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Nie ugoda, lecz współdziałanie. 
Herbatka zainiejonowana 

Wojewodę Wiieńskiego p. Kirtiklisa w 

celu poruszenia z zebranymi przed- 

stawicielami Żydów zagadnień ży- 

dowskich. okazała się kijem, wetknię- 

tym w mrowisko. Wileńska prasa ży- 

dowska poprzedziła imprezę masą 

notatek, wśród których nie brakło 

sensacyjnych; artykuły i omówienia 

odbytej konferencji posypały się jak 

z rogu obfitości i wciąż jeszcze zapeł- 

przez 

niają szpalty żydowskieh gazet w Wil 

nie i Warszawie. 

Zwracają one uwagę nie swą war- 

tością — gdyż poza artykułami d-ra 

Szabada w „Togu“ nie bylo powaž- 

niejszych głosów — lecz orjentują o 

wrażeniach i nastrojach żydowskich 

uczestników imprezy na herbatce i po 

niej. 

Przedewszystkiem należy oddzie- 

lič niesmaczne głosy panegiryczne, na 

których z pewnością inicjatorom kon- 

ferencji nie zależało, a które są smui- 

nym dowodem oportunizmu politycz- 

nego. Tony te brzmiały zresztą już w 

przemówieniach dwu czołowych refe- 

rentów na konferencji, a to d-ra Wv- 

godzkiego i p. Czernichowa. Wielo. 

krotne zapewnienia lojalności i rewe- 

ranse pełne adoracji dla „męża opatrz- 

nościowego Polski” nie wywarły dob- 

rego wrażenia na obecnych i daly po- 

wód do rozdźwięku i wewnętrznej po- 

lemiki w prasie żydowskiej. 

Lecz pomijając groteskowe swary 

i kłótnie, trącące mocno partykula- 

rzem i partyjnem 

oraz wyścigiem osobistych  ambicyj, 

zwrócić należy uwagę na rzeczowe 

elementy obszernej dyskusji, którą 

konferencja wywołała w żydowskiej 

prasie. Skupia się ona głównie około 

przemówienia P. Wojewody. Znamy 

je niestety tylko z jednostronnej re: 

organu 

żacietrzewieniem 

lacji, która w ujęciu „Cajt”, 

miejscowych sjonistów, brzmi w naj- 

główniejszych momentach jak nastę- 

puje: 

„Należę do obozu, który walezył 

i krwawił za Polskę w wojnie świato- 

wej i po niej. Wałka o wewnętrzną 

moc Polski jeszcze nie jest skończo- 

na. Sprawa lojalności nie jest już obe- 

cnie rzeczowa i trzeba z tem skoń- 

czyć. Rzeczywiście trzeba wszystko roz 

patrzyć ze stanowiska wartości wnie- 

sionych przez daną warstwę społecz - 

ną dla państwa. Jeżeli mówić o bie- 

dzie gospodarczej, to wogóle cała lud- 

dność cierpi, a przyczyny tego tkwią 

w ogólnym ciężkim stanie gospodat- 

czym Europy. Na wiele rzeczy mógł- 

bym się zgodzić. Muszę jednak powie- 

dzieć, że niektóre szkoły żydowskie 

są skomunizowane i mam na to moc- 

ne dowody. O ile stosowaliśmy ostat- 

nie represje, to nie przeciwko szkoł 

nictwu żydowskiemu jako takiemu, 

lecz po to, żeby zwrócić uwagę spo- 

łeczeństwa żydowskiego na koniecz- 

ność walki z komunizmem w szere- 

gach młodzeży*'. 

Oświadczenie to znalazło się w 0- 

gniu dyskusji prasowej. Przedewszy- 

stkiem i generalnie nawiązano doń 

interpretację, że tylko zasłużeni bo- 

jownicy o niepodległość mogą oczeki- 

wać względów i przywilejów w 

wskrzeszonej Polsce w formie kcnce- 

syjit. p. Ten właśnie moment, ma- 

jacy jakoby decydować o przyszłej 

polityce wobec Żyódw, oraz uwągi o 

komuniźmie w szkołach żydowskich 

wywołały minorowy nastrój, zwątpie- 

nie w celowość konferencji, żal z po- 

wodu udziału w niej i uczucie za: 

wodu. 

Lecz równocześnie t. zw. czołowe 

osobistości żydowskie zpośród obec- 

nych na wieczorze dyskusyjnym, po 

wstrzymują się od kategorycznie ne- 

gatywnej charakterystyki, jest jednak 

widoczne, że chcą w ten sposób obro- 

nić i usprawiedliwić swój udział w niej 

Rolę krytyków bezwzględnych biorą 

na siebie figury pomniejsze, które 

krzykliwie i jak zawsze niesmacznie 

prowadzą atak w pismach miejsco- 

wych i warszawskich. Te ostatnie, 

informowane przez korespondentów 

wileńskich w rodzaju niejakiego Cyn- 

cynatusa, przedstawiają  konferen- 

cję jako zupełnie nieudaną, nie prze 

bierając już w słowach i ogłędności. 

