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Rok VIII. Mr. 126 (2068). Wilno, Sroda 3 Czerwca 1931 r. 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońska 3. Telełony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 

1 — 3 ppoł, Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 

7 zł, CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz inilimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str-—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

niem miejsca 25%/,, w numerach ałedzielnych i świątecznych 25/,, zagraniczne 1000/,, zamiejscowe 250/,, Dla poszukujących pracy 302/, zniżki. 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 

€ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 

sa mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. 

    

Mowa, jaką premjer Aleksander 

Prystor wygłosił wobec posłów i sena- 

torów klubu BBWR odbije się żywem 

echem w całem społeczeństwie, będzie 

z całą uwagą czytana w ca.em państ- 

wie. Zawiera ona bowiem szereg pozy- 

tywnych stwierdzeń ogromnej wagi, a 

zarazem wymową cyfr i faktów na- 

świetla z calą przejrzystością wewnę- 

trzną sytuację gospodarczą. „Możnaby 

wręcz powiedzieć: cełem tej mowy jest 

nie co innego, jak właśnie to naświet- 

lenie sytuacji snopem promieni, po- 

chodzących z autorytatywnego cen- 

trum naszego aparatu rządowego. 

To też tylko kilkoma zdaniami wstę- 

pu załatwił się nowy premjer ze spra- 

wą zmiany gabinetu. Boć przecież 

zmiana ta nie stanowi żadnego odchy- 

d— 

oświadczył premjer Prystor — przy- 

szedł poto, ażeby kontynnować prace 

rządu mego poprzednika, i dodał, że 

lenia, żadnej przemiany. „Mój rz 

  

„rządy, w których bierze udział Mar- 

szałek Piłsudski* dają absolutną rę- 

kojmię ..ciągłości polityki tych rzą- 

dów”. . 

Siowa te stawiają „kropkę nad i“ 

wobec wszystkich domysłów, jakie 

plotkarstwo opozycyjne ostatnio sze- 

rzyło, — są one generałnem unice- 

stwieniem mętnych insynuacyj, które- 

mi prasa opozycyjna ostatnio karmiła 

swych czytełników. 

Po tem ważnem stwierdzeniu „cią- 

głości polityki rządu, w którym bierze 

udział Marszałek Piłsudski —premjer 

Prystor zajął się  przedewszystkiem 

pryncypalnem zagadnieniem obecnej 

sytuacji: zagadnieniem gospodarczem. 

I tu wielką zasługą ostatniej enun- 

cjacji premjera jest Ścisłe, wyłączne 

operowanie faktami i cyframi. Żad- 

nych reminisceneyj, żadnych hipotez. 

żadnych prorokowań, — wyłącznie 

fakty i cyfry, wyłącznie ścisłe wnioski, 

logicznie z faktów i cyfr wysnułe. 

A więc: realizacja programu ochro- 

ny wytwórczości rolnej i usprawnienia 

obrotu płodami rolnemi zagranicą. 

Konstatuje więc premjer pocieszający 

fakt, że jeśli chodzi np. o ceny żyta 

„udało się nam oderwać od k SU 

  

światowego* i uzasadnia to cyframi 

porównawczemi cen żyta w Polsce .i 

w Ameryce, gdyż podezas gdy w Pol- 

sce obecnie ceny żyta są wyższe, niż 

w roku ubiegłym, to ceny te w Ame- 

ryce stale ulegają zniżce. 

Również pocieszające są dane, któ- 

re premjer przytoczył na temat prac 

nad traktatami handłowemi. a więc 

dotyczące umów handlowych z Cze- 

chosłowacją, Francją, Austrją i Wę- 

grami, oraz przygotowawczych prac u- 

ML, 
stawowych o rejestrze zasławowym 

drzewa, standaryzacji wywozu płodów 

rolnych, kredycie warszłatowym i t. d. 

Specjalnego znaczenia nabierają w 

mowie premjera zagadnienia polityki 

finansowej i skarbowej, a więc te 

właśnie, od których zależy porawa sy- 

tuacji gospodarczej. 

Nie pominął oczywiście  premjer 

faktu deficytu. Ćwierćmiljardowy de- 

ficyt zostaje w wysokości 150 milj. zł. 

poktryty kompresją płac urzędniczych 

natomiast pozostałe sto miljonów zło- 

tych musi znaleźć pokrycie w restryk- 

cji wydatków budżetowych, a zwłasz- 

cza inwestycyjnych. 

Z wielką ufnością przeczytają oby 

wałele państwa to, eo premjer mówił 

o sytuacji wałutowej. Na podsławie - 

szeregu cyfr stwierdził on z całą sta- 

nowczością, že „kurs waluty naszej 

zabezpieczony jest całkowicie". 

Koniec mowy premjera zawierał 

dane, które uświadamiają nsa. 

kiej proporcji Polska pozostaje do kry - 

zysu światowego. Dowiadujemy się 

więc, że wskaźnik produkcji w ubieg- 

łym roku (od marca 1930 do marca 

r. b.) spadł w Polsce o 11 proc., na- 

tomiast w Stanach Zjednoczonych o 

w ja- 

17 proc., w Anglji o 22 proe., w Niem-. 

czech o 23 proc. Bezrobocie w Polsce 

wzmogło się o 30 proc., w Niemczech 

o 56 proe., w Anglji o 57 proe., we 

Włoszech o 83 proc. 

Co wyrika. z. tych.cyfr? Premjer 

Prystor konklūduj świadczy to o 

znacznej odporności organizmu gospo- 

darczego Polski — i z całą silną wiarą 

człowieka, wychowanego w ideowej 

tężyźnie Marszałka Piłsudskiego, koń- 

czy swe expose tchnieniem w społe- 

czeństwo hasła „wiary w lepsze jutro”. 

  

Wobec defetystów, silących się о- 

słabić w społeczeństwie poczucie od- 

porności w ciężkich czasach kryzysu 

gospodarczego, — jest mowa premjera 

czynem i to czynem krzepiącym. 

Ten człowiek wie, czego chce i chce, 

aby wszyscy o tem wiedzieli, że poli- 

tyką negacji i wątpliwości idzie się ku 

rozprężeniu, zaś polityką świadomego 

czynu ku przezwyciężeniu trudności. 

R. 
ROORIWZNZERH 

Referat 
wicemin. Starzyńskiego. 

WARSZAWA, 2.VI. (Pat). W dn. 
2 czerwca przed południem na ze- 
braniu grupy gospodarczej klubu 
parlamentarnego B. B. W. K. wygło- 
sił przemówienie wiceminister skar- 
bu p. Starzyński na temat kryzysu 
gospodarczego. 
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KIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

Zaklad zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów 0. 5. В. 

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 

DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. > 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Do tych cen dolicza się: za ogłeszenia cyfrowe i tabelaryczne 50*/,, z zastrzeże: 

Za nnmer dowodowy 20 gr., Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamówy. 

Wyjazd P. Prezydenta 
do Lublina. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dzis Pau Prezydent Rzplitej wy- 
jeżdża do Lublina na uroczystości 
Bożego Ciała w towarzystwie p. wi- 
ce-premjera Pierackiego i min. przem. 
i handlu gen. Zarzyckiego. Pan Pre- 
zydent Rzplitej w czasie swego po- 
bytu w Lublinie zaszczyci swą obec- 
nością uroczystość poświęcenia po- 
mnika-szkoły, zbudowanego w Ja- 
stkowie przez Związek Legjonistów 
na pamiątkę legjonistów poległych 
tam w bitwie stoczonej przez 4 pułk 
Legjonów z wojskiem rosyjskiem w 
czasie wojny światowej. - 

Znaczny spadek beżrobocia. 
Tel. od wł kor. z Warszawy). 

Według danych państwowych 
Urzędów Pośrednictwa Pracy liczba 
bezrobotnych w Polsce w dn. 30 maja 
wynosiła 320.109 osób, co w porów- 
naniu ze stanem poprzedniego ty- 
godnia wykazuje spadek bezrobocia 
o 10.08* osoby. Jest to najznaczniej- 
szy spadek bezrobocia, jaki zanoto- 
wano dotychczas w ciągu bież. se- 
zonu. 

Zmiany w redakcji 
„Kuriera Porannego". 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

TR Z dn. I'czerwca pp. Kazimierz 
Ehrenberg i dr. Tadeusz Boy Żeleń 
ski przestali pracować w „Kurjerze 
Porannym". 

Protesty wyborcze. 

Kontynuując rozprawy nad prote- 
stami wyborczemi Sąd Najwyższy roż- 
patrywał w poniedziałek wybory ze- 
szłoróczne w trzech okręgach: łódz- 
kim miejskim (nr. 13), grodzieńskim 
(nr. 6) i ciechanowskim (nr. 8). 

Prźeciwko. wybroni w okręgu 
Łódź-miasto wniesiony został protest 
przez Monarchistyczną Organizację 
Wszechstanową, której lista została u- 
niewažniona; ze względu na nikłe 

wpływy polityczne M. O. W. Sąd Naj- 
wyższy protest odrzucił, wychodząc z 
założenia, że jej udział w wyborach 
nie byłby zaważył na ich wyniku. 

Rozprawę nad dwoma protestami 

wniesionemi przez zwolenników Cen- 
trolewu w okręgu ciechanowskim Sąd 
odroczył do czasu zbadania czy pro- 
lesty te zostały wniesione we właści- 

   

  

   

  

*wym terminie. 
Wreszcie co do okręgu grodzień- 

skiego, został wniesiony protest przez 
zwolenników listy nr. 19 (Kat. Blok 
Ludowy) z dziekanem grodzieńskim 
ks. Sperskim na czele. Protest przy- 
taczał fakiy nadużyć przy oddawaniu 
i obliczaniu głosów w 16 komisjach 
obwodowych (w całym okręgu było 
komisyj 137). Zwolennicy listy nr. 1. 
występujący z zarzutami przeciwko 
protestowi, wywodzili, że wobec uzy- 

skania około 90 tysięcy głosów przez 
listę nr. 1, która zdobyła 3 manadaty, 
lista nr. 19, która zyskała 34 tysiące 
głosów i I mandat, nie miałaby szans 
zmiany tego wyniku, choćby we ws 
stkich zakwestjonowanych obwodach 
przeprowadzono ponowne wybory 
Podzielił to stanowisko Sąd Najwyż- 
szy i protest oddalił. 

w a 

W obawie ekscesów 
antykościelnych. 

CITTA del VATICANO, 2-VI. 
(Pat). „Osseryatore Romano" ogłasza 
zakaz urządzania procesyj we Wło- 
szech nazewnątrz kościołów, a to 
wobec obawy przed ekscesami. 

Przed konfiskatą 
czy opodatkowaniem ? 

MADRYT, 2-VI. (Pat). Inspekto- 
rzy skarbowi otrzymali rozkaz do- 
konania w ciągu tygodnia óceny 
dóbr kościelnych. 

   
  

Walka z narkotykami. 
GENEWA. 2.VI. (Pat.) Na posie: 

dzeniu wtorkowem międzynarodowej 
konferencji dla ograniczenia produk- 
cji narkotyków przemawiał delegat 
Hiszpanji, który stwierdził, że republi- 
ka hiszpańska postanowiła niezłomnie 
przyczynić się do walki z nadużyciem 
narkotyków. Delegat Indyj stwierdził, 
że w Indjach i w krajach dalekiego 
Wschodu istnieje olbrzymi przemysł 
morfiny i kokainy i wzywał konferen - 
cję do przedsięwzięcia jak najenergicz- 
niejszych środków, aby temu zapobiec. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Zwolnienie gen. dyw. Konarzewskiego 
"ze stanowiska wiceministra spr. wojsk. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się ze źródła mia- 

rodajnego, że w dniach najbliższych 

zóstanie podpisane zwolnienie gen. 

dyw. Daniela Konarzewskiego ze 

stanowiska l-go wiceministra spraw 

wcjskowych i szefa administracji 

arraji i mianowanie go inspektorem 

armji. 

Do czasu wyznaczenia następcy 

gen. dyw. Konarzewski będzie peł- 

nił swoje dotychczasowe funkcje, 

poczem rozpocznie pracę na nowem 

stanowisku. 
Jako następców gen. Konarzew- 

skiego w pewnych kołach wymie- 

niają gen. Rydza Śmigłego względ- 

nie gen. Sosnkowskiego. Jak się do- 

wiadujemy, wiadomość ta jest zu- 

pełnie nieprawdziwa, a sprawa ob- 

sadzenia stanowiska l-go wicemin. 

spr. wojsk. nie została dotychczas 

zdecydowana. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 2.VI. (Pat.) Dnia 2 

czerwca r. b. o godz. 6 po pot. odbyła 
się pod przewodnietwem prezesa Rady 
Ministrów A. Prystora posiedzenie Ra- 
dy Ministrów, na którem załatwiono 
cały szereg spraw bieżących. Między 
innemi Rada Ministrów uchwaliła 
nowy statut Ministerstwa Rolnictwa, 

przyjęła do wiadomości protokół 

drugiego zebrania stałego Ко- 

mitetu studjów ekonomicznych państw 

Europy Środkowej i  poludniowo- 

wschodniej, odbytego w kwietniu r. b. 

w Białogrodzie oraz uchwaliła rozpo- 

rządzenie, regułujące sprawę dodat- 

ków dla wojskowych podczas ćwiczeń. 

Ofiary dia powodzian wciąż napływają. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ostatnie trzy dni maja przyniosły 
wyjątkowo poważne sumy ofiar na 

rzecz niesienia pomocy dla powo- 
dzian wileńskich i naowogródzkich. 

Manifestacje 
ŁÓDŹ 26. Pat. — Bezrobotni robotnicy 

sezonowi udali się do gmachu kanalizac 
gdzie usiłowali dostać się do wnętrza. Gd 
policja rozproszyła manifestantów udali się 

oni pod gmach magistratu na placu Wolnoś- 
ci. Tu oczekiwały ich jednak silniejsze od- 

  

   
  

W ciągu tych dni to jest od 28 ma- 

ja do | czerwca wniesiono okało 

6.500 zł., tak że ogółem do dnia | 

czerwca wpłynęło z ofiar 162.73! zł. 

bezrobotnych. 
działy policji, skonsygnowane już poprzed- 
nio, które nie dopuściły do większego zgro- 
madzenia i tłum rozproszyły. Bezrobotni u- 

dali się grupami pod biura PUPP, gdzie rów: 

nież zdwojone posterunki policyjne nie do- 

puściły do ekscesów, 

    

Zaów pogłoski o ustąpieniu Brianda. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Z Paryża donoszą: Prasa tamtej- 

sza notuje ponownie pogłoskę, že- 

Briand opuści swoje dotychczasowe 

stanowisko w chwili objęcia urzędo- 

wania przez nowego prezydenta 

Doumera. Do nowego gabinetu La- 

vala wejdą prawdopodobnie niemal 

wszyscy członkowie dotychczasowe- 

go rządu. Sprawa następcy Brianda, 

według tej pogłoski, nie została do- 

tychczas rozstrzygnięta. Ž 

PARYŽ, 2VL (Pat. Ożywioną 
wymianę zdań w kuluarach lzby wy- 

wołały dzis zapewnienia o pozosta- 

niu Brianda w łonie gabinetu w ra- 

zie ewentualnej jego przebudowy, 

co nastąpić ma w dniu 13 czerwca 

przy dymisji obecnego rządu na rę- 

ce nowego prezydenta republiki. 

Pewne ugrupowania polityczne są 

zdania, że naležy przystapiė do u- 

tworzenia gabinetu jednolitego pod 

względem programu polityki zagra- 

nicznej. W takich warunkach poło- 

żenie roinistra Brianda byłoby wy- 

stawione na pewne krytyki, Po po- 

łudniu obiegały wiadomości, jakoby 

Briand zamierzał usunąć się czaso- 

wo od udziału w rządzie. 

Ex-prezydent francuski ożenił się. 
PARYŻ 2.6. Pat. — Wiadomość o ślubie 

Doumergue-a o czem od dłuższego czasu krą- 

żyły pogłoski, została przyjęta przez pisma z 
największą sympatją. Prasa donosi, ze ce- 
remonja ślubna odbyła się w obecności 7 
osób to jest wobec wymaganej przez prawo 
liczby świadków, będących równocześnie naj 
hliższymi przyjaciółmi Doumergue'a. Pani 
Doumergue jest kobietą o wysokiej kulturze 

   

    

Była ona profesorem w żeńskiem liceum w 
Paryżu, jest wdową po urzędniku państwo- 
wym i matką trzech córek, z których jedna 
wychowanica Doumergue jest zamężna ž 
Doumergue jest właścicielką posiadłości ko- 
ło Tuluzy, dokąd udaje się Doumergue po 
wygaśnięciu jego mandatu prezydenta re- 

publiki. 

   

   

  

Ua: 

Usiłowania zažegnania konfliktu wiosko- 
watykańskiego. 

RZYM. 2.VI. (Pat.) Konflikt wło- 
sko-watykański ż zajmuje opinję 
włoską. Wypowiedziane przez Ojca 
Świętego z racji ogłoszenia dekretu o 
cnotach heroicznych przemówienie, 
wykazujące, da czego prowadzi wycho 
wanie młodzieży w duchu, stanowią- 

cym antytezę wychowanią chrześcijań 
skiego, ogłoszone zostało w „Osserwa- 
tore Romano*. Równocześnie kardy- 
nał Gasparri ogłosił list ótwarty, w 
którym stwierdził, że nigdy nie wypo- 
wiadał uwag na temat działalności ak- 
cji katolickiej, rzekomo sprzecznej z 

  

paktem laterańskim. 
Wobec wszczęcia akcji dyploma- 

tycznej faszystowskie pisma włoskie, 
które prowadziły kampanję prasową 
przeciwko akcji katolickiej, z drugiej 
zaś strony „„Osservatorė Romano“ о- 
głosiły zapowiedź wstrzymania polemi 
ki. Niezależnie od tego wiadomem jest, 
że władze włoskie wydały ostry zakaz 
urządzania wszelkich manifestaeyj an- 
tykatolickich pod osobistą odpowie- 
działnością sekrętarzy poszczególnych 
faszystowskich federacyj studenckich. 

