolenie na półgodzinną roz- 
mowę ze swymi gośmi. 

Pogawędka odbywała się na korytarzu 
koszar tuż przy głównem wejściu. 

Przybyli, jak się okazało, jego brat, sio- 
stra i jej mąż, przynieśli ze sobą wódkę i 
nieco przekąski. 

W miarę popijania wszystkich począł 
ogarniać animusz, wzmagał się apetyt, a 
przedewszystkiem „pragnienie*, bowiem w 

butelce już ukazało się dno. 
Postanowiono więc opuścić koszary, by 

w domu rodziców Kruszyńskiego kontynu- 
ować libację. 

Nie bacząc na brak pozwolenia, z towa- 
rzystwem wyszedł na miaste i rekrut Kru- 
szyński. 

Przy obfitej kolacji Kruszyński zapom- 
niał o swych nowych obowiązkach: i dopie- 
ro wieczorem w towarzystwie brata Jana 
 GKAPLZTKONZE DOZ A OS ZTOOKZORESZEDZK CE TENS 

tycznie robią ze mnie — właściciela 
zakładu—parobka jakiejś grupy nigdy 
się nie zgodzę. Pozbawienie zaś mnie 
możności uruchomienia cegielni przez 
kilka miesięcy przez stawianie różnych 
trudności uważam za czyn wysoce nie- 
obywatelski nie idący bynajmniej po 
linji interesów robotniczych. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i 

poważania. 
1 czerwca 1981 r. 

Szymon Purto. 

  

Kruszyńskiego i szwagra Krupitowa dorožką 
pojechał do N. Wilejki. 

Kiedy znaleźli się przed koszarami rekrut 
Kruszyński na chwiejących się nogach 
wszedł do wnętrza, kierując się do izby żoł- 
nierskiej. Jego towarzysze podążyli za nim, 
lecz zostali wstrzymani przez wartownika. 

Wynikła awantura. Dyżurny wachmistrz 
Piotr Szefer starał się zlikwidować zajście, 
tłumacząc, iż osobom obcym wejście do ko- 
szar jest wzbronione. Pijani jednak nie ustą- 

pili. 
W tym czasie przechodził tędy pełniący 

wówczas służbę inspekcyjną por. Jerzy Heu- 
neberg na którego Jan Kruszyński zatoczył 
się. 

Oficer odtrącił awanturnika i chciał go 
minąć, lecz Kruszyński podbiegł do niego i 
wymierzył mu tak silny cios w twarz, że ten 
zachwiał się i runął na ziemię. 

Wszczęty alarm sprowadził z wartowni 
innych żołnierzy, którzy awanturników unie- 
szkodliwili. 

Wskutek powstałego stanu zapalnego 
śluzówki, nos por. H. uległ zdeformowaniu. 

W wyniku dochodzenia i śledztwa Jaa 
Kruszyński "przed kilku miesiącami stanął 
przed sądem okręgowym i w rezultacie na 
zasadzie cz. 1 p. 3 art. 471 k. k. skazany 
został na 5 lat domu poprawy. 

Skazany od tego wyniku odwołał się do 
wyższej instancji, a wobec tego wczoraj spra 
wę tę badał wydział karny sądu apelacyjne- 
go, któremu przewodniczył wice-prezes p. 
Wł. Dmochowski przy udziale pp. sędziów 
Jodziewicza i Matusewicza. 

Oskarżenie wnosił wice-prokurator Ko- 
mar. 

Sąd, po rozpoznaniu sprawy, uznał oskar 
żonego za winnego dokonania czynu mu 
inkryminowanego, lecz karę wymierzoną mu 
przez sąd okręgowy nieco złagodził, zmniej- 
szając ją do 4 lat domu poprawy. Ka-er. 

  

ZAKŁAD 

  

ralnych 

pod firmą: 

w WILNIE 

Re Sztucznych Wód Mine- 
i Napojów 

— Chłodzących. 

„E. Tromszczyński* 
pod kierownictwem współwaścicie- 

  

Spółka z ogranicz. 

i L | 

KURJER Ginas 
odpowiedz. 