przestrzeganej tu, na miejscu... 
skok OR 

Wieczór dyskusyjny w pałacu re- 

prezentacyjnym wypłynął z pozytyw 

nych intencyj. Po sprawach białoru- 

skich i litewskich, które znalazły się 

na tapecie wpierw, przyszła kolej na 

sprawy żydowskie. Narodowi Żydzi, 

biorąc w niej udział uczynili dobrze, 

zrozumienie   wykazując — zda się 

dła myśli, że kwestja żydowska musi 

pójść drogą zgodnej współpracy, a nie 

nieustannej i jałowej wałki. Błąd leży 

w tem, zumienie to nie przyszło 

wcześniej. Moglibyśmy dowieś 

łemi świadectwami o pełnej wartości 

że kierującą dziś rolę, 

     

  

Ścis     

dowodowej, 

która przypadła w zakresie spraw ży- 

dowskich ortodoksom, mieli sposob -: 

ność odegrać reprezentanci narodo- 

wych i świeckich kierunków. Cała wi- 

na za dzisiejszy obrót rzeczy i odpo- 

wiedzialność zań spada na zaślepień- 

ców i doktrynerów, którzy zająwszy 

raz szańce opozycji, nie zdali sobie 

sprawy z kardynalnych zmian, zacho- 

dzących w Polsce od kilku lat. 

Lecz i bez tego są kierujące czyn- 

niki naszej miejscowej administracji 

zbyt świadome .faktycznego stanu 

spraw żydowskich i postępowe, by 

przechodzić do porządku nad proble- 

mem żydowskim, zwłaszcza tu w Wil- 

nie, w jego klasycznem środowisku. 

zrozumienie, że 

zbyć 

wyznaniową gminą; rzezakami i inne- 

mi troskami rytualnemi oraz takim 

czy innym rabinatem. 

Zwycięża bowiem 

spraw żydowskich nie można 

Ale podstawą tworzącej się nowej 

opinji musi być inna niż dotąd kon- 

strukcja ideowa. Nie po wymiar praw 

tylko i ochronę żydowskich 

przychodzić mają do państwa przed- 

stawiciele Żydów, nie dowodzić, że 

Żydzi lojalnie wypełniają. swe obywa- 

telskie obowiązki. Nie prezentować 

swych postulatów ani w butnym o- 

krzyku, ani w uniżonym pokłonie. 

spraw 

Żydzi chcą wziąć, biorą czynny 

udział w budowie państwa. Żydzi 

widzą w niem swóp najwyższy cel. 

Żydzi nie pragną ustąpić nikomu w 

oddaniu dla spraw i interesów pań- 

stwowych. Sama przyszłość państwa 

wymaga rozwiązania sprawy żydow- 

skiej w jej całej rozciągłości. Postu- 

laty żydowskie wynikają nie tylko i 

wyłącznie z subjektywnych potrzeb 

„Żydostwa polskiego, lecz wpierw i 

przedewszystkiem z interesu państwa. 

Państwowy punkt widzenia prowadzi 

do przewarstwowienia zawodowego i 

społeczno-gospodarczego ludności ży- 

dowskiej, państwowy punkt widzenia 

zaleca rozbudowę szkolnictwa i insty- 

tucyj kulturalnych czy oświatowych 

rozłaczających atmosferę obywatel- 

skiego poczucia i patrjotycznego odda- 

nia wśród mas żydowskich w ich ma- 

cierzystym języku. 

Tylko na tej obywatelskiej obywa- 

telskiej platformie może spotkać się 

narodowy Żyd i Polak. Polska powo- 

łana do życia przez krew legjonisty, 

ofiarę inwalidy i idęowy wysiłek bo- 

jownika jest dziś państwem o rozłeg - 

łych zadaniach i ambicjach. Każdy 

osobnik czy grupa, która czuje w so- 

bie wołę pracy dla Polski, musi znałeźć 

miejsce w twórczym procesie kształ. 

towania przyszłości państwa. Pań- 

stwowiec nie może mówić o jakiej- 

kolwiek w tym względzie wyłączności. 

Tylko niczne nieptzygotowanie i 

podejrzliw: 

wiązywania do tego takiej opacznej 

wykładni. 

Jeżeli więc przedstawiciel władzy 

na smętną śpiewkę o płaceniu podat- 

ków i dawaniu rekruta odeprze, że 

  

   może prowadzić do na- 

sprawa łojalności nie jest już obecnie 

rzeczową i że trzeba z tem zakończyć; 

jeżeli wezwie samo społeczeństwo ży- 

dowskie do uwagi nad wychowaniem 

młodzieży; jeżeli akcentuje, że wszyst- 

ko trzeba rozpatrzyć ze stanowiska 

wartości wnoszonych dla państwa: 

jeśli, słowem, kryterjum państwowe 

obiera jako jedyny miernik spraw na- 

  

   

rodowościowych — należy to przyjąć 

z uznaniem. Kanoneia polityki nara: 

dowościowej nałeży to uczynić, albo- 

wiem z zasady tej da się wysnuć cała 

przyszłość mniejszości narodowych w 

Polsce, piękna dla Polski i dla nich. 