  

  

Zwycięstwo listy rządowej w Rumunii. 
BUKARESZT. 2.VI. (Pat.) Znane 

dotychczas wyniki wyborów wykazu- 

ją, że listy rządowej unji narodowej 

uzyskały 65 proc. głosów na ogólną 
liczbę głosujących. Najsilniejsza więk- 

szość stronnictwa rządowego zaryso- 

wała się w byłem królestwie i w Be- 

sarabji. Następnie największa ilość 

głosów uzyskało stron. narod.-chołp- 
skie i osiągnęło większość w niektó- 

rych okręgach Transylwanji. Jednak- 
że większość okręgów całego królest- 
wa dała temu stronnictwu zaledwie 
10 proc: głosów. Frakcja liberalna Je 
rzego Bratianu osiągnęła pewien suk- 
ces i prawdopodobnie uzyska 6 man- 
datów. Według wszelkich danych 
stronnictwo Averescu osiągnęło 2 proc. 
ogólnej liczby głosów, eo zapewni mu 
również imiejsce w parlamencie. 

Wybory municypalne w Hiszpanii. 
MADRYT, 2-VI. (Pat). Minister- 

stwo spraw wewnętrznych ogłasza 

wyniki wyborów municypalnych. Ko- 

alicja republikańsko - socjalistyczna 

uzyskała 1645 mandatów, prawica 

republikańska 757, monarchiści 201, 

radykali społeczni 301, autonomi- 
styczna unja republikanska 461, ka- 
tolicy 47, niezależni 354. Stron- 
nictwa republikańskie uzyskały ra- 
zem 823 mandaty. 

2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. I — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
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WIADOMOSCI z KOWNA 
UMORZENIE SPRAWY PRZECIWKO RB. 
PROKURATOROWI KLAJPEDZKIEMU 

MERCKOWI. 

Jak wiadomo przed kilku miesiącami zo- 
stał usunięty ze stanowiska i pociągnięty do 
odpowiedzialności sądowej za uchyłenie się 
cd wykonywania rozporządzeń Trybunalu 
Najwyższego prokurator kłajpedzki Merck. 
Ponieważ dochedzenie nie ustaliło winy Mer 
cka, sprawa została umorzona. Merck opu- 
cił ostatnio Litwę i osiedlił się w Niemczech, 

WYMIANA WAKACYJNA MŁODZIEŻY 
W WIEKU SZKOLNYM MIĘDZY LITWĄ 

A NIEMCAMI. 

W lipeu przybędzie z Niemiec na waka- 
cje do Łitwy partja dzieci niemieckich zło- 
żona z 50 osób w wieku 14—16 lat. W za- 
mian, 50 dzieci litewskich wyjedzie na waka- 
cje do Niemiec. Niemcy życzyli, by ich dzie- 
ci były umieszczone w kraju Kłajpedzkim, co 
jak się okazało, jest niewykonalne. Dzieci 

litewskie wakacje swe spędzą w katolickiej 
Bawarji. 

SPRAWY © SZPIEGOSTWO NA RZECZ 
POLSKI 

9 czerwca w Kownie wpłynie na wokandę 
Sądu Wojennego sprawa oskarżonych 0 
szpiegostwo na rzecz Polski: Rapnika, Peze- 
lina i Rapkusa. 10 tegoż miesiąca Sąd Wojen 
ny rozpatrzy sprawę niejakiej Danilewiczu 
sówny również oskarżonej o szpiegostwo na 
rzecz Polski. 

KOSZT WYBORÓW DO SAMORZĄDU 
i KOWIEŃSKIEGO. 

„Lietuvos Žinios“ obliezają, že koszt о- 
becnych wyborów od samorządu kowień- 
skiego w porównaniu z wyborami poprze- 
dniemi wzrósł niemal 17-krotnie. Poprzednio 
koszt wyborów jednego radnego wynosił 300 
litów obecnie 5.000. Ogółem, wybory po- 
chłoną 100.000 It. Kowieńska kasa miejska 
nie posiada takiej sumy i ma zwrócić się 

do m-stwa spraw wewnętrznych z prośbą 
o subwencję. | 

  

   

KONFISKATA 
„KONSTANTEGO OLSZAUSKASA“, 

Władze policyjne zarządziły konfiskatę 
broszury p .t. „Konstanty Olszauskas“, jaka 
niedawno ukazała się na półkach księgar- 
skich. Broszura ta opisuje koleje żywota b. 
prałata i jego proces. Konfiskata nastąpiła 
wskutek starań samego Olszauskasa. 

Przypominamy P. T. Letnikom 
o konieczności posia- 
dania na wywczasach „Atta-s; fonų“ 

do domowego a Z 
` “ 

„AUT0-SYPEON Kbzarwikia 16 
Luki Si 

Prohibicja w Finlandįi. 
HELSINKI. 2.VI. (Pat)  Morską 

straż celna skonfiskowała w ubiegły 
tygodniu zgórą 200 tysięcy litrów spi- 
rytusu. Jednakże ńa granicy wód te- 
rytorjalnych kr kilkanaście  stat- 
ków przemytniczych, płynących pod 
flagami cudzoziemskiemi. Spirytus 
sprzedawany jest z tych statków po ce- 
nie od 4 do 5 marek fińskich za litr. 
to jest około 1 zł., a u przemytników 
w kraju kosztuje litr od 25 do 40 mk. 
fińskich. Brak jeszcze 2—3 szybko- 
bieżnych statków strażniczych unie- 
możliwia bardziej teczną walkę 
straży morskiej z przemytnikami, 

      

*  Finlandja znosi ustawę 
prohibicyjną. 

HELSINGFORS. 2.VI. (Pat.) Wo- 
bec panującego niezadowolenia z po- 
wodu istniejącej prohibicji i stale na- 
pływających protestów gabinet mini- 
strów polecił specjalnie wybranej ko- 
misji opracować projekt, w/g którego 
w najbliższym czasie dałoby się znieść 
usławę prohibicyjną i wprowadzić 
wolny handel trunkami wyskokowemi 
z tem wszakże ograniczeniem, że piwo 
będzie mogło zawierać tylko 8 proc. 
alkoholu, pozostałe zaś trunki 16. 
LL СЕНОЕН 

Giełda warszawska z dn. 2VI. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

8.911/—8.98'/;—8,801/, 
58,70 —359,60—387,80 

Dalary 2-4 
RBolandja 
Lendpn RZN = 
Dow York. 
Nowy York kabel . . . 

    

Paryż. « KIE 
Traca O 20 KSG 20,40—25,46—26 34 
Stokholm . . $ ‚ 238,95 —239,55—938,35 
уУ19бей. . .. . „ .125,25—125,56- 124,94 

Szwajcarja . ‚ + + +172,80 — 173,93—179,37 
Wiochy <... 48,63—-46,75—46,51 

  

Berlin w obr.pryw. . . . 211,69 

PAPIERY PROCENTOWE: 

„ 84,00—84,50 4% Pożyczka inwestyc,. » . 
Soryjna 4 a AB OD=BB LQ 
5% Konwersyjna . . me + Akio 

  

5% Kolejowa „ . POK = 2500 
8% dolarowa + « « « « » +©* s.» , 10,25 
7% Stabilizacyjna « : „. « .* . . «78,50 
8% L.Z. B. G.K.i B.R., obl. B. G.R.. 93.0 
Te same 705 › . - Ad w е ЛОВ 
10% obi. budowianeB. G.K. . . 940 
70/9 ziemskie dolarowe „ . . « 72,50- 72,75 
4'j,% L. Z. ziemskie . . « - „51,30—51,25 
5% warszawskie . . « « « « - - : 2 57,50 
8% warszawskie . . . . 72,50—72,00—72,30 
B% Łodzi 2.2 „zsza + tw WRZOBAWĄ 
3% budowlana. . - - « » « « « « +» 40,60 

ARKCJE: 

Bank Polski o. с . . 1 « « 
Lilpop 
Ostrowiec serja B. 

Fęc 4) 40,7057M0,00 
ix ORO =+ ay O 

  
122,50—123C0   

    

Ji
 
S
a
 
A
S
K
 

e
f
 
D
E
O
R
 Z

 
c
f
 

A
k
o
s
 i
 

LS 
о 

И 

                        

A 
S
E
P



5 czerwca l 
  

    

zień Dziecka 
Zjazd Wojewódzki Kół Żydowskiego Klubu 

Myśli Państwowej. 
W ubiegłą niedzielę odbył się w 

Wilnie zjazd delegatów Kół Żydow- 

skiego Klubu Myśli Państwowej w lo- 

kalu Koła Wileńskiego przy ul. Zawał- 

nej 28-30. Zjazdowi, na który stawili 

się licznie delegaci kół lokalnych i po- 

wiatowych z 14, miejscowości, prze- 

wodniczył dr. Hirszberg. W związku 

z zagadnieniami gospodarczemi, które 

były objęte porządkiem dziennym, u- 

czestniczyli w zjeździe najcz; ynniejsi 

działacze rzemieślniczy, skupieni oko- 

ło organizującej się w Wilnie spółdziel 

ni kredytowej dla zrzeszenia spółdziel- 

czości wśród Żydów. 

Zjazd otrzymał szereg telegramów 

od Kół Klubu w Biaiymstoku, Grodnie, 

Nowogródku i t. d. 
Programowy referat wygłosił dr. 

Hirschberg, ujmując swe stanow 

w rezolucjach, które podajemy niżej. 

Wzrost organizacji wymaga już w o- 

beenej chwili zespolenia kół i sympa- 

tyków w całem województwie i wys 

wa potrzebę stworzenia wojewódzkiej 

Egzekutywy Klubu. 
W bardzo obszernej dyskusji za- 

bierali głos delegaci: inż. Gordon 

(Święciany), Żuk (Wilno), Solarczyk 

(Oszmiana), Abramowicz (Soły), Ka- 

sztański, Talerman, Joffe (Wilno), dr. 

Wiesenfeld (Dziewieniszki), Lejbman 

(Smorgonie), Sygałow (Wilno) i w. i. 

Z wszystkich przemówień przebija- 

ły troski i bołączki ludności żydow- 

skiej a jednym z ich wyrazów jest re- 

zolucja, występująca przeciw niesłusz- 

nej i krzywdzącej działalności niektó- 

rych urzędników skarbowych. 
W długiem przemówieniu ujmując 

wyniki dyskusji rozprawił się dr. Hir- 

schberg z niepohamowanemi atakami 

niektórych stronnictw politycznych na 

Kłub, na ideę współdziałania z demo- 

kracją polską. która nie narusza w ni- 

czem godności narodowej Żydów. 

Mówca dowodził, że właśnie szumnie 

reklamujący się przywódcy żydowscy 

ściągają na siebie swem postępówa- 

niem słuszny zarzut oportunizmu 

Mówca ufa, że polityczne nastroje Ży- 

dów idą w kierunku współdziałania z 

demokracją polską i wierzy głęboko w 

rozwiązanie zagadnienia żydowskiego, 

konieczne ze stanowiska interesów 

państwa. 
Przemówienie” wywarło głębokie 

wrażenie na obecnych, którzy uczu- 

ciom swym dawali wyraz przez żywio 

łowe oklaski. 
Zjazd powołał Egzekutywę Woje- 

wódzką z siedzibą w Wilnie złożoną 

7 11 osób (dr. Hirschberg, A. Strugacz, 

inż. Gordon, dyr. Fruchter, Kasztań- 

ski, Lejbman, Reisapfe, Doliński, dr. 

Wiesenfeld, Beker, I. Akselrod, Solar- 

czyk, Szapiro. S. Szelubski, Lewin). 

Zjazd uchwalił wysłać depesze hoł- 

downicze do Prezydenta Mościckiego 

i Marszałka Józefa Piłsudskiego, po- 
czem w podniosłym nastroju został 

zamknięty zapowiedzią zjazdu między- 

wojewódzkiego z czterech wschodnich 

województw. 

Rezolucja zjazdu: 
1. Zjazd ošwiazdea, že kwestja żydowska 

w Polsce wogóle, a na ziemiach Północno- 
Wschodnich w szezególności, jest kwestją 
narodową i wymaga rozwiązania na zasadzie 
personalnej autonomji kulturalnej. 

2. Zjazd uważa, że uzdrowienie sprawy 
żydowskiej w znaczeniu ekonomicznem, pro- 
wadzi przez przebudowę strukiury gospodar- 

   

  

   

      

   
  

    

  

czej na taką, by praca żydowska, zarówno 
fizyczna, jak umysłowa, znałazła uwzględnie 
nie w stopniu odpowiadającym potrzebom 
Żydów. 

3. Tylko w okresie przejściowym wyma- 
gają gospodarcze sprawy żydowskie odreb- 
nego ujęcia i metody, pozatem nie przedsta- 
wiają one innego problemu aniżeli ogólno- 
państwowe sprawy gospodarcze, których ży- 
dowskie są częścią i elementem. 

4. Zjazd podnosi ideę spółdzielczą jako 
jeden z najważniejszych instrumentów dla 
wzmoenienia zagrożonych żydowskich pozy- 
eyj gospodarczych: wypowiada się za powo- 
łaniem do życia psółdzielni kredytowych, wy 
twórczych i t. d. W szczególności wita Zjązd 
z głębeką sympatją iniejatywę stworzenia w 
Wilnie spółdzielni kredytowej dła popierania 
żydowskiego rzemiosła i spółdzielczości. 

5. Gorące pragnienia Żydów polskich ida 
w kierunku żydowskiej kultury narodowej, 
której wyrazem mają być żydowskie insty - 
tucje naukowe i oświatowe, teatr i szkoły 
z językiem żydowskim bądź hebrajskim. 

6. Szkolnictwo dla dzieci żydowskich mu- 
si uwzględniać narodowy język jako język 
początkowego nauczania, a program nauko- 

wy szkół powszechnych i średnich dla dzieci 
żydowskich winien zapewniać w harmonij- 
nej spójni znajomość kultury polskiej i na- 
rodowo-żydowskiej. 

7. Szezególną potrzebą, dyktowaną wzgłę 
dami społeczno-gospodarczemi i przewidu- 
jącą polityką gospodarczą, jest tworzenie i 
rozbudowa żydowskiego szkolnictwa zawo- 
dowego. 

8. W swych własnych wysiłkach zmierza- 

jących do budowy, utrzymania i rozwoju in- 
stytucyj kulturalnych i wychowawczych, 
winno społeczeństwo żydowskie otrzymać 
czynną pomoc Państwa i samorządów. 

9. Naczelny eel wychowawczy szkoły, któ- 
rym jest wpajanie poczucia obywatelskiego 
i patrjotyzmu w dzieci żydowskie, będzie 
tem łatwiej osiągnięty, im prędzej dziecka 
żydowskie otrzyma szkołę, zadawalającą 
pragnienia narodowej kultury żydowskiej. 

10. Zjazd rozumie, że rozwiązanie spra- 
wy żydowskiej w duchu powyższych posta- 
latów jest harmonijne z interesami Państwa 
którego wzmocnienie i rozwój zależą od po- 
wodzenia wszystkich obywateli i narodowa- 
ści. 

11. Idea państwowa i najwyższy pożytek 
Ojczyzny winny być zasadą wytyczną i mier 
nikiem wszystkich spraw i zagadnień, a więc 
i zagadnienia żydowskiego. 

12. W. demokracji polskiej widzi Zjazd 
czynnik, który dzięki swej świadomości i 
zrozumieniu interesów ogólnopaństwowych, 
rozwiąże najbardziej palące potrzeby, 

Zjazd domaga się od demokracji polskiej 
w imię wspólnych ideałów demokratycznych 
i oególno-państwowych, poparcia dla słusz- 
nych postulałów narodowego żydostwa % 
Polsce. 

    

        

Zjazd b. pracowników polskiej tajnej 
oświaty przedwojennej. 

Staraniem szczupłego. grona osób, 
pań: L. Życkiej, Z. Paszkowskiej, M. 
Reutt, i panów: Renigera i Jarockiego, 
został zorganizowany ten Zjazd, któ- 
rego potrzeba dawała się bardzo 
uczuć, ze względu na dolę, często dość 
ciężką, dawniejszych pracowników о- 
światowych, oraz dla uświadomienia 

ludzi przybyłych do nas po wojnie, ma 
ło lub wcale nie orjentujących się w 
naszych dawniejszych poczynaniach. 

Myśl była szczęśliwa i widocznie 
potrzeba takiego odnowienia znajomo - 
Ści i wspomnień potrzebna, gdyż zje- 
chało się sporo osób z Wilna, z War- 
szawy, Słonima, Grodna. Byli przed- 
stawiciele dawnej oświaty z Mińszczyz 
ny, z Kowieńszczyzny, z Wołynia. 
Narazie jednak, chodziło tylko o upo- 
rządkowanie spraw Wileńszczyzny, i 
zebranie w Związek ludzi dobrej woli. 

Po mszy św. odprawionej w koście- 
le Bernardynów przez jednego z naj- 

  

   

  

Poezja łotewska. 
Zapoznaje nas z nią i daje nam 

pewne określone pojęcie o zakresie i 
charakterze twórczości poetów łotew- 
skich antologja ') opracowana przez 
znanego literata rosyjskiego Wiktora 
Tretjakowa w Rydze i tamże wydana 
staraniem i nakładem wydziału praso- 
wego łotewskiego M. S. Z. *). 