DROKANNA I ETAOLIEKTORA 

  

Nr. 125 (2067) 

Ofiary na powodzian. 
W dniu 25 maja b. r. przybyły do Wilna 

na czele oficerów brygady kawalerji „Bara: 
nowicze* gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki, 
dowódca brygady złożył na ręce p. Wojewo= 
dy ofiarę w kwocie zł. 500, które składają 
on i oficerowie, uczestnicy raidu Baranowi- 

cze—Wilno na rzecz powodian woj. wileń- 
skiego. 

P. Wojewoda ofiarę tę przekazał Wileń- 
skiemu Komitetowi Obywatelskiemu Pomocy 
Ofiarom Powodzi oraz przesłał na ręce p. 
gen. Skotniekiego swoje serdeczne podzięko= 
wanie i uznanie ofiarodawcom za tak oby- 
watelską i hojną ofiarę. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
EPILEPTYCZKA WPADŁA DO STUDNI. 

W. niedzielę z rana wydarzył się nieszezę- 
śliwy wypadek przy ul. Sołtaniskiej Nr. 8 

Zamieszkała w tym demu Walentyna Ko: 
walewska chora na epilepsję, podczas czer- 
pania wody, nagle doznała ataku i tracąe 
równowagę, wpadła do studni. Po wydoky- 
ciu przewieziono ją do Szpitala Sawicz. 

(Ci 

ARESZTOWANIE  NIEBEZPIECZNEGO 
PRZEMYTNIKA. 

W niedzielę wieczorem funkcjonarjusze P. 
P. zatrzymali na zaułku Węgierskim, nie- 
bezpiecznego przemytnika Oszera Jaszunera. 
Podczas rewizji w mieszkaniu Jaszunera zna- 
leziono przemyt w postaci 52 paczek litew- 
skiego tytoniu. 

Przemyt skonfiskowano, zaś Jaszunera о- 
sadzono w areszcie. (c) 

USTALONO NAZWISKO TOPIELCA. 

W niedzielnym numerze „Kurjera Wilen- 
skiego* donosiliśmy o zatonięciu młodęgo 
mężczyzny wpobliżu przystani wioślarskiej 
t-wa „Makabi“. 

Ustalono, że topielcem jest niejaki Szloma 
Kamiński lat 22 zam. przy ul. Węglowej 16. 

  

   

  

Letniska 
z utrzymaniem w ma” 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„lnż. Kiersnowski 
Krużołek S-ka", 

Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

  

amerykańskim dzwiękowcu Š w į AT B E Ž GR A N į £ Film mówiony po polsku. 
W rolach głównych: Słynny amant ADAM BRODZISZ, Maryla Weyno, Józef Redo i inni, 

Ciekawe telewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli ziemskiej. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10:15 

  

HELIOS" 
0 83, tel. 9-24 

RS Wrzciatawekiega 
poleca sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) i na- 
poje chłodzące, przyrządzane wy- 

ZNICZ: 
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA,   

BZWIĘKOWE KINO 

„TOLO 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Ceny od 5© gr. 
Dziś! Wielki 
przebój dźwiękowy!   Kapitan marynarki 
Harry Liedtke, 

oraz TYGODNIK DŹWIĘKOWY PARAMGUNTU. — 
ekranu Lia Eibenschuetz. — 

W roli głównej dawno 
niewidziany ulubieniec 

publiczności 

który wystąpi poraz pierwszy w filmie dźwiękowym oraz nowa czarująca gwiazda 
NAD PROGRAM: KOMESJA RYSUNKOWA 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 1015 
  

Dźwiękowe Kino 

ml. Wielka 47, tel. 15 41 
  

Dziś! Nareszcie BUSTER KEATON 

CG IN S Impresarjo 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

mówi i śpiewa w swojej ostatniej 
kreacji, w wielkim dźwiękowcu p. t. 

Buster Keaton jako Impresarjo śpiewa, mówi i przeżywa tysiąc przeza- 
bawynch przygód przy boku swej partnerki, złotowłosej ANITY PAGE. 

Początek o g. 4-ej, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

NASTĘPNY PROGRAM: PAT i PATACHON JAKO STRZELCY. 

ceny zniżone. 
  

  

  

Elno Kolejowe 

OGNISKO 
avok dworea kola;ow.) 

Dziś i dni następnych! 
mat erotyczny w 8 wielkich aktach p. t. 
dziecko na skraju” przepaści. 