Jest to filar tak mocny, że wytrzyma 

nietylko brzemię interesu państwowe” 

go, lecz ciężar wszystkich postulatów, 

upragnionych dla narodowych mniej- 

szości i ziszezalnych. 
* * 

  

W tem wlašnie, w trudnošci prze- 

jęcia spojrzenia państwowego w zna- 

czeniu ponadnarodowem (lecz nie 

sprzecznem z narodowemi potrzebami 

Żydów) kryje się tragiczny konflikt 

psychiczno-ideowy, który nie zawsze 

umiemy przezwyciężyć. Z tego stano- 

wiska każda „ugoda* jest pomysłem 

fatalnym, a lojalność wypłowiałym 

terminem. Kto tak nieprzygotowany 

zasiada do „okrągłego stołu, wnosi 

zadatek na niepowodzenie sprawy, 

która wogóle nie wymaga „okrągłego 

stoła* ani żadnych paktów. 

Pewniejszą i jedyną drogą jest do- 

bra wola i współpraca demokratów 

z demokrałami. Przyznał to wreszcie 

w artykule umieszczonym w „Togu* 

po konferencji Czernichow, 

znajdowal 

adw. 

chociaž nie niedawno 

jeszcze dość ostrych słów dla nas, gdy 

głosiliśmy tę myśl i w tym duchu pra- 

cowali. I dzięki temu mogliśmy w każ- 

dej sposobnej do tego chwili podnosić 

sprawę żydowską i żądać jej traktowa- 

nia szczerze i otwarcie. Słyszały to 

rzesze najlepszych społeczników pol- 

skich Ziemi Wileńskiej — i coraz wię- 

cej rozumiały. A tylko od strony krzy- 

kaczy żydowskich dochodził odgłos 

larum i złorzeczenia. 

Ten sam odgłos, który podniósł się 

po ostatnim wieczorze dyskusyjnym, 

choć słabiej już i jakby nieco niepew- 

nie. Kto idąc na konferencję myślał, 

że dokona się tam przewrót w spra- 

wach żydowskich, jest człowiekiem 

głęboko naiwnym. Kto szedł na nią. 

by przedstawić ciężkie położenie Žy- 

dów, wyłamywał otwarte drzwi, albo 

wiem są to rzeczy dokładnie znane, 

jak znane są postulaty i potrzeby ży- 

dowskie, aktualne i dalsze. Lecz kto 

rozumiał, że pozywany jest do zawar- 

cia paktu ugodowego, mógł sobie 

oszczędzić pójścia. I może wogóle za- 

przestać reprezentowania spraw ży- 

dówskich. 

Jego rozczarowanie nie jest jednak 

rozczarowaniem mas żydowskich. 

Dr. Adolj Hirschberg. 

    

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI 

  

  

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. 
KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

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

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 
ZDROWO, PRZESTROGNNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 39-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

    

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Zgon posła Dąbskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. r 

Wczoraj rano po dłuższej choro- 
bie zmarł w szpitalu Dzieciątka Je- 
zus wice-marsz. Sejmu Jan Dąbski 
przywódca Stronnictwa Chłopskie- 
go i jeden z najbardziej czynnychi 
zaanych partyjnych przywódców ludowych 

Ś p Jan Dąbski urodził się pod Lwo- 
wem w 1880 roku, po ukończeniu studjów 
został współpracownikiem „Kurjera Lwow- 
skiego” i wstąpił do Stronnictwa Ludowego 
Piast. W czasie wojny światowej był ofice- 
rem legjonowym. Po wojnie wszedł do pierw- 
szego Sejmu ustawodawczego z ramienia 
Piasta. W r. 1920 został podsekretarzem sta- 
nu w Min. Spr. Zagran.i w sierpniu tego roku 
wyjechał do Mińska, gdzie podpisał rozejm 
polsko-sowiecki. Następnie w charakterze 
przewodniczącego polskiej delegacji pokojo- 
wej podpisał preliminarz pokojowy w Rydze 
w marcu 1921 roku. Wkrótce potem wystę- 

puje z Min. Spr. Zagran. i poświęca się 
całkowicie pracy na terenis pariamentu. 

W drugim Sejmie, po utworzeniu rządów 
Witosa, w roku 923 czyni rozłam w „Pia- 
šcie“ i tworzy Stronnictwo Jedności Ludo- 
wei które się łączy z Wyzwoleniem. W 
grudniu 1925 roku ponownie występuje z 20 
posłami z „Wyzwolenia" i zakłada Stron- 
nictwo Chłopskie. W ostatnich dwóch Sej- 
mach Jan Dąbski był wice-marszatkiem. 