Zanim przystąpię do właściwego 
tematu, pragnę podkreślić podziw 
swój dla propagandy łotewskiej, któ- 
rej czynniki kierownicze nie zaniedbu- 
ją najmniejszej okazji i wynajdują co- 
raz nowe Środki i sposoby populary- 
zowania wiedzy o tem młodem pań- 
stwie nadbałtyckiem, którego język 
nie ma najmniejszych widoków dobi- 
cia się poczesniejszego miejsca na a- 
renie międzynarodowej. Zdając sobie 
z tego sprawę propaganda łotewska 
posiłkuje się bardziej rozpowszechnio - 
nemi językami europejskiemi,.a ostat- 
nio coraz śmielej i w sposób coraz wy 
raźniej racjonalny zaczyna użytkować 
język rosyjski, który mimo wciąż 
postępującego procesu nacjonalizacji 
państw nadbałtyckich nie przestał na 
tym całym terenie, nie wyłączając do 
pewnego stopnia i naszego kraju, ode- 
grywać roli języka do pewnego stop- 
nia międzynarodowego. 

Dzięki temu możemy zapoznać się 

  

  

z poezją łotewską w interpretacji 
p. W. Tretjakowa. Antologja  jego 
daje nam retrospektywny przegląd 

1) Wiktor Tretjakow. Łatyszskije poety 
Ryga r. 1931. 

*) Choć to nie jest uwidocznione na wy- 
daniu jednakowóż — książka ta opuściła 
druk nakładem wydz. pras. M. S. Z. a nawet 
jak mnie w Rydze poinformowano na zamó- 
wienie М. S. Z. była opracowana. 

twórczości lirycznej Łotwy, od począt 
ku jej przebudzenia się narodowego 
w końcu ubiegłego stulecią do chwili 
obecnej. 

Z krótkiego wstępu tłumacza rosyj- 
skiego i z treściwych życiorysów, uw- 
zględnionych w niej poetów otrzymu 
jemy zarys historyczny poezji łotew - 
skiej, dobór zaś najlepszych utworów, 
w doskonałym jak stwierdzić wypada 
(ze względu na charakter i posłannie- 
two wydawnictwa) przekładzie orjen- 
tuje nas w jej charakterze a poniekąd 
i formie. 

Antologja ta, co jest b. zaamiennem 
poucza nas, że młoda twórczość lite- 
racka Łotwy, mimo ożywiających ją 
prądów wolnościowych, motywów lu- 
dowych i kolorytu lokalnego silnym. 
podlegała od kolebki wpływom rosyj- 
skim, a i obecnie wpływy rosyjskie są 
tam widoczniejsze i silniejsze, niż ja- 
kiekolwiek inne. 

Agresywność języka rosyjskiego w 
latach naszej długiej wspólnej prze- 
szłości wykluczyła możliwość wpły- 
wów literatury i sztuki polskiej, które 
w przenośni tylko były awangardą 
prądów twórczości idących z zachodu 
na wschód, zatrzymując się właściwie 

na Litwie. 

Podchodząc do literatury państw 
nadbałtyckich od strony jej walorów 
etnograficznych wykluczyć oczywista 
należy potężne skądinąd wpływy nie- 
mieckie,, które jeśli wywarły tam pięt- 
no to tylko na rozwoju dziedziny nau- 
ki i wiedzy, nie tknąwszy nawet właś- 
ciwie oryginalnego tworzywa artysty- 
cznego ludu, wśród którego czołowe 
właśnie miejsce zajmuje omawiana na 
odcinku łotewskim poezja. 
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rch krzewicieli oświaty taj- 
ks. Kretowicza, obrady rozpoczę- 

się w Sali Tow. Przyj. Nauk. Słowo 
wstępne wygłosił prof. Kościałkowski, 
streszcza jąc ducha dawniejszych prac 
ideowych. Poczem pod przewodnict- 
wem prof. Parczewskiego, w obecno- 
ści J. E. biskupa Bandurskiego, rozpo- 
częły się obrady. Odczytany został sta- 
tut, przyjęty bez uwag, potem p. L. 
Życka odczytała referat o dziejach о- 
światy w Wiłeńszczyźnie, podając w 
krótkości historję ruchu oświatowego 
o stanie szkolnictwa tajnego od roku 
1905, potem jawnego za Niemców, 
półjawnego z chwiłą gdy zaczęli prze 
ladować polskość, aż do przekazania 
prac Komitetu Edukacyjnego władzom 
polskim. 

W owej chwili ilość szkół doszła 
była do 400, a podczas największego 
głodu, gdy ludność Wilna zmniejszyła 
się o 15.000 dzieci, wygłodzonych i sła- 
biejących w klasie, przybywało wciąż 
na naukę w ojczystym języku. 
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Zebrani ze wzruszeniem wysłucha- 
li tych wspomnień, tak zdaje się nie- 
dawnych, a tak zapadających w mrok 
zapomnienia... wraz z zasługami tych 
cichych pracowniczek, których nawet 
nazwisk nie da się nigdy zebrać w zu- 
pełności. 

Zaraz powstała myśl wydania refe: 
ratu p. Życkiej w formie taniej ksią- 
żeczki, by dostępną była dla każdego 
i by przybywające na naszą ziemię na- 
uczycielstwo mogło zaznajomić się z 
dziejami swych poprzedników na polu 
oświaty. Obecny p. kurator Szelągow- 
ski uprzejmie zapewnił wydanie tego 
dziełka z pomocą Kuratorjum, co ze- 
brani przyjęli z rzetelnem zadowołe- 
niem. 

Po południu odbyły się wybory do 
Zarządu, do którego weszli Panie: 
Rodziewiczowa, Pietraszkiewiczówna, 
Paszkowska, Romer-Ochenkowska i 

Nieciecka, oraz panowie: ks. Jasiński 
i dr. Świeżyński, a do Komisji Rewi- 
zyjnej zostali wybrani: p. M. Reutt, p. 
Reniger i p. Z. Nagrodzki. 

Po tych sprawach formalnych, na- 
stąpiła miła towarzyska herbatka, 
przy której wspominano zmarłych i 
robiono projekty z żywymi, odnawia- 
jąc stare wspomnienia pracy i przy- 
gód, które teraz wydają się często 
śmieszne, a bywały tak ciężkie do znie- 
sienia! 

Va początku zebrania uczczono 
ogólnie zasłużonych zmarłych przez 
powstanie i milczenie, wspominając 

tych co stali na czele przez lat tyle: 
p. E. Jeleńską-Dmochowską i dr. Wi- 
tolda Węsławskiego, prez. Kom. Edu- 
kacyjnego i Macierzy. 

  

Wykrycie wielkiej organizacji 
komunistycznej. 

CZERNIOWCE. 2.VI. (Pat.) Śledz- 
two w sprawie wykrytej niedawno or- 
ganizacji komunistycznej w Akkerma- 
nie trwa w dalszym ciągu, dając sen- 
sacyjne rezultaty. 29 maja policja a- 
resztowała znowu szereg osób, zamie- 
szanych w tej wiełkiej aferze komu- 
nistycznej. Następnego dnia, w czasie 
przesłuchiwania jednego z aresztowa- 
nych, niejakiego Bujadży, ten wyciąg- 
nął z kieszeni scyzoryk i przeciął nim 
sobie żyły na lewej ręce. Mimo natych- 
miastowej pomocy lekarskiej stan jego 
jest beznadziejny. 

Jak podkreśla Tretjakow do anto- 
logji jego weszłi poeci liryczni nowego 
literackiego okresu, który zapoczątko- 
wany został w latach dziewięćdziesią- 
tych wspomnianego już ub. stulecia. 
W twórczości ich odnajdujemy cechy 
przeżytego już wówczas na zachodzie 
i w Polsce romantyzmu oraz w pełnym 
wyrazie wpływu symbolizmu rosyj- 
skiego u tego i owego poszukiwacza 
formy klasycznej. 

Z grupy neoklasyków rosyjskich 

największą iłość naśladowców ma о- 
czywiście Puszkin, którego czołowym 
wielbicielem i tłumaczem jest zmarły 
w r. 1929 najpopularniejszy narodo- 
wy poeta łotewski Rajnis, ostatnio zaś 
w tej mierze miejsce jego zajął utalen- 
towany poeta i krytyk Kruza, który, 
tak, jak ongiś Rajnis wydał swe prze- 
kłady puszkinowskie w osobnym 
zbiorze. 

Z symbolistów rosyjskich najwięcej 
zaznaczyły się wpływy Briusowa i jego 
„szkoły, którą reprezentuje niejako 
nadal oficjalnie w dzisiejszej literatu- 
rze łotewskiej W. Eglits, b. współpra- 
cownik moskiewskich „Wiesow', po- 
pularny autor epopei p. t. „Szary 
baron, który nie przestał odgrywać 
nazewnątrz roli sternika w ruchu li- 
terackim, odrodzonej Łotwy. 

Młodsi poeci — tego samego okre- 
su są urbanistami. Pochłania ich ży- 
cie wielkiego miasta, jakiem jest sto- 
lica kraju Ryga; idą z nurtem tego ży- 
cia naprzód i interesują się zagadnie- 
niami socjalnemi, które są źródłem» ich 
natchnień. 

Najmłodsi — w znacznej mierze 
znów są w orbicie nowych form i treś- 
ci poezji rosyjskiej ostatniej doby, na- 
śladując głównie Majakowskiego i Je- 
sienina. 

Trzymając się układu antologji 
Tretjakowa i jego notatek biograficz- 
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KAŽDY DA 10 GROSZY 
NA KWESTĘ 

Towarz. Opieki nad Dziečmi Dzień Dzi 

  

Wyjazd Kancierza Brueninga i min. Curtiusa 
do Angiji. 

BERLIN. 2.VI. (Pat) W dniu 3 
czerwca wieczorem kanclerz Bruening 
i minister spraw zagranicznych Сиг- 
tius wyjeżdżają do Anglji. Ministrom 

Holenderski doradca 
WIEDEŃ. 2.VI. (Pat.) Komunikat 

urzędowy donosi, że na zaproszenie 
Austrjackiego Banku Narodowego 
przybył wczoraj do Wiednia prof. dr. 
Bruyn, królewski komisarz Banku Ho- 

lenderskiego, który za czasów planu 
Dawesa od roku 1924 do 1930 pełnił 
urząd komisarza przy Banku Rzeszy 
Niemieckiej w Berlinie. Bruyn konfe- 
rował wczoraj z kierownictwem Ban- 
ku Wypłat Międzynarodowych w Ba- 
zylei i po omówieniu sytuacji oświad- 

niemieckim towarzyszyć będą w po- 
dróży nadradca rządowy Płand, radca 
legacyjny von Plessen oraz w charak. 
terze tłumacza dr. Schmidt. 

Banku Austrjackiego. 
czył gotowość objęcia funkcyj doradcy 
Austrjackiego Banku Narodowego na 
<zas trwania sytuacji, wywołanej sto- 
sunkami w Austrjackim Zakładzie 
Kredytowym. Dr. Bruyn, który w nie- 
dzielę w nocy przybył do Wiednia, 
wszedł w kontakt z członkami rządu 
austrjackiego I omówił możliwości bu- 
dżetowe i ekonomiczne w ziwązku z 
międzynarodową emisją bonów kaso- 
wych, którą rząd austrjacki zamierza 
w najbliższym czasie przeprowadzić. 

Burze nad Anglją i Grecją. 
LONDYN 2.6, Pat. — W 

wościach Anglji w dniu wczorajs 
gwałtowne burze z piorunami. Z powodu u. 
lewnych deszczów wiele rzek wezbrało, zale- 
wając na wielkiej przestrzeni okoliczne pola. 
W| niektórych rzekach poziom wody pod 
niósł się o 6 stóp. Szkody materjalne naogół 

  

wielu mi 

  

znaczne. 
ATENY 2.6. Pat. — Nad całym krajem 

przeszły burze gradowe które wyrządziły zne 
czne szkody. W Tessalji i Macedonji runę- 
ło КИКа domów. Rodzina złożona z 5 osób 
została zabita. 

Zatopiona sowiecka łódź podwodna spoczywa 
na Unie morza. 

HELSINKI 2.VI. (Pat.) Na miej- 
seu zatonięcia sowieckiej łodzi pod- 
wodnej w zatoce Fińskiej, w odleg- 
łości 3—4 mil morskich od punktu 
strategicznego przy Aransgrund, zgro- 
madzonych jest obecnie około 10 stat 
ków floty sowieckiej — krążowników, 
kontrtorpedowców i łamaczy lodów. 
Flotylla przystąpiła do prac ratowni- 
czych. Oferta fińskiego towarzystwa, 

  

    

posiadającego kilka specjalnych stat: 
ków ratowniczych. została przez S0- 
wiety odrzucona. Akcję ratunkową flo- 
tylłi sowieckiej utrudniają panujące 
silne wiatry i wysoka fala. Władze so- 
wieckie i dowództwo floty odmawiają 
nadal wszelkich inforniacyj. Powsze- 
chnie panuje przekonanie, że załoga 
zatopionej łodzi podwodnej, wynoszą: 
ca podobno 35 ludzi, jest stracona. 

Teatr w Bernardynce. 
Tajemnica stacji radjowej. Sztuka amerykańska, w wielu odsłonach i głosach 

radjowych. 

Biedny jest teart współczesny! Jak 
stara kokietka, stroi się w co może, 
szminkuje i wymyśla różne kosmetyki, 
byłe się wydać czemś młodszem i now- 

szem, a tu publiczność coraz to czegoś 
innego wymaga, coraz woła: Bądź no- 
wa, bo idziemy do kina, do radja“! 

Wiec scena i artyści aż się skręcają 
by coś dać na wabika, w kanikulę... 

Fabuła tej historji w radjo, która 
ma być okropnie straszna, jest bezna- 

dziejnie naciągana, naiwna, i bez hu- 
moru. Konceptów tam mało i wszyst- 
kie niezręczne, artyści też grali jakoś 
jak spętani, bo czuli że nie wycisnąć 
ze swoich ról nie mogą. Darmo ry- 
czały gdzie trzeba i nietrzea radjo i 
gramofon, darmo'p. Wyrzykowski ro- 
bił 100 proc. amer rykańskiego genjusza 
radjowego, a p. Żurowski wściekłega 
detektywa, który okazuje się niedo- 
myślny, p. Lewicka grała swoje dziew- 
czę jak mogła najwdzięczniej, ale 
wszystko razem niewiele pomagało 
bardzo niemądrze i niezręcznie zbudo- 

  

wanej sztuce. Te detektywne rzeczye 

  

   
wtedy mają wartość, kiedy są zbudo- 
wane z żelazną konsekwencją, tu pęta- 
ja się po scenie zupełnie zbyteczne oso- 
by, które nie do akcji nie dodają, nie 
nie jest należycie uzasadnione, jedynie 

pomysł z magnetyzerem jest dobry. 

Ale cóż to za studjo radjowe. gdzie się 

z żelazną konsekwencją, tu pętają się 

nych, opartych jak on sam zaznacza 
w znacznej części na publikacjach kry 

tyka i poety w jednej osobie Edwarda 

Wirsy *) należy się uwaga następują- 

cym. 
Poczet ich otwiera Edward Waj- 

denbaum (1867—1892) w którego li- 
ryce widoczne są reminiscencje z stu- 
djów nad Horacym. W zasadzie był 
on cichym seeptykiem, którego wier- 

sze cechuje zawsze głęboka myśl i czy- 

sta forma. Za nim idzie Jar: Poruks 2 
(1871—1911) uchodzący za najwięk- 
szego poetę Łotwy który „tworzył tak 
lekko swe wiersze, jak wiosną wyra- 

stają trawy, jak pod wpływem promie- 

ni słońca rozkwitają kwiaty, jak ptak 
śpiewa swobodnie i radośnie*. Poruks 
był jednocześnie wybitnym muzykiem, 
studjując muzykę w Dreźnie uległ 
wpływom ówczesnych prądów filozof ji 
niemieckiej z twórczością Nietsche' go 
na czele, poczem zagłębił się w stud. 
jach nad Goethem. Ten wybitny poe- 

ta zmarł jako chory umysłowo. 
Sporo ciepłych stów poświęca tłu- 

macz rosyjski poetce Aspazji *), która 
tak samo, jak późniejszy jej mąż Raj- 
nis wyszła z grupy „Nowy prąd“ 
(„Jauna Strava“). Grupa ta w swej 
działalności przejawiła tendencje re- 
wolucyjne i wprowadziła jako główny 
temat do literatury zagadnienia socjal- 

   

     
„La litterature lettone lepuis Vepoque du 

reveil national* — tegoż autora jest rozpo- 

wszechnionem wydawnictwem propag. łotew- 
skiego M. S. Z. znanem i u nas. 

4) Z utworów prozaicznych Poruksa 

wspomnieć należy głośną jego powieść p. t. 

„Martins Gise*, w której A epizod 
z „wojny kalendarzowej* ; latach 1594—9, 
kiedy władze polskie stosówały do opornych 

TA represje, stosując nawet karę śmier- 

Por. E. Kułakowski „Wiad. Literackicn'* 
47, z r. 1930. 

5) Z tychże „Wiadom. Literackich* dowia- 
dujemy się, iż Aspazja tłumaczyła m. in. kilka 
utworów Sienkiewicza, 

Nr. 

° 

po scenie zupełnie zbyteczne osoby, 
które nic do akcji nie dodają, nic nie 
jest należycie uzasadnione, jedynie po- 
mysł z magnetyzerem, jest dobry. Ale 
cóż to za studio radiowe, gdzie się 
wchodzi jak na rozstajne drogi? Cóż 
to za bandyta wielkomiejski, który się 
boi głosu zamordowanego przez siebie 
profesora? Poco cały koncept z płytą, 
kiedy bandyta już i tak jest, i zdradza 
się nawet miną?... Nie, to niezgrabne 
farsidło, nie uratują koncepty wystę- 
powiczów radjowych, którć można by- 
ło daleko lepiej wyzyskać. 