Bacznošč! Pp. Bywaicy kina Ogniske! 
programy w kinie „Ognisko“ 

Potęžny dra- POKUSY BRODWAJ 
W rol. głównych: Słynna tragiczka Luiza Dresser, June Coliyer i Allan Lane. 

W walce o szczęście dziecka! Grzech się mści! Oszczędź moje dziecko! W łapach uwodziciela! Tragedja matkil 

Tsragedja matki, która po la- 
tach wielu odnajduje swe 

Początek seansów o godz. 6 ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej. 
Począwszy od niedzieli 3! maja r. b. 

będą ilustrowane nowozainstalowanym aparatem muzyczno - dźwiękowym. 
  

Kino - Teatr Dziś! 

LUX 
Miekiowicza 11, t.15-62 

Po raz pierwszy w Wilniel 
Dramat aktorki, na której msci się 
brud poprzedniego życia. Dziewczyna z piekła 

W roli głównej kusząco-piękna Mary Astor i Robert Amstrong. 

NAD PROGRAM: Warjat na wolności Arcywesoła komedja w 4-ch aktach. 
Początek o godz. 4-ej, Ceny od 40 gr. 

  

PARLZNYE JUŻ NIE SZKODZI 
„BONICOTU“ 

wstrzyknięte do papierosa, cyga- 
ra lub fajki chronią gardło, płu- 
ca, żołądek i jelita od szkodli- 
wego działania nikotyny. 

Dwie krople 

„„Bonikot““ preparat 

  

Komplet . . . 

„BONIKO 
smaku ani aromatu tytoniu. 

Polskie Towarzystwo Handlowe „BONICOT* $p.z0.0. 
Tel. 16841, 14676. 

Żądajcie wszędzie. 
Kraków, Zielona 10. 

Żądajcie wszędzie. 

„Bonikot“ strzykawka 

66 usuwa według ocen lekarzy do 

75% nikotyny nie zmieniając 

i wynajęcie lokali. 

Zarząd Związku Wžašcicieli 
Šredn. i Drobn. Nieruchom. 

Wilno, Mickiewicza 11 m. 9 

folwarki, domy, place oraz do wydzierżawienia lokale 

od 2 — 5 pok. w różnych dzielnicach miasta. 

płatnie przyjmuje zapisy na sprzedaż nieruchomości 

Daje porady w zakresie spraw z 

nieruchomością związanych przez prawników. 

ЫЫа аСа в) 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 

nad kinem „Lux“. towanie. Gotówka twoja 
A < : х jest zabezpieczona zlo- 
0 Biuro czynne codziennie od 9 do 2 po pol. | tem, srebrem i drogiemi 

RAE - w Е лоы Е 3 kamieniami. LOMBARD 
zł. 7.50 Podaje do wiadomości, że posiada do sprzedania Plac katedralny, Biskupia 

Nr. 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, mebli, 
pianin, oraz wszelkich 
towarów. 3900— 0 

‚ ЕЕЕ 

Bez- 

łącznie na cukrze. 
Zakład: Piwna 7. Magazyn: 

  

Wielka 50. į 
  

OSTRZEŽENIE! 

TYLKO ORYGINALNA 
„ZNANAOD 25 LAT 

   
  

  

  
    

  

      

  

Ogłoszenie. 
Wydział Elektryczny Magistratu m. Wil- 

na podaje do wiadomości abonentów: 
Wobec przeniesienia wszystkich biur 

Wydziału Elektrycznego z Magistratu do 
Elektrowni i częściowej reorganizacji, abo- 
nenci, którzy zostali wyłączeni z sieci za 
nieoplacenie rachunków w terminie, mogą 
być włączeni ponownie tylko w dniu jutrzej- 
szym, licząc od dnia opłacenia rachunku. 
Żadne reklamacje w celu wcześniejszego 
włączenia uwzględniane nie będą. 

Kierownik Elektrowni Miejskiej 
GLATMAN, inżynier. 

ESET TTT RZEP RCA 

Kupujcie i popierajcie 
wyroby fabryk krajowych! 

we, 

kiego   

  

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

prospekty, 
szenia, afisze i 

rodzaju 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDKIE 

zapro- 
wszel- 
roboty 

  

      
(L 

Wiienkin 
ul. TATARSKA 20 ; 

| 
| 

Meble 

| 
| 

=
 

  

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, ; 

NIEDROGO, 

  1а dogodnych warinkach 
! МА RATY. 