Odznaczony był wielką wstęgą orderu 
Polonia Restituta oraz kiłku orderami za- 
granicznemi 

Pogrzeb ś. p. Jana Dąbskiego odbędzie 
Sie WopoWBLRREKW OWA nio "NE RA. 
sce ś. p. Jana Dąbskiego wchodzi do Sejmu 
z listy państwowej Nr. 7 Centrolewu adwo- 
kat Jan Krysa ze 
Następnym kandydatem z listy państwowej 
Nr. 7 jest p. Maciej Rataj. 

Rząd polski zwraca uwagę rządu 
niemieckiego na demonstracje Stahihelmu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Berlina: peseł polski 
w Berlinie p. Wysocki został przy- 
jęty wczoraj przez sekretarza stanu 
w Urzędzie Spraw Zagran, von. Bu- 
elowa. W czasie rozmowy p. Wy- 
socki zwrócił uwagę rządowi nie- 

Zakończenie śledztwa 

mieckiemu na fakt, że wybitne an- 
typolskie demonstracjeStahlhelmow- 
ców, jakie miały miejsce we Wro- 
cławiu, nie mogą przyczynić się do 
pogłębienia dobrych sąsiedzkich sto- 
sunków między obu państwami. 

w sprawie brzeskiej. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

W dn. wczorajszym wezwani z0-. 

stali do sędziego Śledczego do spraw 

szczególnej wagi p. Demanta poseł 
Lieberman, Dubois, Barlicki i Kiernik, 

oraz pp. Pragier i Bagiński. Sędzia 

Demant kolejno przesłuchał wszyst- 

kich wezwanych byłych więźniów 

brzeskich. Miało to charakter uzupeł- 

nienia śledztwa. 

W poniedziałek zostaną zawezwani 
wszyscy razem byli więźniowie brze- 
scy i wówczas odczytane zostaną im 

akty śledztwa i w ten sposób śledztwo 

zostanie zakończone. Na dziś wezwani 
zostali do. sędziego Demanta posel- 
Ciołkosz i Witos. 

Wezwanie do p. Witosa wróciło do 
kancelarji sędziego Śledczego z adno 
tacją urzędnika pocztowego w Wierz- 
chosławicach, że adresat jest nieosią- 

galny. 
Procesu brzeskiego nie należy się 

spodziewać wcześniej jak na jesieni. 
Akt oskarżenia przygotowują proku- 
ratowie Grabowski i Rauze. 

Zatarg między posłami Jeremiczem 
i Jaworskim. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Wczoraj odbyoł się pierwsze posie- 
dzenie sądu marszałkowskiego w spra 

wie pomiędzy posłem Jeremiczem z Kl 

Białoruskiego i posłem Jawórskim z 
Kl. Ukraińskiego. Sprawa powstała na 
następującem tle: Jedno z pism bia- 

łoruskich prorządowych zarzuciło po- 

słowi Jeremiczowi, że bierze subsydja 

rządowe na cele oświatowe białoruskie 

a jednocześnie uprawia opozycję na te- 

renie Sejmu. Na posiedzeniu Kl. Ukra- 

ińskiego do którego formalnie należy 
poseł Jeremicz, poseł Jaworski zażądał 
od posła Jeremicza wyjaśnienia w tej 
sprawie. W odpowiedzi na to poseł Je- 
remicz przekazał sprawę sądowi mar- 
szałkowskiemu, arbitrem którego jest 
poseł Barlicki PPS. Arbitrem ze stro- 
ny posła Jaworskiego jest poseł Ole- 
śnicki z Kl. Ukraińskiego. Na subarbi: 
tra powołano posła Róga, prezesa Kl. 

Ludowego. 

  

Nowy plan piatiletki. 
MOSKWA, 5 VI. (Pat). Tass do- 

nosi, że pod przewodnictwem Kuj: 
byszewa powstała komisja, złożona 

  

stronnictwa ludowego. 

LENS 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
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DRUSKIENIKI 
ZOŁOŁONE WAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSSKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORIUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
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Gdjazd P. Prezydenta 
z Lublina. 

LUBLIN. 5.VI. (Pat). Dzisiaj Lu- 
blin pożegnał uroczyście Pana Pre- 
zydenta, powracającego do Warsza- 
wy. Szczególnie serdeczne pożegna- 
nie zgotowała Panu Prezydentowi 
młodzież tutejszych szkół średnich 
i powszechnych. Ulice miasta, któ- 
remi przejeżdżał Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, przepełnione były 
publicznością, która nadzwyczaj o- 
wacyjnie żegnała Pana Prezydenta, 
wznosząc okrzyki na Jego cześć. 

Konierencja w Min. Skarbu. 
Tel. od własn. kor. z Warsz. 

Dowiadujemy się, że dn. 6 b. m. 
w Min. Skarbu odbędzie się pod prze- 
wodnictwem p. min. Jana Piłsudskie- 
go konferencja „poświęcona walce z 
bezrobociem. W konferencji tej poza 
p. min. Piłsudskim wezmą udział min. 
pracy i op. społ. dr. Hubicki i przem. 
handlu dr. Zarzycki oraz spr. wewn. | 
gen. Składkowski. 

<a 

Konferencja studentów 
państw bałtyckich. 