Publiczności było dużo, mimo iż 

w ogrodzie odbywał się koncert, i mi- 
mo iż tak gorąco... a żeby też choć tro- 
chę połano tę Bernardynkę! Żeby tro- 
chę pomyślano o płucach biednych 
mieszczuchów, którzy choć wieczorem 

chcą użyć świeżego powietrza! 

Gdzież tam, kurz wszędzie aż ki- 

chać trzeba, a bok głównej alei, rumo- 
wisko z desek, śmiecie i kopczyki nie- 
wykończonego na sezon placu teniso- 
wego, nie można powiedzieć żeby sta- 
nowiły ozdobę ogrodu? „Nie pośpieli 
znaczy się wykończyć... wiosna późna 
była”. š 

"© Hf. 

Bepierajele przemysł krajową 
  

ne. Aspazja, popularność swą zawdzię- 
cza propagowanym w swej twórczości 
hasłom wyzwolenia kobiety łotewskiej 
które wznieciły tam ruch emancypa- 
cyjny. Tworzyła dużo dla teatrów, 
lecz sztuki jej nie zasilają dziś reper- 
tuaru teatru narodowego, jako zbyt 
przestarzałe. Sławę swą i trwałą po- 
zycję w literaturze swego kraju zaw- 

dzięcza swej liryce, prostym, naiwniut 
kim wierszom -— ożywionym tętnem 
uczuć kobiecych. 

Wspomniany już dwukrotnie Raj- 
nis") debiutował ongiś przekładem 
Fausta. Oprócz kilku tomów poezji 
napisał 12 sztuk teatralnych, które 
stanowią żelazny kapitał teatru łotew- 
skiego. 

Popularnością — długo zapewne 
jeszcze nie dorówna mu żaden z pisa- 
rzy łotewskich. 

Młodszy blisko o dziesięć lat od Raj- 
nisa Płudons ma markę poety wirtu- 
oza. Jest lirykiem odtwarzającym ży- 
cie w formie melodyjnej i miłej dla 
ucha. Sławę zyskały mu poematy 
„Dwa światy”, „Syn ma 1 „Re- 
qiem''. 

K. Stalbe (ur. 1879). hóódii: za naj- 
bardziej oryginalnego narodowego li- 
ryka łotewskiego. On bodaj jeden nie 
podlegał wpływom obeym, obrawszy 
sobie za podstawę twórczości legendy, 
opowiadania i pieśni ludowe, które w 
nieskalanej formie artystycznej w wiel 
kiej ilości wprowadził do literatury. 

Karol Jakobsons — od erotyki prze- 
szedł do tematów religijnych. Jan 
Akuratens — pozostał po dzień ostat- 
ni romantykiem. F. Berda (1880 — 
1919) zrewolucjonizował formę lirycz- 
ną i stworzył mimowolnie wzory dla 
poezji eksperymentalnej. 

5) Ur. 1865. Um. w 1929 — zajmując w 
odrodzonej Łotwie wysokie stanowisko pań- 
stwowe. 
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1есКа 5 czerwca 
Za świeże powietrze też 
trzeba płacić podatek! 

W naturze zawsze musi być równowaga, 

to też po długotrwałej, mroźnej i Śnieżnej 

zimie i mocno spóźnionej wiośnie, doczeka- 

liśmy wreszcie słońca i ciepła, 

chcąc wynagrodzić swoje zaległości, darzy 

nas iście lipeową kanikułą w końcu maja 

Mogłoby się więc zdawać, że wszystko jest 

w największym porządku, i że wilnianie po- 

winniby się cieszyć, z upałów, mając Górę 

Zamkową i ogrody miejskie w centrum mia- 

sta i tyle łatwodostępnych lesistych gór na 

jego peryferjach. 

Wyjątkowa obfitość ogrodów i zieleni w 

Wilnie, bliskość Zwierzyńca, Karoli- 

nek, Zakretu, wzgórz Antokolskich, pozwala- 

łaby mniemać, że przetrwanie kanikuły w 

Wilnie jest znacznie łatwiejsze niż w innych 

miastach, że każdy jego mieszkaniec po- 

skończonej dziennej pracy w skwarze i za- 

duchu może się w kilka minut przenieść na 

łono natury, by tam odetchnąć świężem po- 

wietrzem. Niestety napawanie się bałsamicz- 

nem powietrzem Zakretu i pełnym świeżości 

oddechem na Górze Zamkowej nie dla każ- 

dego jest dostępne, bo czyż biedota, gnieżdżą 

ca się w najciaśniejszych mieszkaniach, może 

sobie pozwolić na każdorazowe płacenie po 

10 łub 15 groszy od osoby, za prawo space- 

  

się które 

lasów 

  

   

rowania po lesie i oddychania świeżem po- 

wietrzem. 

Właśnie dla tych najbiedniejszych, jedy- 

nym dostępnym rezerwatem zieleni i powie- 

trza, jest zapchany pełen kurzu Cielętnik, 

i prawie ogołocony z drzew park Želigow- 

skiego, gdyż Magistrat wydzierżawiaj.     ас Теа- 

trom Ogród Bernardyński uniemożliwił w go 

dzinach wieczornych dostęp do tego urocze- 

go zakątka niezamożnej ludności miasta. Po- 

zwalamy sobie zwrócić uwagę, że takie wy- 

ogrodu miejskiego jest czy- 

nem wysoce nieobywatelskim, gdyż w dzi- 

siejszych ciężkich czasach nie każdy miesz- 

kaniec miasta może zapłacić czterdzieści gro- 

szy, ale bezwzględnie każdy ma prawo po 

całodziennej pracy odetchnąć zapachem kwi- 

tnących drzew i wypocząć po trudach i spie- 

kocie w ogrodach miejskich 

Pisało się i 

dzierżawienie 

  

mówiło wiele o wydzierża- 

wieniu przez miasto Altarji i o wcieleniu jej 

w kompleks ogrodów miejskich nasuwa się 

jednak pytanie, czy zyska co przez to lud- 

ność Wilna, gdy wstęp na terytorjum Altar- 

ji będzie również podlegał opłacie. 

Czyż nie ekonomiczniej byłoby dła Ma- 

gistratu wileńskiego wyrzec się drobnych 

dochodów płynących z wydzierżawiania ogro 

du Bernardyńskiego, dać wszystkim miesz- 

kańcom miasia dostęp do korzystania z na- 
turalnego rezerwatu powietrza i zieleni, ani- 

żeli być zmuszonym do olaczania opieką i 

budowania nowych sanatorjów dla pomiesz- 
czenia coraz liczniejszego zastępu gruźlików 

i innych chorych, których cierpienia wynika- 

ja z zaduchu w mieszkaniach i niemożliwoś- 

ci korzystania z dobrodziejstw natury i świe- 

żego powietrza?. 

Zokali. 

TAS STS 

Zawody o mistrzostwo 
w szpadzie. 

WIEDEŃ 26. Pat. Dziś zakończone 
sostały drużynowe mistrzostwa Europy w 
szpadzie, Mistrzostwo zdobył zespół włoski 
przed Francją, Szwecją, Niemcami. 

WIEDEŃ 2.6. Pat. — W szermierczych 
zawodach o mistrzostwo Europy w spotka- 
niach indywidualnych na szpady pierwsze 
mierce zdobył Buchard, drugie Schmetz, trze- 
cie Rafelli. W dniu 2 b. m. rozpoczęły się 
drużynowe mistrzostwa Europy w szabli. 
Walczyły drużyny Austrji i Holandji z wy- 
nikiem remisowym 8:8, zwyciężyła jednak 
Austrja, ponieważ miała lepszy stosunek tu- 
szów. Oprócz tego spotkały się Niemcy i 
Grecja z wynikiem 12:4, Czechosłowacja — 
Anglja 12:4, Węgry — Grecja 11:0, oraz Pol- 
ska i Holandja 9:1. 
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Przeciwieństwem jego jest Ed. Wi- 
rza poszukiwacz i entuzjasta formy 
klasycznej. Na twórczości jego odbi- 
ły się wpływy neoklasyków rosyjskich 
i poetów francuskich. Dambergs — 
kunsztowną formą zajmuje miejsce o- 
bok Płudonsa. Liryka jego jako też 
i utwory dramatyczne oraz najlepsza 
powieść „Drogi losu* są wcieleniem 
dobrego smaku estetycznego i szczere - 
go natchnienia poety patrzącego na 
świat przez różowe okulary. 

Eliza Stersie jest drugą kobietą 
obok Aspazji w literaturze łotewskiej 
z której twórczości na długo pozosta- 
ną ślady. 

Współczesny tłumacz Puszkina K. 
Kruza rozkochany jest w sonecie. P. 
Rosits poeta i prozaik jest w swoim 
a oryginałem. Prawie że wyłącz- 
nym tematem jego twórczości jest ży- 
cie małżeńskie i zagadnienia seksualne 

Jan Sudrabkanłns (ur. 1894) kroczy 
na czele młodych, którzy wpatrzeni 
są w niego jak w tęczę. Porywa swą 
rytmiką, czego już nie można powie- 
dzieć o P. Ermansie który. idzie ślada- 
mi modernistów niemieckich. Do naj- 

więcej udanych jego utworów należą 
wierszowane życiorysy współczesnych 
pisarzy łotewskich. 

W szeregach współczesnych litera- 
tów łotewskich wyrwę niepowetowaną 
uczyniła śmierć J. Semelnieks'a (1897 
-—1980), natchnionego liryka, który 
mimo, iż sam znajdował się w órbicie 
wpływów poetów rosyjskich głównie 
Bloka i Jesienina rozmachem twór- 
czym skupił wokół siebie młódź lite- 
racką i nową cyganerję ryską. która 
szuka nowego wyrazu przyjmując 
wzory z poezji międzynarodowej. 

B. W. Święcicki. 

sc
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WIEŚCI | OBRAZKU z 
Skutki gradobicia w pow. wileńsko - trockim. 

W numerze wczorajsz, 
ra Wilenskiego“ 

     
6 owiec. 

Ogólny teren zniszezonych w po- 
wiecie wileńsko-trockim zasiewów wy 
nosi blisko 1000 ha. Straty sięgają po- 
dług prowizorycznych obliczeń sumy 
500 tysięcy złotych. 

Wczoraj w najbardziej dotkniętych 
klęską gradobicia osiedlach bawił p. 
wojewoda Kirtiklis w towarzystwie 
naczelnika Jocza i starosty Radwań- 
skiego. 

Po zbadaniu stanu strat p. woje- 
woda obiecał ludności przyjść z doraź 
ną pomocą. 

Drugi etap podróży inspekcyjnej p. wojewody 
wileńskiego. 

rano p. wojewoda wileński 

m „Kurje- 
y wiado- 

   

  

mošč o dotkliwej kięsce gradobicia, 
jaka nawiedziła teren powiatu wileń- 
sko-trockiego. W uzupełnieniu poda- 
nej przez nas notatki dowiadujemy 

  

się obeenie garść nowych szezegółów. 
Tak np. w gm. mickuńskiej grad zni- 
szezyl pola z zasiewami na przestrze- 
ni 500 ha. Najbardziej ucierpiały wsie 
Horowo, Dworyszcze, Czarny Boro- 
wiec, Zarzecze, Polany, gdzie grad po- 
wybijał szyby w oknach dotkliwie zra 
nił kilkoro małych dzieci oraz zabił 

W, dniu 27. V. 
St. Kirtiklis w 

blicznych inž 

ału pr 

społeczne, kompanję Strzelca, oddziały stowa- 
rzyszenia rezerwistów i ludność miejscową. 

a W towarzystwie starosty i burmistrza p. wo: 
К i opieki społecznej p. Joczu,  jewoda objechał wszystkie dzielnice miasta, 

inspe stw p. Lemiszewskiego i in poszkodowane przez powódź. Ponadto zwie- 
spektora Związków Komunalnych p. Żyłki  dził p. wojewoda bursę Macierzy, kolumnę de- 
rozpoczął drugą podróż inspekcyjną, mając  zynfekcyjną Czerwonego Kr zniszczone 

» powiat dziśnieński ze szczególnem zupełnie schronisko dla dzieci, przytułek dla 
'dnieniem miasta Dzisny, jako najbar- starców oraz gimnazjum państwowe im. ks. 

dziej poszkodowanego przez powódź. Po dro- Piramowicza. Zwiedził także p. wojewoda po- 
dze do Dzisny, przejeżdżaj. przez tereny  łożone tuż obok Dz wsie Mazuryno, At- 
powiatu wil.-trockiego, iskiego i po- roszkowo i Podd. , w których każde 

stawskiego, p. wojewoda inspekcjonował prawie gospodarstwo*w wielkim stopniu u- 
о ysikie napotkane gminy. iało od powodzi. Mieszkańcom tych wsi 

m dniu zlustrował gminy mic- ił p. wojewoda dalekoidącej pomocy 
ską, gierwiacką, michaliską. Zwiedził także p. wojewoda kolonję osadni 

ków, gdzie po stwierdzeniu spustoszeń, przy- 
szedł im z pomocą. 

Po powrocie do Dzisny pod przewodnici- 
wem p. wojewody z udziałem starosty, bur- 
mistrza „pr awicieli miejscowych organi- 
zacyj i towarzyszących p. wojewodzie osób 
odbyło się posiedzenie komitetu miejscowego 
pomocy ofiarom powodzi. Po wysłuchaniu 
szczegółowego sprawozdania burmistrza, iłu- 
strującego znany obraz zniszczenia Dzisny, 
i okolic, z którego wynika, iż w sie po- 
wodzi 9/10 miasta było nod wodą, z 54 ulice 
zaledwie 7 ucalało, 705 budynków mieszkal- 
nych, 938 gospodarczyc ło się pod 

     
       
         

     

    

     
       

        

    

     
   

  

   

  

     
  

    
    Żukojniach udzielił pochwały wójtowi tej 

urzędu gminy za wzorowy stan sanitarny 
gminnego. Następnie w tymże dniu 
p. wojewoda gminę Świr. W Kobylni 
biecał ludności pomoc w uzyskz 
na odbudowę po pożarach, które miasteczko 

często nawiedzały. 
W drugim dniu podróży (28. V) rano przy- 

był p. wojewoda do Mi 
wał urząd gminy żośniz 
później przybył do Duniłowicz, gdzie po lust 
racji gminy i posterunku policji wziął udział 
w uroczystości poświęcenia przedszkola 

Pracy Obywatelsknej Kobiet. Z Du- 
sł p. wojewoda do Lasicy, 

gdzie po inspekcji gminy przyjął p. wojewoda 
delegację ludności w sprawie uzyskania po- 

mocy w wysokości 1000 zł. na dokończenie 
budowy demu ludowego. P. wojewoda obej- 
rzaw ten dom, po stwierdzeniu wielkiego 
pożytku, jaki będzie mógł on oddać zrze- 
szonym organizacjom społeczn. załatwił ich 
prośbę przychylnie. 

Z Łasicy udał się p. wojewoda do Głębo 
kiego, powitny przez radę miejską z bur- 
mistrzem na czele, organizacje społeczne, 
kompanię Strzelca, oddzia rezerwistów i 
oddziały Sir Ogniowej. Tu w urzędzie 
Starostwa udekorował medalem za ratowanie 
tonących przodownika Fiłutowskiego. Następ- 
nie zwiedził p. wojewoda wzorowo ur ‘ 

i prowadzone przedszkole Rodziny Policyjnej | r. 
oraz zlustrował urząd gm. głębockiej. Z Głę 
bokiego wyjechał p. wojewoda do Zal 
gdzie wyraził podziękowanie wójtowi gminy 
zaleskiej za doskonały stan gminy, mogąc) 
być wzorem dla gmin innych. Po, Zalesiu 

p. wojewoda dokonał lustracji gminy Her- 
manowicze, poczem przyjmował podania miej 
scowej ludności, rozdając najuboższym szereg 
zapomóg. 

W trzecim dniu inspekcji 29. V. po drodz: 
do Dzisny p. wojewoda zatrzymał się w Ste- 
fanpolu, później zaś w Mikoła . Od gmi- 
ny Mikołajewo rozpoczął p. wojewoda inspek- 
cję terenów, poszkodowanych w olbrzymim W 
stopniu przez powódź. W Mikołajewie zarzą- 
dził p. wojewoda zwołanie doraźnego posie- 
dzenia w s rie pomocy ofiarom powodzi 
gminy mikołajewskiej. Ogólne straty w tej 

gminie wynoszą 207 tysięcy złotych, z tego 
straty w zasiewach w 100 proc. zostały za- 
spokojone. W jednej tej gminie woda uszko- 
dziła 46 budynków, nie licząc dróg i pól. 
P. wojewoda po wysłuchaniu sprawozdania, 
obiecał pomoc w wysokości 4 tysięcy złotych 
na odbudowę pieców, prócz tego pomoc w bu- 
dulcu, ulgi w podatkach gminnych i powiato 
wych, ulgi w opłacaniu składek ogniowych 

i ulg przy odraczaniu spłaty pożyczek. 
Z Mikolajewa, jadąc cały czas drogą og. 

romnych zniszczeń powodziowych, p. woje- 
przybył do Dzisny, powitany przez radę 
ą z burmistrzem na czele, organizacje 

    

      

   

    

     

  

   

  

     

    
    

         

      

  

   

  

dachu nad głową 
który na wstępie 

brał głos p. wojewoda 
ł serdeczne podzięko- 
kiemu za jego pełną 

  

energji i poświ P 
powodzi, następnie podziękował też policji, 
Strzelcowi, str: ogniowej i całemu społe- 
czeństwu dziśnieńskiemu, za obywatelskie wy- 
trwanie na posterunku. Powódź w Dziśnie 
odbiła się specjalnie głośnem echem w całem 

»wództwie i kraju. Dotychczas Dzisna do- 

  

  

  

    

         Z   

  

  

    

    na pomoc materjalną, a na inną, wy- 
, się w uzyskaniu ulg podatkowych, 

) i sejmikowych, *w budulcu, budo- 
udni betonowych i in., która to pomoc 

ie Dziśnie udzielona. Na ręce burmistrza 

tytułem doraźnej zapomogi dla powodzian 
Dzisny udzielił p. wojewoda 9.200 : złotych, 

do dyspozycji komitetu obywatel: 
k 500 złotych, 800 zło. na wpisy dla 

biednych maturzystów, którzy nie mają czem 
ich opłacić, gdyż rodzice ich zostali poszko- 
dowanymi przez powódź, 300 złotych na od- 

nej żeńskiej szkoły żydow- 
dla rozdania najuboższym, 

; złożyli p. wojewodzie szer 
końcu posiedzenia przedstaw 

telu obywatelskiego dyrektor miej. 
gimnazjum w imieniu całej ludności Dzisny 
złożył p. wojewodzie serdeczne podziękowa 

nie za tak wydatną pomoc rządu dla miasta, 
Z Dzisny wyjecha p. wojewoda do Pro- 

zorok, wilany serdecznie przez organizacje 
społeczne i ludność. Po zlustrowaniu urzędu 

gminy w Plissie p. wojewoda przybył na noc- 
leg do Głębokiego. 