NADESZkY NOWOŚCI. 
1178 

drewniany 
D 0 do sprze- 

dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
Lei iejaco 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

  

  miejscu u właściciela, 

JAP 

  

  И 
Dr. S. Kapian 
Choroby weneryczne 

i skórne, przeprowadził 
się na ul WILEŃSKĄ 8 

De. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłeiowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 567, 

  

    Jasna 3. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymaniem, fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny zniżone. 

Tanio sprzedam 
działkę */ з z 
hektarowa ZIEMI 
niezabudow, przy samym 
lesie. Kolonja Wileńska, 

ul. Podjeleniaki 2. 

Zakład stolargki 
Al. Nowickiego 

przyjmuje wszelkie roboty 
stolarskie. Wykonanie 

solidne. Tatarska Nr. 22 

    

  

gub. legit. akadem. za 
Nr, 327 wyd. prżez 

U. S. B. Wilno na imię 
Marjana Kozłowskiego 

unieważnia się. 
  

gub. indeks wydany na 
imię Jana. Zeniuka, 

studenta Wydz. Prawnego 
U. S. B. w Wilnie, 

ważnia się. 
unie- 

  

Akuszerka 

Маг ЭТОИ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 
  

Akuszerka 

Marja Lakneraša 
przyjmuje od9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5.   Z” weksel wyst, przez. 
p. Talermana za Nr. 

608 na zlec. dr. Gurwicza, 
płatny 25 lipca 1931 r. na 
sumę zł. 100, unieważ. się 

INAMYDOWAH 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ane, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m, 9. 

  

  

TADEUSZ SIKORSKI. 1) 

ŽYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Chaotycznie rozproszone poczwarne masywy gór 
taiły w sobie ogrom niepojętego świata. Wrośnięte 
w ziemię skaliste kolosy zamarły w ponurem osamot- 
nieniu. Z głębin przepastnych jarów wyzierała przera- 
źliwa martwota i bezdenna pustka. Potężny, wspania- 
ły tajemniczy kolos, spowity w śnieżną szatę, zastygł 
w długim zimowym śnie. W tem cmentarną ciszę dzi- 
kiego obszaru przerwał brutalnie stalowy potwór, który 
jak olbrzym wąż, wrywał się wąskim przesmykiem to- 
ru kolejowego w serce spiętrzonych w jedną wielką 

masę gór, nagle znikając w czeluści tajemniczego tu- 
nelu, jakby w otworze potwornej rany w żywem ciele 
największego górskiego tytana. 

FZ krótkine świstem dalekobieżny kurjer przelaty- 

wał w zawrotnym biegu przez małe stacyjki, na któ- 

rych migały czerwone czapki zawiadowców i wy prę- 

żone figury żandarmów. Z ciężkiem sapaniem piął się 

po dlodowatą górę i wnet z pr zeraźliwym zgrzytem ha- 

mulców spadał w cichą dolinę. Expres syberyjski był 

w samem sercu Uralu. Wyniosłe szczyty o fantastycz- 

nych kształtach tworzyły jakby zastępy olbrzymich 

witeziów, strzegących górskiego królestwa. Gdzienie- 

gdzie rozrzucone na białej powłoce gołe ostre skały 

wyglądały jak wielkie maczugi, gotowe spaść na śmiał- 

ka, który naruszył wieczny spokój śmiertelnie martwej 

krainy. Naraz pociąg wyrwał się z żelaznych uścisków 

gór i jak wolny ptak popędził wdal szerokim wąwo- 

zem, korytem wyschłej przed wiekami wielkiej rzeki. 

W nielicznych wagonach luksusowego pociągu pa - 
nowało ogromne ożywienie. Kursujący dwa razy w ty- 
godniu po wielkim szlaku, przez który ustawicznie 

przelewała się fala ludzka z Europy na krańce Azji 

i odwrotnie, pociąg pośpieszny był kompletnie przepeł- 
niony. Szczególnie niezwykły ścisk panował w wagonie 
restauracyjnym. Przy maleńkich stolikach w dziwacz- 
nem pomieszaniu ras i typów, skupiły się gęste rzędy   

głów. Kelnerzy, Tatarzy, z pełnemi tacami zręcznie 
uwijali się po długiej sali restauracyjnej. 