Dnia 3 b. m. w Kownie rozpo- 
częła się konferencja Związku aka- 
demików państw bałtyck. (SEEL'u). 
Na otwarciu konferencji byli obecni 
członkowie rządu, posłowie estoński 
i łotewski, burmistrz Kowna Wilej- 
szis, rektorzy uniwersytetu kowień- 
skiego i akademii rolniczej w Dat- 
nowie i inni. Konferencję otworzył 
prezydent Smetona. 

Na pierwszem posiedzeniu zosta- 
ło wybrane prezydjum i 4 komisje: 
organizacyjna, turystyczna, sporto 

wa i prasowo-informacyjna. 
Późno wieczorem odbył się raut. 

Statystyka mordów; 
politycznych w Niemczech. 

"KROLEWIEC. 5.VI. (Pat). 
Jedna z gazet królewieckich podzje 
statystykę mordów politycznych, 
które miały miejsce w Niemczech. 
W roku 1928 zostało w Niemczech 

- zamordowanych z motywów poli- 
tycznych 8 osób, w roku 1929 — 42 
osoby, w roku 1930—50 osób. Stały 
wzrost liczby mordów politycznych 
wykazują również ostatnie miesiące. 
Od początku roku 1931 @о chwili 
obecnej zostało zabitych 15 osób. 
ciężko rannych 200 oraz lekko ran- 
nych ok. tysięca. 

Huragan w półn. Włoszech. 
BRESCIA 5:6. Pat. — Niesłychanie gwał- 

towny huragan nawiedził podgórskie okoli- 
ce prowincji, niszcząc zasiewy i rujnując 
budynki gospodarcze. Straty sięgają kilku 
miłjonów lir. Donoszą również o ofiarach w 
ludziach. 
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Przypominamy P. T. Letnikom 
o koniecznošci posia- Aaaa aaa, „Auto-sytonų“ 

do domowego wyrobu wody sodowej. 

„AUT0-SYPRON* kdponych18 

ROA ISIN NIDA S 

Giełda warszawska z dn. 5.VI. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Во!агу „ - . « . . - 8,91'/,—8,93'/,—8,89!/, 
Beigja . . - „ „ . . 124,14 — 124,45—123,83 
Londyn . . . . . « £8,807/,—43,47— 43,25'/, 
NowysYO0rk -— = . 8,51—8,93—8 85 
Nowy York kabele. . . 8,913 - 8,033 — 6,5 -3 
Paryż . . ‚ › 34,901/, - 34,99—33 69 
PAgA >... 6 «500 AO, 20 2635 
Szwajcarja . . . . . 112,80—173, 
Włochy . . . « . « . . 46,65—46,77—46,03 
Bórlin w obr.pryw. . . 212,56 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestye. . 88,00—87,00—85,10 

        

Ta sama seryjna .. .. . . э + » 90,0U 
5% Koawersyjna . . . .. .. . „ 48,00 
6% dolarowa —- . е . о с » е т - 10,25 

per AB 001115 7% Stabilizacyjna 
obl. B. G.K. . 94,00 8% L. Z. B. G. K. 1 B.    Te same 70544 5 «0.70 We ae + » 03.25 

8% obl. budowlaneB. G.K.- . « +. 9 ,00 
6% Obl. komunalne . . . . . +. OS 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. ° . . . Bi% 
4% L. Z. ziemskie . . 4 4 „40.50 
5% warszawskie . . . . . 57,00—56,—56,30 

8% warszawskie. . . . 72,25—72,00—7%,15 
8% Częstochowy . « . + « . - „65,C0 

  

10% Siedleo + ++ 42 0 5 0174.00 
6% Obl. m. Warsz. VI em. 49,00— 49,50— 45,0 

AKCJE: 

Bank Polski |... . « 121,50—122,50 

Oaklėr | ip SUE | ORA 

Lilpop . - « : - - is aa) 

Starachowice . . « « « « « « « « » « 8VQ



          

KU RJ E R Wa E NSS K] 

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
List otwarty do ogółu polskiej młodzieży 

akademickiej U.S.B. 
W każdym normalnym człowieku 

jest pewna granica, gdzie się kończy 
„homo politicus“, a zaczyna jednostka 
łudzka z jej codziennemi cierpieniami. 
i uczuciami. Poza tą granicą możliwe 
jest zawsze porozumienie ludzi o róż- 
nych poglądach politycznych w imię 
wspólnych interesów gospodarczych, 
albo zawodowych, na gruncie towarzy 
skim, czy społecznym. Pewne sprawy 
powinny kazać zapomnieć o pieniac- 
twie partyjnem, poczucie solidarności 
musi w pewnych wypadkach przezwy- 

ięż óżnice. Taką sprawą 
w życiu młodzieży akademickiej jest 
podniesienie opłat uniwesyteckich. 
Niebezpieczeństwo, grożące pustej kie- 
szeni studentów powinno skupić ogół 
polskiej młodzieży akademickiej w 
jednym wspólnym obozie. Hasłem tego 
obozu nie może być endecja, ani sana- 
cja, ale poprostu zwykłe: „„Nie może- 
my płacić! 