W sobotę 30. V. rano z Głębokiego wy- 
jechał p. wojewoda do Postaw, gdzie prze- 
prowadził inspekcję urzędu gminnego. Z Po- 
staw wyjechał p. wojewoda prosto do Wilna, 
dokąd przybył w sobotę po południu. - 

Całokształt zebarnego materjału inspekcyj 
nego ulegnie szczegółowemu przepracowaniu, 
celem wydania odnośnych zarządzeń poin- 
spekcyjnych. 

Zanieczyszczenie studzien w Dziśnie 
grozi epidemią tyfusu. 

Przed kilku dniami bawiła w Dziśnie spe: 
cjalna Komisja sanitarna z Wilna, która do- 
konała szezegółowych oględzin  studzien 
stwierdzając, że większość z niech została w 
okresie powodzi zanieczyszczona. Używanie 

więc wody z tych studzien pociągnąć może 
za sobą wybuch epidemji tyfusu. : 

Komisja wydała w związku z tem nakaz 

Zabójstwo we wsi Czerniejewo. 
W „Kurjerze Wiłeńskim* z 27 maja r. b. 

donosiliśmy o zagadkowem zastrzeleniu mie- 
szkańca wsi Czerniejewo. koło Słobódki w 
powiecie brasławskim. Sarona Jermołajewa. 

Przeprowadzone w tej sprawie dochodze- 
nie doprowadziło do ujawnienia następuj:- 
€ych okoliczności, 

Krytycznego dnia we wsi Czerniejewo, 
podczas zabawy, pobito plutonowego z 19 
baonu K. O. P. Dochodzenie wyjaśniło, że 
przykre zajście wywołane zostało przez nie- 
taktowne zachowanie się wspomnianego płu- 

Mord rabunkowy pod Nowogródkiem. 
Przedwczoraj wpobliżu Nowogródka do: 

konano ohydnego mordu rabunkowego, któ- 
rego ofiarą padł handlarz В. Szmilewiez. 

_. Tego dnia Szmilewicz wracał z pobliskiej 
wsi do Nowogródka. 

W drodze zatrzymał go jakiś osobnik i 
poprosił by pozwolił mu podjechać kawałek 
dogi, na co Szmilewiez zgodził się. Po prze- 
jechaniu już sporego kawałka w pewnej 
chwili, korzystając z nieuwagi handlarza, o0-  wadziło do ujawnienia mordercy, któregi a- 
Sobnik ów wydobył schowaną pod ubraniem _ resztowano. (©) 

AAS 

czenie, jakie ma omawiany materjał dowo- 
dowy dla obrony państwa, proces toczy się 
przy drzwiach zamkniętych. Na rozprawę, 
która potrwa kiłka dni, wezwano kilkudzie- 

  

          

    

   

      

    
    

  

      
        

   

  

     

  

   
   

  

   

zamknięcia wszystkieh  zanieczyszczonych 
studzien. Istnieje, jak się dowiadujemy, pro- 
jekt całkowitego zniesienia w Dziśnie stu- 
dzien drewnianych i przystąpienia do bu- 
dowy betonowych, a nawet artezyjskich. 

Obecnie już zostały rozpoczęte roboty nad 
budową dwóch studzien betonowych. 

  

tonowego, który będące w stanie podehmie - 
lonym wszczął awanturę z bawiącymi się. 

Leżącego plutonowego znalazł wysłany z 
kompanji w Drui patrol K. O. Pu prowa- 
dzony przez porucznika S., który nie orjen- 
tując się dokładnie w powodach zajścia, ka- 
zał użyć broni, wskutek czego został zastrze- 
lony Jermołajew. 
W wyniku dochodzenia porucznik S. został 

aresztowany i odesłany de dyspozycji proku- 
ratora przy Sądzie Wojskowym w Wilnie. 

(€). 

siekirę i jednym ciosem rozpłatał Szmile- 
wiczowi czaszkę. Rabunku z nieustalonych 
narazie powodów, nie zdołał dokonać, gdyż 
w kieszeni zamordowanego znaleziono pori- 
iel zawierający 29 złotych. 

Mimo śmiertelnego ciosu w czaszkę i czę 
ściowego wytryśnięcia mózgu,  Szmilewicz 
żył jeszcze w ciągu 43 godzin. 

Wdrożone dochodzenie policyjne dopro: 

+ Tragiczny wypadek podczas kąpieli. 
Szkoły powszechne z gminy indurskiej 

pow. grodzieńskiego urządziły w ubiegłą so 
jo В Е 3 ięciu świadków. Oskarża wiceprokurator 

botę wycieczkę do wsi Grajno na brzegu rze- ads AS ET > DES 
ki Świsłocz. Podczas kąpieli dwie uczennice, O: SPAN Oskaržongek OZ 
nie umiejące pływać trafiły na głębię i za: 
<zęły tonąć. Widząc to, *znajdująca się na 
brzegu żona osadnika wojskowego Buckowa 
rzuciła się do wody, aby ratować tonące, 
lecz sama utonęła. Jedna z uczennic równicż 
utonęła, drugą udało się uratować. 

-r Proces © szpiegostwo. Sąd Okręgowy 
w Grodnie pod przewodnictwem sędziego 
Hryniewicza rozpoczął rozpatrywanie wiel- 

kiej sprawy szpiegowskiej. Na ławie oskar- 
żonych zasiedli Aleksander Siniłło, były ka- 
pitan wojsk rosyjskich, Michał Kościewicz, 
Trojanowicz i 11 innych oskarżonych o szpie 
gostwo na rzecz Litwy. Ze względu na zna- 

AOPEODNGOE 01 000004000023 004002006000 0606000 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. ||-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł ABONAMENT 2 Zł: 

2002044000000000000004009009000 0000000006   
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Porządek nabożeństwa w Bazy- 
lice w dzień Bożego (lała. 
Nabożeństwo w dniu Bożego Ciała w Ba- 

zylice rozpocznie się uroczystą Mszą Św. na 
placu Katedralnym punkiualnie o godz. 10 
z rana. 

Q godz. 11, zaraz po sumie, odbędzie się 
uroczysta Procesja przez ulice Zamkową, 
$ ńską, Dominikańską, Wileńską, Orzesz- 
kowej i Mickiewicza. 

KOLEJNOŚĆ UCZESTNIKÓW 
JEST NASTĘPUJĄCA: 

1. Szkoły: 1. Szkoły powszechne. 2. Szko- 
ły XX. Salezjanów. 3. Państwowe Seminar- 
jum Ochroniarskie im. M. Konopnickiej. 4. 
Państwowe Seminarjum Nauczycielskie Żeń- 
skie im. kr. Jadwigi. 5. Liceum Żeńskie PP. 
Benedyktynek. 6. Liceum Żeńskie SS. Wizy- 
tek. 7. Liceum Żeńskie im. Filomatów. 8. 
Szkoła Przemysłowo Handlowa Żeńska im. 
E. Dmochowskiej. 9. Gimnazjum Żeńskie im. 
A. Czartoryskiego. 10. Gimnazjum Żeński 
im. Orzeszkowej. 11. Gimnazjum Żeńs 
Zgromadzenia SS. Nazaretanek. 12. 
Szkoła Handlowa Stowazryszenia Kupców 
Przemysłowców Chrześcijan (z i 
13. Państwowe Seminarjum  "Nauczy 
Męskie im. T. 14. Gimnazjum im. J. 
Słowackiego. 15. Gimnazjum im . A. Mickie- 
wicza. 16. Cimnazjum im. J. Lelewela. 17. 
Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. 

l. Związki i Stowarz nia Zawodowe. 

szenie młodzieży rzemieślniczej. 2. Sto- 
szenie Garbarzy. iązek Cechów w 

Wilnie (13 sztandar: zek Niższych 
Funkcjonarjuszy Państwowych. 5. Kolejowa 
straż Ogn. 5. Związek Maszynisłtów Ko. 
lejowych 7. Związek Urzędników Kolejowych. 
8. Zjednoczenie Kolejowców Polskich 
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Chrześcijańskie Związki Zawodowe, Zrz 
ne w Centralnym Związku Chrześc. Z 
wod. (w ilości 22). 10. Liga Robotnic: 
Kazimierza. 

    

Stowarzyszenie kupców i 
ścijan. 12. Związek Pra- 

lt; 

  

  

   
yszenia sportowe, ideowe, fi- 

lantropijne i religijne. 1. Stowarzyszenie spor- 

  

towe „Sokół*. 2. Koło Młodzie Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 3. Stowarzyszenie Mło- 

             y Polskiej. 4. nia Pomoc U. S. B. 5. 
Korporacje Akademickie. 6. Związek Strze- 
lecki. 7. Liga Morska i Rzeczna. 8. Opieka 
Polska nad Rodakami na obczyźnie. 9. Naro- 
dowa organizacja kobiet. 10. Stronnictwo Na-    

  

    

          

rodc 11. Oddział Wileński Powszechnego 
Zw. nerytów Państwowych R. Pol. 12 
„Ter szkoly ritas“. 13. Stowarzysze- 

nie Matek Chrześcjańskich parafji Ostrobram- 
skiej. 14. Kongregacja III Zakonu św. Fran- 

ciszka. Sodalicja św. Piotra Klawera. 16. 
Katolicki związek Polek. 17. Towarzystwo 
pań św. Wincentego a Paulo. 18 Sodalicje. 
Mavrjańskie. 19. Arcybractwo Serca Р, Jezusa 

św. Bartłomieja. 20. Arcybractwo 
; Honorowej Najśw. Serca P. Jezusa. 

    

     
         

e kościelne. V. Chór Związku 
Towarzystw  Śpiewaczych i Muzycznych. 
VI. Zakonnice i duchowieństwo konne i 
świeckie. VII. Za baldachimem: Przedstawi- 
ciele v Władz cywilnych, w owych 
i miej 1, Senat Akademicki, Prezydjum 
Sądów. VIII. Wojskowa kompanja honoro- 

wa z orkiestrą. IX. Wybrani z każdej parafji 
Wilna śpiewacy na czele wiernych. 

Ustawianie organizacyj, biorących udział 
w procesji rozpocznie się o godz. 9 min. 30 
rano. Szkoły mają przyjść na plac przed kość. 
św. Katarzyny. Uczestnicy, należący do II gr. 
stawią się na ul. Dominikańską u rogu Wi- 
lenskiej. Miejscem rki organizacyj III gr. 
będzie kość. św. y. Procesje kościelne 
ustawią się na przestrzeni od ul. Królewskiej 
do kość. św. Trójcy. Wreszcie śpiewacy pa- 
rafjalni zbiorą się na placu katedralnym za 
ławkami. Ostateczne ustawienie i kierownict 
wo poszczegółnemi częściami pochodu pro- 
cecjonalnego zostało powierzone księżom. 

Na procesję ustala się następujący porzą- 
dek pieśni: od chwili wyruszenia do I stacji 
„Twoja cześć, chwała”, od I stacji do ko 
św. Jana — dalszy ciąg pieśni: „Twoja cześć, 
chwała „Niebo, ziemia, at i morze”. 

Od kość. św. Jana do św. Katarzyny — „U 
drzwi Twoich*. Od kośc. św. Kałarzyny do 
św. Jerzego — „Niebo ziemia świat i morze* 
i na zakończenie hymn „Te Deum',w cas- 
sie którego po zwrotce „Salvum fac populum 
Tuum Domine* przy Bazylice zostanie udzie- 
lone błogosławieństwo w. Sakr. 

W razie deszczu z rana procesja odbędzie 
się o godz. 4 po południu, o ile do tego 
czasu wypogodzi się, w przeciwnym razie — 
w niedzielę 7 b. m. po sumie, która się roz- 

ie o godz. 10 min. 15. 
Uprasza się mieszkańców i właścicieli do- 

mów, położonych przy ulicach przez które 
będzie przechodziła procesja, o przyozdabia- 
nie w miarę możności okien, fasad domów 
i balkonów. 

Plan i kosztorys regulacji 
brzegów Wilji i ul. Zygmun- 

towskiej. 

Sekcja techniczna Magistratu m. 

   
   

     

  

   

        

   

   

  

      

    

     
     

        

     

Wilna przystępuje w najbliższych 
dniach do sporządzenia dokładnego 
planu i kosztorysu robót regulacyj- 
nych brzegów Wilji oraz ul. Zygmun- 
towskiej. 2 

' Miasto prowadzi pertraktacje z Dy- 
rekcją Dróg Wodnych i Dyrekcją Ro- 
bót publicznych w sprawie wspólnego 
sfinansowania tych robót. 

Obrady w Magistracie. 
Wczoraj odbyło się posiedzenie Magi- 

stratu m, Wilna. Porządek dzienny obrad w 
przeważającej części wypełniła sprawa wy- 
nalezienia kredytów na akcję zatrudniania 
bezrobotnych. W wyniku dyskusji postanc 
wiono natychmiast zwrócić się drogą tele- 
graficzną do bawiącego obecnie w Warsza- 
wie prezydenta miasta, by korzystając ze 
swego pobytu w stolicy poczynił na miejsen 
starania w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo- 
łecznej o przyznanie kredytów na walkę z 
bezrobociem. 

"Pozatem uchwalono wystąpić na najbliż- 
szem posiedzeniu Rady Miejskiej z wnios- 
kiem wyasygnowania 30.000 złotych na cza- 
sowe zatrudnienie bezrobotnych, oczywiście 
z tych którzy znajdują się w najbardziej 0- 
płakanych warunkach materjalnych. 
| NN TRAIN ZY WODĄ OTW 

Popierajcie Ligę Morską 
WEDOBTE WRYDERRE KT TZZOFO ZY ZERODYO 

Manewry czerwonej armii. 

Z pogranicza donoszą, iż w okolicach Bo- 
rysowa odbywają się wielkie manewry armji 
czerwonej. W manewrach biorą udział gar- 
nizony wojskowe z Mińska, Połocka, Orszy 

   

i Witebska. 
W manewrach bierze udział eskadra sa- 

molotów z Mińska i Połocka oraz specjalny 
pułk balonów wojskowo-wywiadowczych z 
Witebska. 

W związku z manewrami na pograniczu 
polsko-sowieckiem często ukazują się sowie- 
ckie samoloty. 

Onegdaj na odcinku granicznym Rado- 
szkowicze zauważono 3 samoloty sowieckie, 
które w pościgu za „nieprzyjacielskiemi* sa- 
molotami ukazały się nad Radoszkowiezawi. 

W DEDOEGNON"KA 

Wilno włączono do 
Powiat wileńsko - trocki wraz z 

m. Wilnem włączono do pasa po- 
granicznego, jako położony w obrę* 
bie 30 klm. od strefy granicznej. 

W związku z tem w najbliższym 
czasie z granic miasta Wilna wy- 
siedleni zostaną wszyscy wywro- 
towcy komunistyczni, którzy wyro- 
kiem sądowym zostali skazani na 
karę więzienia i po odbyciu kary 

pasa pogranicznego. 
Wilna. mieszkają na terenie m. 

Równocześnie 
go i m, Wilna. wysiedleni 
wszyscy obcokrajowcy, 
posiadają prawa azylu, 

Według prowizorycznych- obli- 
z Wilna wysiedlonych zosta- 

nie blisko 70 komunistów i około 
czeń 

300 obcokrajowców. 

Otwarcie muzeum sztuki. 
Dnia 7 czerwca w Wilnie nastąpi 

uroczyste otwarcie muzeum sztuki. 
Otwarcia dokona dyrektor depar- 

tamentu sztuki M. W. R. i O.P. p. Sko- 

Demonstracja 
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych 

przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego zgro 
madził się tłum bezrobotnych w liczbie oko- 
ło 400 osób. Bezrobotni wybrali z pośród sie 
bie delegację, którą przyjął zastępea naczel- 
nika wydziału opieki społecznej radca Tro- 
cki. Delegaci zwrócili uwagę władz woje- 
wódzkich na fakt przerwania z dniem 1 czer- 

  

  

- wea robót miejskich prowadzonych z kredy- 
tów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
i po seharakteryzowaniu rozpaczliwej sytu: 
acji bezrobotnych, pozbawionych ostatniej 
możności zarobkowania — domagali się do- 
starczenia im pracy. 

Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego 
wyjaśnił, że brak odpowiednich funduszów 
nie pozwala na dalsze kontynuowanie tych 
robót i że władze wojewódzkie mimo całego 
zrozumienia nędzy bezrobotnych i chęci 

Krwawa tragedja 
Zabójstwo i 

W domu Nr. 21 przy ulicy Obo- 
zowej (Łosiówka) mieszkała w cha- 
rakterze sublokatorki 18-tołenia Pra- 
skowja Romanówna., w której od 
dłuższego już czasu był zakochany 
kapral 4 pułku ułanów zaniemen- 
skich Ignacy Michniewicz. 

Piękna dziewczyna początkowo da- 
rzyła Miehniewicza wzajemnościa, 
spotykała się z nim często i uważana 
była wśród koleżanek i znajomych 
za jego oficjalną narzeczoną. 

Jednakże ostatnio stosunek Roma- 
nówny do Michniewicza uległ nagle 
dziwnej zmianie, stała się wobee nie- 
go mniej czuła, a wszelkie rozmowy 
© mającym się odbyć ślubie natych- 
miast przerywała, skierowująe roz- 
mowę na inne tory. я 

Poniewaž taki stosunek narzeczo- 
nej wydał się Michniewiczowi podej- 
rzanym, postanowił zażądać od niej 
wyjaśnień. 

Krytycznego dnia odwiedził Ro- 
manównę i przesiedział z nią na we- 
randzie do późna w nocy. Przed poże- 
gnaniem się (było to koło godziny 
1-ej w nocy) Michniewicz ostatecznie 
zażądał od Romanówny wyjaśnienia 
dlaczego się zmieniła i zwleka ze Ślu- 
bem. Wówczas ta mu oświadczyła, że 
doszła do przekonania, że nie jest dla 
niej odpowiednią partją, że musiała- 

  

czylas. Na otwarcie z Warszawy przy- 
bywa cały szereg znakomitych arty- 
słów. i 

bezrobotnych. 
przyjścia im z pomocą nie są w stanie ro- 
bót wznowić 

Z przed gmachu Urzędu Wojewódzkiego 
bezrobotni udali się do Magistratu, gdzie 

przez również wysłali delegację, przyjętą 
Prezydjam Magistratu. Przedstawiciele Sa- 
morządu oświadczyli, że sprawa walki z bez- 
robociem leży im bardzo na Sercu, i że czy 
nią wszystko by sprawę tę uregulować w 
szerszym zakresie. 

W najbliższym czasie Magistrat ma roz- 
począć roboty nad regulacją brzegów Wilji“ 

oraz ul. Zygmuntowskiej, która bodaj najbar 
dziej ucierpiała w okresie minionej powodzi 
Na robotach tych zostanie zatrudniona wię- 
ksza ilość bezroboinych. 

Po tem oświadczeniu bezrobotni rozeszli 
się spokojnie nie zakłócające nigdzie porzą- 
dku. 

przy ul. Obozowej. 
samobójstwo. 

by jako starowierka przejść na kato- 
licyzm, i dlatego uważa, że muszą się 
rozstać, tem bardziej, że ma już sta- 
rającego się © nią bogatego staroo- 
brzędowca, 

Przerażony oświadczeniem 

je postanowienie. 
Nalegania nie odniosły 

krwią padła na deski werandy. 
Śmierć nastąpiła natychmiast. 

Zanim na odgłos strzału zbiegli się 
sąsiedzi, zabójey już nie było. Po do- 
konaniu szalonego czynu Michniewicz 
udał się do koszar, i tu wystrzałem  F.-B. t. j. wydziałom powiatowym, gm 

z rewolweru w skroń pozbawił się 
życia. 

Trupy. zabitej i samobójcy prze- 
wieziono, na mocy decyzji władz są- 
dowo-śledczych, do kostnicy szpitala 
św. Jakóba. 

Ponura tragedja wywarła w całej 

(O). okolicy wielkie wrażenie. 

  

KRONIKA 
Dziś: Erazma. 

Jutro: Boże Ciało. 

  

Wschód słońca—g. 3 ma. 21 

Zachód ‚ —. 19 m. 47 

Spostrzeżenia Zakładu Msteersiogii U. $. 

w Wilnie z dnia 2 VI—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia -|- 17° С. 

= najwyższa: -|- 23% C. 

ь najniższa: -- 14° С. 

Opad w milimetrach: 7,8 

Wiatr przeważsjący: południowo-zachcdni. 

Tendencja barom. spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

URZĘDOWA. 

— Wojewoda Kirtiklis przyjął w dniu 2 
b. m. m in. starostę wileńsko-trockiego Ra- 
dwańskiego w sprawach służbowych, dele- 
gację złożoną z p. Leonowej Izydorczyko- 
wej i admirała Borowskiego "w sprawach 
"Towarzystwa Przyjaciół 85 p. p. strzelców 
wileńskich, delegację kupeów samochodo- 
wych w sprawach koncesji autobusowej i in. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Przegląd dorożek konnych. Starostwo 
Grodzkie Wileńskie podaje do ogólnej wia- 
domości iż na podstawie rozporządzenia Nr. 
13 delegata rządu z roku 1923 zarządzony 

został przegląd dorożek konnych w roku bie- 
żącym na placu Łukiskim w porządku nasię 
pującym. 

15/VI — od Nr. 1 do 100 włącznie, 17/VL 
od 101 do 200 włącznie, 18/VI — od 201 do 
300, 20/VI — od 301 do 400 włącznie, 22/VI 
od 401 do 500 włącznie. 24/VI reszta doro- 
żek ,oraz wszyscy ci, którzy z jakichkolwiek 
przyczyn w oznaczonych dniach nie mogli 
stanąć do przeglądu. Początek przeglądu a 
godz. 9 rano. Właściciele, którzy nie dostar- 

czą swych odrożek do przegłądu w termi- 
nach oznaczonych bez uzasadnionych powo 
dów, będą pozbawieni prawa uprawiania 
swego zawodu oraz ulegną karze grzywny 
lub aresztu do dwóch miesięcy w. drodze 
administracyjno-karnej. Dodatkowe terminy 
przeglądu nie będą wyznaczane. Pojazdy. 
liberja, i uprząż winny być w czasie pr: 
glądu w zupełnym porządku. Nadmienia s 
że dorożki powinny być polakierowane trwa- 
łym lakiem. Dorożki lakierowane lakiem nie- 
trwałym i te, które nie będą odpowiadały 
wymaganiom, będą zdyskwałifikowane i wy- 
cofane z ruchu. Właściciel, względnie woźni- 
cą w czasie przeglądu winien posiadać le- 
gitymację dorożkarską, kartę ewidencyjną na 
konia oraz 3 zł. dla pokrycia kosztów zna 
ków dorożkarskich. Wszyscy dorożkarze, któ 
rzy posiadają zezwolenie na uprawianie za- 
wodu dorożkarskiego (bilet jazdy), bezwzglę- 
dnie muszą stawić się wraz z biletami, któ- 
re będą odpowiednio ostemplowane. Woź- 
nicy, którzy nie będą posiadali zawizowa- 
nych na przeglądzie biłetów nie będą mogli 
dalej uprawiać swego zawodu.   

  

      

   
   

  

MIEJSKA 
— Jeszcze w sprawie pożyczki angielskiej. 

Jak wiadomo, delegacja m. Wilna bawiąca 
ostatnio w Londynie, sfinalizowała pertrak- 

„szego już czasu 
zagranicz- 

nych w sprawie likwidacji przedwojennej 
pożyczki angielskiej. Na zasadzie podpisa- 
nej umowy osiągnięte zostało porozumienie 
co do spłaty długu, na warunkach, które 

     tacje, ciągnące od dł 
z przedstawicielami wierzycieli 

w swoim czasie podawaliśm; 

  

Obecnie Magistrat m. Wilna wszczął ro- 
kowania z Ministerstwem Spraw Wewnętrz 
nych, co do udziału miasta i władz centrał. 
nych w spłacie tej pożyczki. W sprawie te; 
m. in. odbywa konferencje, bawiący obecnie 

Fo-   w Warsz; 
lejewski. 

awie prezydent m. Wilna mec 

LITERACKA. 

— 134 Środa Literacka, poświęcona życiu 
kulturalnemu dzisiejszej Republiki Lite 

), odbędzie dziś o godz. 8.30 w Zw 

u Literatów. P. Antoni Wałajtis, lektor ję 
litewskiego w Inst. Europy Wsch + 

    

      

   

   

     

  

ie na temat „Nowa Litwa 
skich”, Po referacie dysku 

о ympalyków i gości. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Udział młodzieży akademickiej w uro- 
czystościach Bożego Ciała. Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzi 
kademickiej U. S. B. wzywa młodzi 
mieką do wzięcia gremjalnego udziału w 
nabożeństwach Bożego Ciała, w szczególności 
w procesji. Zbiórka na dziedzińcu Piotra 
Skargi dnia 4 czerwca'*r. b. o godz. 10 rano 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
ków U. S. B. wzywa członków do wzięcia 
jak najliczniejszego udziału w procesji Bo- 
żego Ciała. Zbiórka dnia 4 czerwca o godz. 
9.45 na podwórku Piotra Skargi. 

— Zebranie ogólne „Legjonu Młodych*. 
Dnia 4 b. m. o godz. 17 w lokalu własnym 

  

    Wstęp dla 
  

  

    

  

ul. Uniwersytecka 6—8, odbędzie się zebrać 
nie ogólne członków, „Lepgjonu Młodyct” 
Obecność wszystkich członków konieczna. 

HARCERSKA. 

— Podziękowanie P. Prezydenta. Kan- 
celarja cywilna z polecenia Pana Prezydeu- 
ta Rzeczypospolitej przesłała na ręce woje- 
wody podziękowanie uczestnikom walnego 
zjazdu oddziału wileńskiego Związku Har- 
cerstwa Polskiego w Wilnie za depeszę hoł 
downiczą dnia 21 b m. nadesłaną z okazii 
tego zjazdu. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1910-g0. Dziś w dniu 

3 czerwca plan poboru rocznika: 1910-go о- 
bejmuje mężczyzn z nazwiskami na literę 
S$, zamieszkałych na terenie II komisarjatu * 
PE: 

Wszyscy wzmiankowani mężczyźni winni 
są stawić się punktualnie o godz. 8-ej w 
lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2, gdzie urzę- 
duje Komisja Poborowa. 

z pasa pograniczne- 
zostaną 

którzy nie 

   

uko- 
chanej, Michniewicz usiłował przeko- 
nać ją, że może to pociągnąć tragicz- 
ne następstwa i prosił by cofnęła swo 

jednak 
skutku i Romanówna kategorycznie 
odmówiła. Wówczas w umyśle odtrą- 
conego młodzieńca powstała straszna 
myśl zabicia ukochanej, by nie dosta- 
ła się nikomu. W tejże ehwili wydo- 
był rewolwer i skierował lufę w pierś 
Romanówny. Padł strzał. Kula prze- 
szyła serce dziewczyny, która brocząe 

  

   

adm. Lit. Tow. Naukowego, mówić bę- 
fle druków 

3 

Z POCZTY. 
— Inspekeja pocztowa. Prezes Wileńskiej 

Dyrekcji Poczt i Tełegrafów przeprowadzii 
inspekcję urzędów i agencyj pocztowych w 
kilku miejscowościadh na terenie wileńskiej 
Dyrekcji. 

KOMUNIKATY. 
— Baczność Cykliści! Zarząd Wil. Tow. 

Cyklistów wzywa wszystkich członków -do 
wzięcia udziału ze sztandarem w uroczys- 
tości Bożego Ciała. Zbiórka o godzinie 9 ra- 

v dniu 4 czerwca 1931 r. w lokalu T-wa 
emiecka 9. . 

— Zarząd Wileńskiego Związku Towa- 
rzystw Śpiewaczych i Muzycznych wzywa pp. * 
członków do jak najliczniejszego wzięcia u- 
działu w uroczystej procesji Bożego Ciała. 

Zbiórka chórów we czwartek o godz. 8.30 
rano w siedzibie Związku (ul. Mickiewicza 6 

lokal T-wa Lutnia). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Lustracja oddziałów i drużyn Federa- 

cji P. Z. O. O. W dniu 5 czerwca z ramienia 
zarządu wojewódzkiego Federacji P. Z. O. O. 
rozpoczynają inspekcję oddziałów i drużyn 
Federacji pp. mjr. Kazimierz Bąbiński i se- 
kretarz Federacji Wilhelm Popławski. Ziu- 
strowane zostaną powiaty święciański, b 
sławski i oszmiański. Następnie w najbli 
szym czasie zlustrowane będą oddziały iw 
innych powiatach. Inspekcja ma na celu u- 
stalenie stanu organizacyjnego kół i drużyn 
jak również stanu wyćwiczenia i sprawności. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XVIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 3 czerwca 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

— Walne zebranie członków Wileńskiego 
Towarzystwa „Mens*% dla walki z alkoholiz- 
mem i innemi nałogami odbędzie się w pią- 
tek dnia 12 czerwca r. b. w lokalu tegoż To- 
warszystwa (ul. Żeligowskiego 1 m. 21) — 
w pierwszym terminie — o godzinie 6.30 
p. p. w drugim — ważnym przy każdej iło- 

= ści członków o godz. 7-ej p. p. 
— Z Towarzystwa Nowoczesnego wycho - 

wania. Dnia 5 czerwca 1931 r. w piątek o 5. 
7 wiecz. w sali Kuratorjum (Wołana 10; 
odbędzie się zebranie Towarzystwa z nasię- 

pującym porządkiem dziennym: 
I. p. Bohucki — Sprawozdanie z peda- 

gogicznej wycieczki do Wiednia. 
II. Dyskusja. 
III. Wolne wnioski. * 
Wstęp wołny. 

  

  

     

  

   

  

   

RÓŻNE. 

— Apel do pracodawców. Ze wzgłędu na 

panujące bezrobocie celem ułatwiania bez- 

robotnym, pozostającym dłuższy czas bez 

pracy, otrzymania takowej, jak również ma- 

jąc na uwazde uniknięcie ewentualnych na- 

dużyć przy pobieraniu zasiłków z F. B. w 

czasie pracy Zarząd Obwodowy Funduszu 

Bezrobocia w Wilnie prosi pracodawców, 

aby w miarę możności przyjmowali  robot- 
ników do pracy za pośrednictwem Państwo- 

wych Urzędów Pośrednictwa Pracy w Wil- 

nie, Baranowiczach i Nowogródku. Ponieważ 
zdarza się, że bezrobotni, pobierając zasii- 

ki z F. B. odmawiają przyjęcia proponowa- 

nej pracy, Zarząd Obwodowy zwraca się da 

pracodawców z prośbą aby o takich wy- 
padkach komunikowali wyżej wymienionym 
urzędom, względnie instytucjom zastępczy 

  

   
    

  

nom lub magistratom.  Nieprzyjęcie pr 
przez bezrobotnego, pobierającego zasiłk 
z F. B., pozbawia go parwa do dalszych za- 
siłków. В 

— Apel do ćzłonków i sympatyków T-wa 
Opieki nad zwierzętami. Wobec tego. że w 
myśl atr. 3 rozp. Prezydenta Rzeczypospoh- 
tej Polskiej z dnia 22.111. 1923 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. R P. Nr. 36 poz. 332) m 
być wydane przepisy wykonawcze w spra 
doświadczeń naukowych na żywych zwie 
rzętach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznycł 
rozesłało ankietę w tej sprawie do wszyst 
kich T-w Opieki nsd Zwierzętami. 

Ponieważ termin odpowiedzi upływa z 
dziem 15 czerwca r. b. zwracamy się do 
członków i sympatyków naszego T-wa z 
prośbą o zakomunikow. nam, pod adresets 
Sekretarjatu Tatarska 2 ód godz. 6 do 7 
wiecz osobiście lub pisemnie, (Dyskrecja za- 
pewniona) następujących danych: 

a) szczególnienie gdzit uprawia się wi- 
wisekcję z ewentualnem wskazaniem osób 
nieukwalifikowanych i niefachowych (ucz- 
niów przygodnych dyletantów i t. p.) oraz 
wogóle niepowołanych do wykonywania do- 
świadczeń. й › 

b) sposobu traktowania zwierząt przezna- 
czonych do wiwisekcji — przed poddaniem 
ich doświadczeniom. 

C) wskazanie szczególnych znanych fa- 
któw w pewnych miejscowościach i zakła- 
dach. 

Mamy nadzieję że osoby którym są zna- 
ne okrucieństwa, którego ofiarą są źwierzęta 
poddane wiwisekcji nie odmówią nam cen- 
nych informacyj w tej tak bolesnej i krzyw- 
dzącej zwierzęta sprawie. 

Zarz. T-wa Op. nad zwierzętami 
w Wilnie. 

в& В 
ŚRODA, dnia 3 czerwca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańska 
‚ 13.10: Kom. meteor 25: „Wśród 

. 16.00: Aud. dla dz . 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: Chwiłka strzelecka. 19.15: „Pogadanka 
radjotechniczna*. 19.35: Program na czwar- 
tek. 19.40: Pras. dzien. radj. 19.50: Operetka 
2 Komunikaty. ) 

CZWARTEK, dnia 4 czerwca 1931 r. 