Wiesław Wichrowski czuł się nieswojo w towarzy- 
stwie, które go ołaczało w pociągu, biegnącym z Mo- 
skwy na Daleki Wschód. Zdawało mu się, że każde 
jego słowo i wyrażenie wzbudziły śmiech i drwinki 
współtowarzyszy podróży, którzy widzieli w nim „ino- 
тойса“, nie mogącego sobie dać rady z wymową rosyj- 
ską. Dlatego też przed każdem zdaniem w myśli już uk- 
ładał, na której sylabie powinien wypaść akcent, unika- 
jąc używania słów, wymowa których nie była mu zna- 
na. Tymczasem podróżujące towarzystwo bawiło się 
ochoczo i nikomu nie było w głowie śledzić za czystoś- 
cią języka. Prawie wszyscy podróżni dążyli na Syberję 
i Daleki Wschód. W ogólnym rozgwarze każdy wnosił 
do ożywionego zespołu świeży humor i nowe wiadomo- 
ści o tamtejszych stosunkach i przyszłych perspekty- 
wach. Zebrani stanowili różnorodny zbiór narodowo- 
ści, zaludniających Imperjum Rosyjskie. Małomówny 
kupiec fiński siedział obok krzykliwego komiwojażera 
z Łodzi, pokazującego z charakterystyczną gestykula- 
cją listy i wycinki z gazet. Zagłębiony w fotelu okazały 
generał wykładał Gruzinowi, wpatrzonemu w siedzącą 
u wejścia blondynkę, typową kupcową z Syberji, jakieś 
zawiłe kombinacje z dziedziny wojskowości. Kilku Ta- 
tarów zawzięcie kłóciło się o coś w samym środku sali. 

Osoba, która wzbudzała największe zainteresowa- 
nie, wyg zlądała niepozornie. Mały człowieczek, przera- 
żająco mizerny i nerwowy, w porządnie wytartej ma- 
rynarce nieokreślonego koloru, skupił koło siebie gro- 
madkę Rosjan, perorując bez przerwy. 

— Któż to jest? — zapytał Wichrowski sąsiada. 
— Bardzo popularna na Syberji osobistość, znany 

działacz społeczny, profesor, podróżnik, Włodziiierz 
Jegorow. On jest teraz zapalonym propagatorem idei 
autonomji dla Syberji. 

Wichrowski mało się orjentował w tej kwesti. 
Był to okres, kiedy po zaburzeniach rewolucyjnych, 
autonomj dla poszczególny: ch narodów, zamieszkują- 
cych w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego, stanowiły temat 
aktualny, ze ździwieniem jednak teraz dopiero się do- 
wiedział, że i Syberja domagała się wyodrębnienia. 

"Tymczasem profesor umilkł i zaraz jeden ze słu- 
chaczów zaczął obalać jego argumenty. 

    
— Jałowa dyskusja — pomyślał Wichrowski. Za- 

jęcie zupełnie nieciekawe. Okropnie przejadły się już 
tego rodzaju wywody akademiekie. › 

Przyglądał się przez okno wagonu migającym w 
biegu krajobrazom. Za chwilę, — pomyślał kierując 
swój wzrok w daleką przestrzeń, — przejedziemy gra- 
nicę Azji i Europy. Tutaj więc, wśród bezmiaru śnież- 
nego i ponurych skał, stoi samotny słup graniczny, 
przed którym padały setki zesłańców, męczenników 
polity: cznych, pędzonych z Europy na Sybir. Wichro- 
wski przypomniał sobie pełne tragizmu obrazy polskich 
malarzy przedstawiające chwilę pożegnania się przez 
zesłańców, na granicy dwóch światów z daleką Ojezyz- 
ną. Przez setki lat te dzikie skały były Świadkami 
okropnych scen, aktorami których byli zwykli zbrod- 
niarze i polityczni przeciwnicy istniejącego ustroju. 
Zdawało mu się, że wyraźnie widzi przed sobą zastępy 
nieszczęśliwych, słyszy złowrogie przekleństwa jednych 
i cichą, błagalną modlitwę innych. A wszyscy mieli 
zwróconą twarz w stroną zachodnią, gdzie pozostawili 
swe radości życia, marzenia wolności i cały drogi świat. 
Tutaj więc rozlegał się wielki okrzyk bólu i rozpaczy. 