W tej myśli, mówię to w imieniu 
wszystkich solidaryzujących się ze 
mną, przyszliśmy na wiec w dn. 30.V 
1931 r., mimo, że zwołany był prze 
nieznany „Komitet Organizacyjny 
mimo, że, jak się potem okazało, w 
„„Komitecie Organizacyjnym: zasiadali 
łudzie, dobrani wyłącznie pod kątera 
widzenia przynależności partyjnej. 
Wierzyliśmy jeszcze w resztki objekty- 
wizmu, drzemiące w każdym, w reszt 

ki poczucia solidarności ogólno-akade- 
mickiej. Nie chcieliśmy rozbijać akcji, 

     

      

ani przeciwstawiać się protestowi. 
Głosowaliśmy wszyscy za rezolucją, 
mimo, iż nie podobała się nam czę- 
šeiowo jako gołosłowny protest i u- 
kryta groźba polityczna pod adresem 
rządu. 2 głosy przeciw rezolucji były 
to głosy przypadkowych malkonten- 
tów ‚а nie nasze. 

Następnie konsekwentnie dążąc do 
skoneentrowania całej akcji protesta- 
cyjno-zapobiegawczej młodzieży aka- 
demickiej, do nadania jej mocy i po- 
wagi, postawiłem wniosek o przesła- 
nie rezolucyj Zarządowi Bratniej Po- 
mocy celem skoordynowania akcji. 

Nie będę szczegółowo wymieniał 
wszystkich argumentów. „Bratnia Fo- 
moc*, jako organizacja skupiająca о- 
gół P. M. A. ma za sobą ogromny mo- 
rałny autorytet i powagę wobec władz, 
do których „Komitetowi Organizacyj- 
nemu daleko, „Bratnia Pomoc jest 
organizacją stałą i w przeciwieństwie 
do nietrwałego „Komitetu Organiza- 
evjnego' może prowadzić planową ak- 
cję wykonania uchwał młodzieży, nie 
ograniczy się do samego protestu, ale 
będzie walczyła o skutek; .,Bratnia Po- 

mioe* ma możność i wolę poparcia 
akcji danemi i cyframi, które niezbi- 
cie przekonywują o tem, że młodzież 
akademieka nie może płacić wysokich 
opłat. Wreszcie poprostu dlatego, że 
„Bratnia Pomoc* organizuje wiec, aby 
nie było podwójnej akcji i niepotrzeb- 
nie rozstrzelonych protestów. 

We wszystkich wystąpieniach na 
wiecu kierowaliśmy się zasadą celowo- 
ści. Nie zależy nam na gołosłownym 
proteście z groźbą: pod adresem rządu 
Zależy nam na tem, żeby nie potrzeba 
było płacić podwyższonych opłat. 
Wierzyliśmy ,że tą samą zasadą kie- 
ruje się „Komitet Organizacyjny” wie- 
cu. Niestety, tak nie było. Istotne ob- 
licze tych ludzi ujawniło się w czasie 
obrad i później w akcji sprawozdaw- 
czo-prasowej. 

Okazało się, że nie chodziło im 
bynajmniej o los niezamożnego akade- 
mika, w którym osobiście nie są zain- 

teresowani. Ci ludzie chcieli upiec 
własną pieczeń przy ogniu opłat aka- 
demickich. Cały fałsz ich inicjatywy 
ujawnił się w czasie obrad. Wszyst- 
kiemi siłami dążono do tego, aby nie 
dopuścić do skoordynowania akcji, do 
przesłania rezolucyj „Bratniej Pomo- 
cy'. Dążono do tego środkami nie- 
etycznemi, nielegalnemi. Tak przecież 
nie robi ten, komu chodzi o skutecz- 
ność i celowość akcji. Tak może po- 
stępować tylko partja, której zależy na 
gołos.ownym a bezskutecznym proteś- 
cie, zależy na podniesieniu opłat, dla- 
tego, że wtedy będzie można wyzyskać 
na swoje partyjne konto stan słuszne- 
go wrzenia młodzieży akademickiej. 

  

*dod. akademickim, 

W czasie przemówień i odczyty- 
wania wniosku ustawiona na podjum 
bojówka ryczała prawie bez przerwy. 
Podkreślam nie sala, ale bojówka, usi- 
łująea sali narzucić zachowanie. W 
międzyczasie usiłowano zwykłą meto- 
dą oczernić prezesa „Bratniej Pomo- 
cy“ kol. Henryka Dembińskiego. 
Wreszcie, kiedy okazało się, że jednak 
mimo wszystko w przekonaniu zgro- 
madzonych mogą przeważyć momenty 
objektywne, że słuszność stawianych 
wniosków może przechylić szalę, zo- 
stał zastosowany środek wręcz niele- 
galny — zamknięcie wiecu przez p. 
prof. dziekana Glixellego przed przy: 
stąpieniem do głosowania nad wnio- 
skiem — z powodu rzekomej sprzecz- 
ności wniosku z uchwaloną rezolucją. 