.15: Nabożeństwo z Wielkich Piekar. 
11.58. Czas, 12.05: Muzyka operetkowa (p'y- 

ty). 13.10: Kom. meteor. 13.20: Pogadanka 
i recital špiewaczy. 14.10: Dnie Mickiewi 
czowskie w Nowogródku—odczył 14 0a 

   

      

     

     

      

   

  

czyt i koncert. 16.40: Aud dla mło ży. 
17.10: Laureaci Lwowa. 17.45: Koncert po- 
pularny. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
152“. 19.20: Wileńskie detektory wobec na- 
wej stacji pog. 19.30: Program na piątek 
i rozmaitości. 19.40: „Boże Ciało w dawnej 

Polsce* — felj. 20.00 Skrzynka poczto 
techniczne 20.15: Muzyka lekka. 21 
Aud. poświęcona ku czci Ś. p. Ździsława - 
bickiego. 22.00: „Strzeliste wiersze“ — felj. 
22.15. Recital Ignacego Dygasa. 22.45: Kom. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT POPOŁUDNIOWY 

Radjostacja wileńska nadaje dziś ciekawy 
koncert popołudniowy poświęcony muzyce 
klasycznej w wykonaniu trio instrumental 
nego. W koncercie biorą udział Judyta Nej- 
mann — I skrzypce, M. Nejmann — It 
skrzypce i Władysław Trocki fortepian. Pro- 
gram wypełniony będzie utworami muzyki 
klasycznej, mianowicie sonatą A-moll Pur- 
cella, sonatą Veracini'ego, sonatą G-moll 
Hendla, oraz koncertem D-moll Vivaldi'ego. 
W przerwach wygłosi recytacje dobzre znany 
"radjosłuchaczom wileńskim p. Wacław Mali- 
nowski. Recytacje dzisiejsze poświęcone be- 
dą Adamowi Mickiewiczowi, pomnik które- 
go należy w Wilnie do kategorji spraw wie- 
cznie aktualnych. 

     
          

   



      

jonistėw, w stosunku 3:1 (1:1), 

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

8 m. 15 w. arcydowcipna lekka komedja L. 
Verneila „Młode małżeństwo* w reżyserji 
H. Zelwerowiczówny. 

Obsadę stanowią: Eichlerówna, Severinów 
na, Kreczmar, oraz Wyrwiez-Wichrowski, 
którzy w świetnie postawionych rolach zna- 
leźli wdzięczne pole do popisu aktorskiego. 
Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 

  

skim. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. ukaże się 
sensacyjna sztuka amerykańska „Tajemnice 
stacji radjowej*, święcąca w Wilnie prawdzi- 
„wy triumf artystyczny. Niezwykle emocjo 
nująca treść, charakterystyczna atmosfera 
wielkiej stacji radjowej w Ameryce, boga- 
ta galejra typów, oraz akcja pełna napięcia 
i niespodziewanych zwrotów, sprawiają, że 
sztuka ta od początku do końca nie prze- 
staje zaciekawiać i bawić widza. Główne role 
odtwarzają Lewicka, Ciecierski, Wyrzykow- 
ski, Żurowski, oraz Wasilewski, który zara- 
zem sztukę wyreżyserował. 

Ceny miejsc znacźnie zniżone. 

— Koncert popularny w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Kolejny koncert popularny w 
ogrodzie po-Bernardyńskim z udziałem or- 
kiestry, oraz artystów Teatrów Miejskich od- 
będzie się jutro, we czwartek o godz. 8 m. 
30 w. Wejście 40 gr. 

SPORT 
W.K.S. 6 P. P. LEG. — „MAKABI“ 3:1 (1:1). 

W sobotę dnia 30 maja b. r. odbył się 

mecz towarzyski pomiędzy powyższemi klu- 
bami, który zakończył się zwycięstwem leg- 

Na boisku 
„Makabi* z okazji odbywającego się święta 
gospodarzy, zgromadziło się dużo publicz- 
ności, która z widocznem zainteresowaniem 

obserwowała przebieg zawodów. 
W pierwszej połowie „Makabi* forsuje 

grę lewem skrzydłem, z którego centry z 
zamieszania  podbramkowego zdobywają 

bramkę. Po krótkim czasie wojskowi wyrów- 
nują z przeboju Hajdula. Po przerwie woj- 
skowi opanowują boisko i po licznych prze 
bojach W. K. 5. zdobywa dalsze dwa pun- 

$ymfonja morza i miłości alu Bliejskie 
Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 3 do 5-go czerwca 193| roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

kty przez szczęśliwego strzelca Hajdula, któ- 
ry zdobył „hat trick*. Drużyna wojskowych 
grała bardzo ambitnie. Z „Makabi* wyróż- 
nili się Bornbach i Szwarc. Sędziował pan 

Sznajder. 

WALKA O TYTUŁ MISTRZA W PIŁCE 
NOŻNEJ. 

W ciągu ubiegłej soboty i niełzieli odby- 
ły się w Wilnie dalsze rozgrywki o mistrzo- 
stwo klasy „A“. 

1 p. p. Leg. — ŻAKS 3:0 
W sobotę na boisku Makabi stanęły dru- 

żyny 1 p. p. Leg. i ŻAKS-u. Wynik 3:0 dla 
1 p. p. Leg. doskonale odźwierciadla prze- 
bieg zawodów. 

ŻAKS do gry wniósł dużą dozę ambicji 
i temu głównie zawdzięczać musi skromną 
stosunkowo porażkę. Na wysokości zadania 
pozatem stanęła w drużynie żydowskiej o- 
brona i bramkarz, natomiast pomoc i atak 
zaprezentowały się ze strony nienajlepszej 

1 p. p. Leg. bez słabych punktów, miał 
przez cały czas znaczną przewagę, przerywa 
ną nieskoordynowanemi wypadami graczy 
ŻAKS-u. 

Bramkami podzielili się: Pawłowski, Go- 
dlewski i Naczulski. 

Lauda — Makabi (Baranowicze) 3:2 

Pierwszy w Wilnie występ Makabi bara- 
nowickiej wypadł bardzo blado. Poza nie: 
złym bramkarzem i dobrym prawym obroń- 
cą drużyna nie posiada jaśniejszych pun- 
któw. Całość przedstawia się dość prym'- 
tywnie i nie może liczyć na RR 5Ц- 

kcesy w rozgrywkach. 

Lauda dostosowała się w ” zupełności da 
poziomu gości, prowadząc grę bezplanową, a 
co gorsza wniosła na boisko pierwiastek 
brutalności. 

Najsłabiej jednak zaprezentował się są- 
dzia por. Bajgiel, który mylnemi rozstrzy- 
gnięciami denerwował graczy, wdając się po- 
nadto w niepotrzebne dyskusje. 

Przebieg gry nie zasługuje na wzmiankę. 

LEKKAATLETYKA. 

W niedzielę w stadjonie na Pióromoncie 
odbyły się drugie w bieżącym sezonie zawo- 
dy lekkoatletyczne, zorganizowane przez o- 
środek wychowania fizycznego. W poszcze- 
gólnych konkurencjach zawody dały nastę: 
pujące wyniki techniczne: 

KU RJ BER W. 

Biegi 200 mtr.: 1) Wieczorek (3 p.sap.j 
24,2 sek. 110 mtr. przez płotki 1) Wieczorek 
17,2; 800 mtr. 1) Sidorowicz (AZS) 2 m. 4 s. 
3000 mtr, 1) Żylewicz (3 p. sap.) 9,54. 

W. tyczce bardzo dobry wynik osiągnął 
Wieczorek skacząc 340 ctm. Znacznie sła- 
biej wypadł skok w dal, gdzie Wieczorek 
skutkiem niedyspozycji osiągnął zaledwie 
595 ctm. 

W oszczepie pierwsze miejsce zajął Woj- 
tkiewicz (Sokół) rzutem 47 metrów 7 em. 

Kula 1) Wojtkiewicz 11,97 mtr. 
Na specjalne wyróżnienie zasługuje naj- 

lepszy w roku bieżącym na boiskach ро!- 
skich wynik w dysku uzyskany przez Zie- 
niewicza — 39,34 mtr. Młody ten zawodnik 
AZS rokuje duże nadzieje na przyzsłość i 
w razie racjonalnego treningu może wyniki 
swe znacznie poprawić, 

W, konkurencji pań wyniki były nastę- 

pujące: o 
Kula 1) Lewinówna 11.50 mtr. (rekord 

okręgu wileńskiego). 

Skok w dal 1) Szaciłłówna 411 mtr. W 
biegu na 60 mtr. ta sama zawodniczka u- 
zyskała czas 8,8 sek. 

Skok wzwyż Ozaikówna (Makabi) 
30 ctm. 

Oszeżep 1) Malanowska (AZS) 28,55. 
W biegu na 500 metrów Putrymówna 

(Sokół) ustanowiła nowy rekord okręgu u- 
zyskując b. dobry czas 1,37,5 

Zawody odbyły się przy 40 stopn. upału. 
W tych warunkach uzyskane wyniki uwa- 
żać należy za bardzo dobre. 

1 m. 

ZAWODY W STRZELANIU 
O MISTRZOSTWO WILNA. 

Ubiegłej niedzieli przez obwód przyspo- 
sobienia wojskowego 1 p. p. Leg. zorganizo- 
wane zostały zawody strzeleckie o mistrzo- 
stwo Wilna, które odbywały się jednocześnie 
na trzech strzelnicach. W: broni małokalibro- 
wej bardzo dobry wynik uzyskał Kamiński 
(gimn. Ad. Mickiewicza) uzyskując na 300 
możliwych punktów 290. Drużynowo zwy- 
ciężyła reprezentacja hufców szkolnych. 

W, strzelaniu z pistoletu indywidualnie 
najlepiej spisał się Krupowicz. Drużynowe 
zwycięstwo odniósł policyjny klub sportowy. 

W strzelaniu z broni wojskowej wyróżnił 
się Kucharski 5 p. p. Leg. 

Organizacja zawodów bardzo sprawna 
spoczywała w wytrawnych rękach. majora 
Zauchy. 

  

  

IBALA MIEJSKA Wielki film morski z okresu wojny z Ryffe- ` * 
RZS EE Miał w Maroko, aa maka; Dolly Davies i Charles Vanel. 

Kasa czynna od godz. 5 min. 30, Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: Urwis dziewczyna. 

- Dźwiękowy Dziś! Wielka sensacjal Ceny znacznie zniżone: Na |- -szy seans—Balkon 50 gr, parter 86 gr; na po- 
zostałe seancy— Balkon 60 gr., „parter od 1 zł. 

zobaczą wszyscy w polska- 
amerykańskim dzwiękowcu Akis 

Wiłeńska 39, tel. 9-26 

Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) 

$ w į AT B E Z 6 R A Bi į c Film mówiony po polsku. 

W rolach głównych: Słynny amant ADAM BRODZISZ, Maryla Woyno, Józef Redo i inni, 
Ciekawe telewiz. zdjęcia dokonane na całej kuH zlemskiej. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10'15 
  

Uwaga! Nadzwyczajne: przedstawienie filmowe w kinie 

  

„HELIOS“ 
B poprzedzi odczyt 

Tylko w piątek WALKA .PROSTYTUCJĄE: ży Pierija 
  

BŹWIĘKOWE KINO 

„LLV 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Ceny od 50 gr. . 

Dziś! Wielki 
przebój dźwiękowy! 

Harry Liedtke, ekranu Lia Eibenschuetz. — 
; oraz TYGODNIK DŹWIĘKOWY PARAMOUNTU. — 

Kapitan marynarki 
W roli głównej dawno 
niewidziany: ulubieniee 

publiczności 

p wystąpi poraz pierwszy w filmie dźwiękowym oraz nowa czarująca gwiazda 
NAD PROGRAM: KOMEDJA RYSUNKOWA 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10'15 
  

Dźwiękowe Kino 

С @ЛМ @ | Impresario 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 NAD PROGRAM: Dedatki dźwiękowe. 

Dziś! Nareszcie BUSTER KEATON 
mówi i spiewa 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 šwiąt. o g. 2-ej. 

NASTĘPNY PROGRAM: PAT i PATACHON JAKO STRZELCY. 
ceny zniżone. 

  

Sino Kolejowe 

OGNISKO 
sóek dworoa kolejow.) 

Dziś i dni następnych! 

Świetny program p. t. 

  

WILEŃSKIE T-WO HANDLOWO-ZASTAWOWE 

LOMBARD 
Zawiadamia, że w dn. 10, 11 i i2 czerwca w lo- 
kalu lombardu przy ulicy Biskupiej 12 (Plac Ka- 
tedralny) o godz. 5-ej po południu odbędzie się 
licytacja zastawów od Nr. 28716 do Nr. 92300 

opłaconych do lutego 1931 roku. l 

Pani nie chce dzieci 
W rolach słówwc Harry Liedtke, Marja Corda + 

Początek seansów o godz.6 ej, w niedz.i święta o godz. 4-ej. Nast. progr.: Żywy trup z Pudowkinem w roli głównej 

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, 
kowany, z długoletnią praktyką 

kino mechanik elek rolechni 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

  

® Wspaniały dram. 
erotyczno-życiowy 

w 8 aktach. 

Wspaniała wystawa. 
Ciekawa treść, 

wykwalifi- Oddam 
na własność 

dziecko (dziewczyn- 
k <) urodzoną ir -go 

| maja r. b. -= ul. No- 
wogródzka Nr. 99, 

Witkowska. 
  

TADEUSZ SIKORSKI. : 2) 

ŽYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

— Za cóż pan dostał order, kiedy pan nie prz 
mował udziału w walkach? — zapytał Wichrowski. 

— A to dobre sobie za so, — odparł inżynier — 
nie czując się zupełnie dotkniętym .Za to, że szezęśli- ' 

wie przyjechałem z Petersburga. Inni za to samo do- 

stali. Zresztą wojna była przegrana, więc co to komu 

szkodziło porozdawać. jak najwięcej orderów... robiło 
wrażenie, że wojnę wygraliśmy, — ze szczerą intencją 
zakończył inżynier, a po chwili ciągnął dalej skwapli- 

wie, jakby bojąc się, żeby Wichrowski mu nie 

przerwał. 
— A teraz opowiem panu jeszcze o Charbinie, to 

się panu przyda. Koniecznie niech pan odwiedzi re- 

staurację Gomiarteli w Nowem Mieście. „,Kafe-szan- 

tan* tam cudowny. Może jest jeszcze Tamara, pierw- 

sza tancerka... nogi boskie, aż mlasnął językiem, 

wciągając powietrze... — ukłony jej ode mnie. Proszę 
powiedzieć, że będę na jesieni... Został tam jeszcze mój 

szwagier z siostrą, więc trzeba ich odwiedzić. Pasie 

on teraz bydło... 
— Jakto, więc nie jest oficerem, jak pan poprzed- 

nio mówił? — przerwał Wichrowski. 
— Widać, że pan się nie orjentuje w naszych stą- 

sunkach, — tonem pobłażliwym odparł inżynier. Ów- 
szem jest oficerem i nawet kapitanem sztabu jeneral- 
nego, lecz mu to nie przeszkadz paść bydło. Wytłu- 
maczę panu o co chodzi. Szwagier mój od początku 
wojny był delegowany na Daleki Wschód, przebywał 
na froncie aż trzy dni, potem dostał się do tyłu, do za- 
rządu transportów i zapasów. Naczelnikiem tego za- 
rządu był jenerał Uchacz-Ochorowicz, bardzo solidny 
dowódca i dobry administrator. Miał on dla potrzeb 
armji kilkadziesiąt tysięcy sztuk bydła, które trzeba 
było karmić. Rząd asygnował pieniądze, uważając, że 
w północnej Mandżurji zima trwa sześć miesięcy, tym- 
czasem nasz dowcipny jenerał kazał zapędzić bydło 

    

  

  

  

  

      

do południowej Mandżurji, gdzie cały rok jest trawa 
zielona i bydło się karmi z Bożej łaski, a przydzieleni 
do jenerała oficerowie,: którzy mają nadzór nad by- 

/ dłem, otrzymują pieniądze. Dlatego nazywa się, że pa- 
są oni bydło u jenerała Uchacza. Szwagier mój dotych- 
czas jest pastuchem i wcałe mu źle nie jest. 

— Przecież to jest nadużycie, — oburzył się Wi- 
chrowski. Góż na to władza, prokurator? 

— Ech, mój drogi panie. Tak jest w Rosji, ale nie 
w Mandżurji, tam wszystko inaczej. Wie pan, że nawet 
jest przysłowie takie: 

W Mandżurji tysiąc wiorst —to nie odległość, ty- 
siąc rubli — nie pieniądze, a defraudacja -- nie jest 
przestępstwem, lecz środkiem do życia. 

— (o, dobre przysłowie? Jak tam pan pobędzie, 

zobaczy, to przestanie się dziwić. 
— Panie inżynierze — zawołał generał, — czeka- 

my na pana do winta, mamy jeszcze dziesięć dni drogi, 
a może i zamieć się trafi, to jeszcze nam maszynista 
dołoży, więc do pracy! Wichrowski z kiłkoma pasaże: 
rami pozostał w wagonie restaurcayjnym. Marcowe 
słońce rozsrebrzyło swemi promieniami błyszczącą 
przedziwną białością powłokę śnieżną. Nigdzie ani 
śladu ludzkie jsiedziby. Zagłębił wzrok we wschodnim 
kierunku i myślał: 

Góż ten nowy dla mnie świat kryje w sobie, jakie 
drogi przeznaczenia są już tam dla mnie niewidzialną 
ręką wykreślone. Czy życie bez troski, do którego tak 
dążę, czy ciężkie trudy i zmaganie się z losem? Czy ta 
ogromna przestrzeń nie mówi mi, że jak te obszary 
olbrzymie, będzie moje życie szerokie i piękne. Albo 
też spotka mnie los poety. 

„Może wszyscy wrócą, ale ja nie wrócę..." 
Idźmy jednak śmiało ku swemu przeznaczeniu. 