— Żegnaj Europo! 
Do tego miejsca nieśmiało kroczył jeszcze wraz 

z nimi promyczek nadziei, a za słupem nieubłagalną 
- ręką losu wykreślona została granica, za którą czekało 
ich na jokropniejsze życie wiecznych potępieńców i nie- 
wolników. 

Jakże rzeczywistość była daleką od tych smutnych 
obrazów, tworzonych w wyobraźni. Pociąg wybiegł 
z lasu na równinę. Jak okiem sięgnąć wiełki, śnieżny 
dywan otulił cały świat, obok toru leży wioska zasobna, 
migają syte i uśmiechnięte twraze ciepło ubranych 
wieśniaków, a w stronę wsi rącza trójka unosi w sza- 
lonem tempie wesoło dzwoniące saneczki, na nich jakaś 
para, złączona uściskiem, zanosi się od śmiechu. W wa- 
gonie restauracyjnym jeszcze wesełsze sceny. Stoły su- 
to zastawione, eleganccy panowie i zalotne panie piją 
dobre wina, zajadają kawior, wprost pękają od rado- 
ści życia i zdaje się, że cały ten świat nigdy nie miał 
i nie ma żadnych życiowych kłopotów. 

Życie może być piękne, — pomyślał Wichrowski. 
— Trzeba tylko umieć uczynić je pięknem. A poeo 
obalać jakiś porządek rzeczy, który jest nie do obalenia 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 . Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  

poco napróżno marnować czas i zdrowie na beznadziej- 
ne wysiłki? Niechaj każdy stara się urządzić jak naj- 
wygodniej, a pęzecież Rosja jest bajecznym krajem dla 
„urządzenia się”. 

Wichrowski oddychał pełną piersią na samą myśl 
o życiu, które sobie wyobrażał na Dalekim Wschodzie. 
Bezmierna chęć użycia owładnęła nim zupełnie, potęż- 
ne pragnienie uciech i beztroskiej egzystencji zasłoniło 
przed nim ciemne strony pobytu w dalekich, obcych 
krajach. Przypomniał sobie ostatnie przeżycia w Wor- 
szawie: chroniczny brak pieniędzy .i okropna szarzyz- 
na. A Polki nie były tak skłonne do łatwych miłostek, 

jak będą Rosjanki, a może Chinki lub Japonki tam na 
Dalekim Wschodzie. Czegoż mi może tam zabraknąć? 
Twarzy swojskich i mowy ojczystej. A czyż nie mogę 
zaprenumerować kilka kurjerków? Czyż nie trafi się 
i tam jakaś dusza polska, jakiś ziomek, zagnany jak i ja 
w dalekie strony świata?... 

Przyłożył rozpaloną twarz do zimnej szyby i chci- 
wie patrzył w dal. Z niezmierną radością w sercu śmiał 
się do tej przestrzeni, która przyzywała go ku sobie, 
a w duszy zapalała ukryte podkłady fantastycz- 
nych rojeń. 

— Dokąd to sympatyczny, młody człowiek jedzie 
i czy sań? — Naraz rozległ się miękki głos męski. 

Wichrowski odwrócił się i ujrzał sąsiada w mun- 
durze inżyniera wojskowego. Był to szczupły blondyn. 
o twarzy szczerej; prostoduszny wyraz oczu, dobrotliwy 
uśmiech przychylnie usposabiał ku niemu. 

Wichrowski wyjaśnił cel swej podróży. Na wspom- 
nienie Charbina nieznajomy rozweselił się. 

— Znam dobrze te wesołe miasto. — Mówił wolno, 
częstując sąsiada papierosem. — Byłem tam podezas 
wojny japońskiej, a miałem szczęście, bo kiedy przyje- 
chałem, w tydzień potem zawarto pokój. byłem zaś po- 
wołany wtedy z rezerwy do służby frontowej, jako 
oficer. Jednak order zdążyłem jeszcze pochwycić, ba 
miałem szwagra w sztabie armji. Wybawiłem się 
w „kafe szantanach* charbińskich. Opijaliśmy przecie 
zakończenie wojny i mój Order świętego Stanisława 
z mieczami, — z serdecznym uśmiechem opowiadał 
inżynier. 

   

  

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