Wniosek nie był jednak sprzeczny 
z rezolucją, ponieważ odesłanie rezo: 
lucji „Bratniej Pomocy nie przesą- 
dza jeszcze o przesłaniu jej do Senatu 
U. S .B. Wyrazem tego zapatrywania 
była nawet pierwotna decyzja prezy- 
djum, które zarządziło już i częściowo 
przeprowadziło dyskusję nad wnios- 
kiem. Nadto, nawet, gdyby sprzecz- 
ność istotnie zachodziła, wniosek, jako 
poprawka do rezolucji, powinien być 
głosowany przed jej uchwaleniem, po- 
nieważ był poprzednio zgłoszony. 
Gdyby to były zwykłe nieformalności, 
wynikłe z pośpiechu czy nieumiejęt- 
ności prowadzenia obrad, nie byłoby 
o czem mówić. Ale na wszystkiem za- 
ciążyła ta sama tendencja do zmono- 
polizowania na swoją rzecz zasługi 
protestu, korzyści partyjno-polityczne 
przesłoniły organizatorom interes mło- 
dzieży akadeimkciej, 

Mimo tego chciałem zaniechać u- 
prawnionego i słusznego odwołania, 
żeby nie wywoływać niepotrzebnego 
jatrzenia, żeby . własnem  warchol- 
stwem nie przyczyniać się jeszcze bar- 
dziej do pogłębienia rozłamu wśród 
akademików. Myślałem, że wspólny 
interes ostatecznie zwycięży po ustaniu 
podniecenia powiecowego. Kłamliwa 
akcja sprawozdawcza w prasie roz- 
wiała te złudzenia. Istotne oblicze or- 
ganizatorów wiecu odsłoniło się wy- 
raźnie. Uchwalenie rezolucji, za którą 
głosowaliśmy i którą popieraliśmy w 
przemówieniach wszyscy, przedstawio 
no, jako partyjne zwycięstwo młodzie- 
ży endeckiej. Przy pomocy wybiegów 
stylistycznych podsunięto fałszywą in- 
synuację, że to właśnie przeciwstawi- 
liśmy się rezolucji i protestowi. 

Nie chodzi tu o polemikę, ani o 
prostowanie, bo każdy myślący czy- 
tełnik z łatwością zdoła 
sprzeczności, w których wikłają się 
sprawozdawcy. Chodzi o moment waż- 
niejszy, — o mentalność i podstawy 
etyczne obozu, które usiłują gwałtem 
narzucić swoje pośrednictwo młodzie- 
ży akademickiej. Grupa, która karmi 
ogół młodzieży obłudą i zwykłem 
kłamstwem, a w walce posługuje się 
oszczerstwem i bezprawiem nie ma 
moralnego prawa do reprezentowania 
interesów akademickich, do monopo- 
lizowania akcji protestacyjnej w 
swych rękach, do duchowego przy- 
wództwa. 

Właśnie dlatego i tylko dlatego 
mimo ciężkiego okresu przedegzamina 
cyjnego, odwołuję się od decyzji p. 
prof. dziekana Glixellego do Senatu 
U. $. B., a od opinji prowodyrów wie- 
cu z dn. 30 maja (ponieważ do wyra- 
żenia swobodnej opinji zebranych nie 
dopuszczono) do opinji ogółu polskiej 
młodzieży akademiekiej, zgromadzo- 
nej na wiecu Bratniej Pomocy w dniu 
6 czerwca. | ` 

Stefan Jedrychowski. 

Łapaj złodzieja... 
Stary wypróbowany kruczek. Gdy się 

chce odwrócić ogólną uwazę od siebie i swo- 
ich szelmostw, wtedy wielkim głosem szka- 
luje się innych, zarzucając im to samo. Ulu- 
biona metoda endecji i wszelkich jej odrośli. 
Wręcz klasycznym przykładem tego są nie- 
dawne „rewelacje“ „Akademika* nie tyle 
„Polskiego" ile „wszechpolskiego" pewtórzo- 
ne niedawno przez „Dziennik Wileński* w 

na temat rzekomych na- 
dużyć rzekomego członka Legjonu Młodych 
w Warszawie, Ławruszczuka, na terenie Ko- 
ła Samopomocy przy Szk. Nauk Politycznych 
w Warszawie. 

uchwycić . 

Nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do 
tego, że cała ta historja jest tak czy owak 
sfałszowana przez sfery grupujące się doko- 
ła „Akad. Pol.* i „Dz, Wil.”, względnie przez 
samą redakcję pierwszego, znamy bowiem 
zbyt dobrze metody tych panów  Sprawdzi- 
liśmy to też zasięgnąwszy informacyj u źród- 
ła, w Warszawie, : 

Oto dowiadujemy się, że cała sprawa о- 
piera się na sfałszowanym przez członka 
młodzieży wszechpolskiej, niejakiego Dudziń- 
skiego, protokóle zebrania, z inkryminującą 
p. Ławruszczukowi wymienioną w spomnia- 
nych pismach przestępstwa, uchwałą której 
nie było! Obecnie p. Ławruszczuk wytoczył 
sprawę sądową przeciwko swoim oszczer- 
com, która ostatecznie, niewątpliwie, przy- 
gwoździ ich fałsze. 