Przecież w tej gonitwie bez końca za chimerą szczęścia 
jest coš podniecającego, a czuję mocno, że los mój roz- 
strzygnie się tam na Dalekim Wschodzie, gdzie tak 
jasno świeci słońce, a ludzie stworzyli sobie pełre uro- 

ku życie. 
Przechodząc do swego wagonu, Wichrowski zetk- 

nął się z dwoma osobnikami, którzy go zaintrygowali 
swą Biamais zoo Nie będąc przez nich zauwažony, 
słyszał, jak jeden powiedział: 

  

   

  
  

     

ПВЕ ХК 

TURNIEJ TENISOWY AZS — ŽAKS 

W dniach 4 i 5 czerwca b. r. na kortach 
parku im. gen. Żeligowskiego razegrany bę 
dzie turniej międzyklubowy pomiędzy Żyd. 
Akad. Klubem Sport. a AZS-em w grze po- 
jedyńczej i podwójnej panów. Oba konku 
rujące kułby wystawiają po trzech graczy, 
grający każdy z każdym. W grze podwójnej 
zaś wezmą udział po dwa zespoły. Ze strony 
AZS-u do turnieju będą wystawieni gracze 

drugiego garnituru klasy „A%. Rozgrywki 
rozpoczynają się: we czwartek o godz. 16-ej 
w piątek o godz. 16-ej min. 30. 

е PA 

Ukończenie krajowego 
konkursu ujeżdżania koni. 
WARSZAWA 2.6. Pat. — W dniu 2 czer- 

wca ukończono krajowy konkurs ujeżdżania 
koni w którym startowało 28 zawodników i 
ukończyło konkurs 12. Pierwsze miejsce 
zdobył rtm. Królikiewicz na koniu „Dream* 
z 15 błędami, drugie miejsce por .Szosland 
na „Irysie* 22 i pół punktów karnych, trze 
cie rtm. Romaszkan na „Cwale* 25 i pół p. 
karn. czwarte por. Biliński na „Faworytce“ 
285/12 p. Konkurs międzynarodowy im. Ś. p. 
Jurjewicza z powodu zmierzchu nie mógł 
być ukończony. Ostatnie próby w tym kcn- 
kursie odbędą się w dn. 3 czerwca rano na 
torze łazienkowskim, gdzie nastąpi rozdanie 
nagród. 

LL SKECZ I CZABZCZCOA 

Podróż na księżyc nie jest mrzonką, 
Wspaniała i udana próba prof. Piccarda 

przedostania się do stratosfery stawia pono- 
wnie na porządku dziennym sprawę komuni- 
kacji rakietowej. 

Czy jest ona mrzonką: Bynajmniej. Dzi- 
siejsze udoskoyalenia techniczne i chemiczne 
czynią komunikację międzyplanetarną pra- 
wie możliwą. W Stanach Zjednoczonych po- 
wstało naukowe „Amerykańskie Stowarzy- 
szenie Międzyplanetarne* którego najwybit- 
niejszy członek, znany fizyk G. Edward Pen- 
dray, zapowiada, że nie dalej, jak za lat 10 
będziemy podróżowali na księżyc. Z utopij 
Juljusza Verne'a zrealizowaliśmy już wszy- 
stkie, poczynając od cięższych od powietrza 
samolotów — sama myśl o tem była niegdyś 
dla ludzi nauki kwalifikacją do szpitala dła 
umysłowo chorych — a kończąc na podwoii- 
nej łodzi, radju i telewizji. Niema też więcej   

  

KURJER WiLEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

AROKANNA I NTAOLIGATORIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki; ksiązki dle urzędów 
państwowych. szmorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
"we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wazel- 

kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
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utopij w tej dziedzinie, a najšmielsza fan- 
tazja nie zdoła przewidzieć, czego może do- 
konać umysł ludzki. 

Jeżeli przeto wyjazd na księżyc lub na 
Marsa nastąpić mógłby dopiero za lat kilka. 
naście, to już w każdym razie próby komu- 
nikacji rakietowej skrócić mogą komunika- 
cję wokół kuli ziemskiej do minimum. Wy- 
miana poczty pomiędzy Ameryką a Euro- 
pa trwałaby za pomocą rakiety tylko 22 mi- 
nuty! „Urzeczywistnienie tego pomysłu nie 
jest już nawet kwestją lat, lecz raczej miesie- 
cy“ — twierdzi p. Pendray. 

Pomysł zastosowania rakiet do lotu po- 
wietrznego powstał przed dwoma zaledwie 
laty w umyśle prof. Goddarda, wykładające- 
go fizykę na uniwersytecie w Rochester. Po 
wieloletnich eksperymentach prof. Goddard 
doszedł do wniosku że posuwać się w prze- 
strzeni międzyplanetarnej będzie mógł tylko 
taki samolot, który będzie posiadał własną 
energję, nie opartą ani o powietrze, ani też 
o siłę ciążenia. Chodziło więc o zastosowa- 
nie motoru o potężnej energji potencjonal- 
nej (zajmującego przytem niewiele miejsca). 
Pierwotne pomysły nadania rakiecie  roz- 
pędu przez wystrzelenie z potężnej armaty, 
zostały poniechane, gdyż nie na długo wy- 
starczyłoby energji. Prof. Goddard zastoso- 
wał natomiast silny materjał wybuchowy w 
stanie płynnym, opierając się na kolejnych 
wybuchach wewnątrz aparatury rakietowej, 
umożliwiających posuwanie się samolotu w 
przestrzeni z ogromną szybkością. 

Pierwszą próbę lotu rakietowego uskute 
cznił prof. Goddard 17 lipca 1929 r., wysy- 
łając w przestworza swą rakietę, zaopatrzo- 
ną w materjał wybuchowy, termometr, baro- 
metr, przyrządy do pomiarów wysokości i 
t. p, jakoteż w spadochron. Rakieta unio- 
sła się załedwie na wysokość 1000 stóp, lecz 
eksperyment ten potwierdził przypyszczenia 
prof. G. W porównaniu z pierwszym 8-mi- 
nutowym lotem braci Wright był to sukces 
znacznie większy. 

Ideje prof. Goddarda kontynuowali i ro- 
zwijali Niemcy: Sanders, Oppel, dr. Heylant 
i prof. Oberth; płynne materjały wybuchowe 
ulepszano i dostosowano do potrzeb rakie- 
towej komunikacji. W Ameryce współpra- 
cował z Goddardem dr. Abbott, a zmarły 
niedawno miljoner Guggenheim ofiarował 
100 tysięcy dolarów na prace eksperymen- 
talne. Bliższy udział w tych pracach bierze 

płk. Charles Lindbergh i cały szereg uczo: 
nych. 

  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 23-go czerwca 193] roku przetarg 
publiczny na sprzedaż urządzeń tartacznych (trak Hof- 
BR BSG REKA SE o pasowe UE) 

Powyższe przedmioty znajdują się w Magazynie 
Zasobów w Wołkowysku, gdzie mogą być obejrzane. 
Należy się zwrócić do zawiadowcy magazynu Zasobów. 

Szczegóły w Wydziale Zasobów D. O. K. P. w 

Nr. 126 (2068) 

Pierwszy lot rakietowy odbędzie się już 
w najbliższym czasie. Wynalazcy nie zamie- 
rzają ryzykować w pierwszym okresie ży= 
cia ludzkiego, to też rakiety wypuszczane 
będą samopas. Mają osiągnąć wysokość po- 
nad 1000 klm. szybkość zaś ruchu rakiet 
obliczona jest na 45 km. na sekundę. Odie 
głość pomiędzy Ameryką a Europą pokryta 
byłaby w ciągu kilkunastu minut. 

Zbytecznem jest dowodzić, jaki przewró* 
sprawi komunikacja rakietowa w życiu lu- 
dzkiem. Przestrzeń na kuli ziemskiej znik- 
nie, i pasażerowie będą mogli w ciągu dnia 
zwiedzić wszystkie części świata. 

Przed ludzkością otwierają się niezbada- 
ne możliwości komunikacji międzyplanetac- 
nej. Nie są to już utopje powieściopisarza 
fantasty, lecz ścisłe i dokładne obliczenia, 
dokonane przez fizyków i chemików. Żyje- 
my w przededniu wielkiej chwili która zmie- 
nić może struklurę życia ludzkiego, gospo- 
darki i ustroju na tysiące lat. L oh. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Przechodzący ulicą Wiwulskiego — Бат- 
dlarz Izrael Rubin (ul. Gazowa Nr. 16) u- 

godzony został w głowę spadającą dtską z 
rusztowania nowobudującego się tu budyn- 
ku. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe, po na- 
łożeniu prowizorycznych opatrunków odwio- 
zło go do mieszkania. (©). 

JESZCZE JEDNA OFIARA WILJI. 

W poniedziałek wieczorem kąpiąc się w 
Wilji, na Zwierzyńcu utonęła 2i-letnia dzie- 

wczyna Józefa Leksiutowiczówna (Witoldo- 
wa Nr. 42). 

Zwłok mimo usilnych poszukiwań dotycle 
czas nie odnaleziono. (C). 

PRZEJECHANA PRZEZ ROWER. 
Jakiś nieznany narazie rowerzysta jądąc 

ul. Uniwersytecką, najechał na przechodzą- 
cą środkiem ulicy Marję Jarowską (ul. Uni- 

wersytecka Nr. 9). Pierwszej pomocy rannej 
udzieliło pogotowie ratunkowe. (O. 

WYLANIE JEZIORKA. 
Na terenie koszar 5 p. p. Leg. na Ło- 

siówce istnieją 3 jeziorka, z których jedne 
wczoraj wylało, zalewając pobliskie ogrody. 

Przez ulicę wskutek wylania wody aie 
sposób przejść. Ludność brnie po kostki w 
wodzie i błocie. 

  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

warneryczne 

i moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 
  

WYKONYWA: 

  

Rytunowany(a)     

  

| Ši 

skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art. 

i kosztami. 
465/V1 

J) A 

želazne zbior- 

Kotžy paroWe ri e 
transmisje tanio do sprzedania. 

Oglądać: ul. Popławska 22. 

J ПОНВНАНТВ ОЕ 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Julian Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileń- 
1030 U. P. C. po- 

„daje do wiadomości publicznej, że w dniu 3 
1931 roku, od godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Ponar- 
skiej Nr 32, odbędzie się sprzedaż*z licytacji, należą- 
cego do Daniela Rancewa, majątku ruchomego, skła- 
dającego się z 2-ch domow na rozbiórkę i składu, 
oszacowanego na sumę zł. 800 na zaspokojenie pre- 
tensji Megistratu m. Wilna w sumie zł. 1290 z %% 

Komornik Sądc wy 1. Meścicki.. 

informacje u dozorcy. 

biuralista(ka) 
piszący(a) biegle na 
maszynie „Smith 
Premier", władający 
polskim bez zarzutu, 
pożąd. matura, znaj- 
dzie zajęcie w po- 
ważnej instytucji u- 

bezpieczeniowej. 
Oferty pod „Smith“ 
z życiorysem do ad- 
ministracji „K. Wil." 

  

czerwca 

  

B. naucz, gimazjimi 

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze wszystkich 
przedmiotów w zakresie 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski, 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.* 

różnych     

Wilnie, ul. Słowackiego, Nr. 2, Ill-cie piętro, pok. 38. 
424/V1—0 

EET NE MES TSS 

KONCBSJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

instałacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwenki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

Natychmiast 

sprzedam 
bardzo ładny folwa 
reczek - letnisko nad 
brzegiem jeziora w 
pobliżu lasu, miejs- 
cowość sucha, od 
przyst. kolej. 2 klm., 
pociąg idzie z Wilna 
40 min. Dom miesz- 
kalny ładny i zabu- 
dowania gospodars., 
młody sad do 100 
drzew, z inwentarz. 
żywym i martwym. 
laformacje: ul. Mic- 
kiewicza Nr. 5 m. 7, 

od godz. 5—7 w. 
  

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn.   

It. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Absolwent 
wyższych zagranicznych: 
zakładów nauk. i student 
U. S$. B, długoletni kore- 
petytor, udziela lekcje ję- 
zyków obcych (francuski. 
niemiecki, włoski) oraz 
przygotownje do matury 
i egzaminów ze wszyst- 
kich przedmiotów. Ratuje: 
zagrożone promocje. Na- 
uczanie specjalnym syste-- 
mem koncentracyjnym. 

Zawalna 8—1, tel. 15-95, 
`° ой godz. 5—7. 

Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazau na 
Zwierzyńcu przy uliep' 
Dzielnej 40. Bardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć 
sią: ul. Lwowska 12 — & 

UDZIELAM 
korspetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia dosadainiajc: 

dla W. K. 

PRESS ESS TEST 

Sktadajcie ofiary 
"na powodzien! 

KAS ZZEOSURCROMEECE 

  

  

11 A A UL 

Ё 3 -—————"—5 

— Nagasaki, Boruch Orzech, hasło „Ziemia 

gc i tutaj polityka, — pomyślał z uśmiechem 

m. 
:hrowski wprost z obrzydzeniem odnosil sie do 

wszelkiej polityki. Nie rozumiał wprost ty ch ludzi, któ- 
rzy zajmowali się przewrotami i dlatego mocno się 
ucieszył, kiedy otrzymał po pewny ch staraniach nomi- 

nację do Charbina. Będąc urzędnikiem w biurze proku- 
ratora sądu okręgowego w Warszawie czuł, jako Polak, 
pewną odrazę do załatwiania różnych biurowych prac 
w związku z tłumieniem ruchu rewolucyjnego przez 
wladze rosyjskie. Był z przekonania legalisią, a myślał 
przeważnie o uciechach życia, zgoła nie wierzył, aby 
zapomocą tajnie wydawanych <brószuh i z zanadrza 
wyjmowanych bomb, można było obalić potężny ustrój. 
Nie podziel lał poglądów tych ludzi, którzy walczyli, lecz 
nie chciał niczem przykładać się do aparatu, który ich 
więził i prześladował, chciał być od tego zawiłego pro- 
cesu walki jak najdalej, Z radością myślał, że w odle- 
głym Charbinie, gdzie się kłębią wyłącznie interesy ma- 
jątkowe, gdzie powstają zbrodnie pospolite, zwykłe na- 
pady bandyckie, lub zręczne oszustwa, niema chętnych 

do obalania ustroju państwowego. I jakiego? Chiń 

skiego chyba, bo Mandżurja przecież oficjalnie do Rosji 

nie należała. 
Przypomniał sobie gorączkową pracę w ostatnich 

sach w Warszawie. Nadomiar złego prokurator 
ł do niego specjalne zaufanie i złecał mu prowadze- 

nie korespondencji tajnej. Szczególnie przykre były 

chwile, kiedy wykonywano wyroki śmierci na skazań- 

cach politycznych, Były to pełne grozy momenty, kiedy 

do biura, niższymi urzędnikami w którem byli 

przeważnie Polacy, żołnierz przynosił zapieczęto- 

  

  

  

   

* waną wielkiemi pieczęciami łakowemi złowrogą koper- 

tę. Brzęcząc ostrogami szybko podawał Matkrówskie: 

mu księgę DECA i bezdźwięcznie mówił: 

— Proszę odnotować godzinę i minutę przyjęcia. 
Yszysey już dobrze wiedzieli co zawierała tajem- 

nicza koperta. Według przepisów musiał być obecny 
przy egzekucji podprokurator i sekretarz sądu. Pod- 
prokuratorzy zwykle rzucali losy, bo chociaż wszyscy, 
jako Rosjanie, podzielali w duchu konieczność walki 

  

OO — T. 2 III LLA AA BOIEDRREEYO. 

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

pod „Nauczycieł'. 
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z polskimi rewolucjonistami, jednak nie było chętnych 
do asystowania przy egzekucjach. Natomiast urzędnicy 
nie korzystali z takiego przywileju i sekretarza wyzna- 
czał prezes sądu według swego uznania. Jak tylko wy- 
rok został doręczony w urzędzie prokuratorskim, cała. 
praca w sądzie zamierała. Lotem błyskawicy rozchodzi 
ła się po ogromnym gmachu przy ulicy Miodowej w 
że jutro o świcie będzie nieboszczyk. W kancelarjack 
odczuwało się niezwykłe zdenerwowanie, jakiś trwożny 
szept biegł z pokoju do pokoju, w powietrzu wisiało zło- 
wieszcze pytanie: kogo wyznaczą? Zwykle była to go- 
dzina popołudniowa. Urzędnicy wynosili się pośpiesz- 
nie, udawanó chorych, podawano się do dymisji. 

wreszcie prezes sądu wynalazł jednego Rosjanina, zapi- 

jaczoną jakąś figurę, który specjalnie został przyjęty do 
sądu, aby asystować przy egzekucjach. Chodził on już. 
zawodowo, pobierając za każdy występ dwadzieścia 

„pięć rubli tytułem zwrotu „kosztów przejazdu” do cy- 

tadeli Wichrowski przypomniał sobie, że prokurator 
mu mówił, iż ien sekretarz był przy egzekucjach stale 

pijany i nawet nie mógł odczytać wyroku, co stanowiło 

jego jedyny obowiązek. 

Wichrowski zainteresował się „tym osobnikiem 
i postanowił się z nim zapoznać. Razu pewnego przed 

egzekucją poszli z, kolegą do restauracji na żywa 
gdzie zwykle'ów zastępca sekretarza trenował się przed: 
występem. 

Zastali go, 

z właścicielem zakładu. 
stawił ich : 

— Proszę się poznać, kolega Wichrowski, kolega 

Polikarpow. 
Był to człowiek z „wyglądu wcale nieodrażający. 

nawet sympatyczny, mógł mieć lat około 40. niskiego 

wzrostu, uprzedzająco grzeczny, ubrany dość staran- 

nie. Sarkastyczny uśmiech, który stale igrał mu na 

wargach zdradzał człowieka, szydzącego z życia. 
Pan pracuje w cywilnym ?—zapytał Wichrowski 

— 04 dwóch miesięcy, — odparł Polikarpow gło- 

sem nieco ochrypłym. 

    

   

        

gdy prowadził ożywioną rozmowę 
Kolega Wichrowskiego przed- 

  

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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