Pozatem jeszcze jedna ważna okolicz- 
ność. P. Ławruszczuk członkiem Legjonu nie 
był Przed trzema miesiącami wyraził chęć 
wstąpienia do organizacji i został wzięty 
pod uwagę jako kandydat Taki okres kan- 
dvdacki trwa minimum miesiąc i może być 
przedłużony. To ostatnie zaszło iiw- danym 
wypadku, p. Ł. bowiem nie zdążył się zbli- 
żyć o tyle do LLegjonu Mł, aby komenda 
tegoż mogła go uznać za członka, poznaw- 
szy należycie, okres kandydowania więc mu 
przedłużono, a obecnie do czasu wyniku 
rozprawy sądowej p. Ё. przeciwko wym. Du- 
dzińskiemu i innym, nawet kandydaturę 
p Ławruszczuka zawieszono. 

Tak nawet i ta nowosilcowska metoda 
(„dajcie mi chociaż cień, chociaż cień cie- 
nial*) zawiodła, bo w całej tej sprawie na- 
wet „cień cienia" na Legjon Młodych nie 
pada, natomiast nowe brudy „Mł. Wszech- 
polskiej” wyłażą przy tej okazji na jaw. 

A nie brak ich pozatem Ledwie się skoń- 
czył proces o skandaliczne nadużycia mło: 
d9-czdeckich Ioaderówzw"BitPorm. Wyżażej 
Szkoły Handlowej w Warszawie, już wyszły 
na jaw nowe, tamże poczynione. Głęboka 
troska, a nawet przerażenie niekiedy ogar- 
nia, gdy się pomyśli o tem wszystkiem. Prze- 
cież Mł. Wszechpolska jest jednak, dzięki 
swojej demagogicznej taktyce, stosunkowo 
zneczne posiadającym wpływy na terenie 
akademickim, odłamem. Ciągłe afery krymi- 
nalne wykwitające w opanowanych przez 
młody obwiepol instytucjach akademickich 
wykazują jak straszliwe miazmaty moralne- 
go brudu zebrane są w łonie tej partji. Co 
się stanie ze społeczeństwem do którego 
wejdzie z uniwersytetów bądź co bądź dość 
znaczna część młodzieży z takim zapasem 
duchowym na drogę życia? 

Demagogja i prowokacja. 
A, że dezynfekcja i to możliwie rychła i 

ostra jest potrzebna, bo możemy być świadka- 
mi objawów jeszcze gorszych niż dotychcza- 
sowych tego dowodzi ostathi wiec protesta- 
cyjny w Uniwersytecie. Żądza władzy, ogłu- 
pienie nacjonalistyczne, brak jakichś mocniej- 
szych hamulców etycznych, wszystko to nie- 
kiedy wykraczające poza granice poczytalnoś- 
ci, sprawia że element wszechpolski jest czyn- 
nikiem nieobliczalnym i nieobliczalnie szko- 
dliwym. Wymieniony wiec potwierdza to w 
sposób aż nadto oczywisty. Zacznijmy od me- 
ritum. 

Protest przeciwko podniesieniu opłat. Ja- 
kiemu podniesieniu? Zasięgnęliśmy informa- 
cyj w tej sprawie u odpowiednich naszych 
czynników uniwersyteckich. Sprawa przedsta- 
wia się następująco: 

Nieopisanie ciężki kryzys gospodarczy, 
jaki obecnie przeżywamy wraz z całym świa- 
tem, oczywiście odbił się i na naszej nauce. 
Dotacje naukowe otrzymywane, przez ńa* 

sze Wschechnice spadły do minimum na czem 
tak ucierpiały laboratorja, a w znacznej częś- 
ci i seminarja, że praca w nich, przy obecnym 
stanie tych środków zostanie w roku przy- 
szłym, jeśli nie udaremniona, to zreduk. na 
prze nej mierze. Brak będzie (częściowo 
już jest) pieniędzy na aparaty, wydawnictwa 
naukowe, a nawet chemikalja. Obradujący 
niedawno Zjazd Rektorów, stwierdził że 
wszystkie starania Senatów w Min. W. R. i 
O. P. o zwiększenie dotacyj nie odniosły skut- 
ku, Państwo nie może w swojej, obecnej sy- 
tuacji finansowej zwiększyć wymienych dota- 
cyj. 

Wobec tego, że taki stan rzeczy zagraża 
poziomowi naukowemu wyższych uczelni, 
obniżając go a zarazem wartość dyplomów 
przyszłych absolwentów (którym dzięki temu 
Uniwersytety niemogłyby dać koniecznego 
minimum wykształcenia) zgoła niedopuszezał- 
nie — Zjazd Rektorów zaprojektował — jako 
jedyne wyście z sytuacji, podwyższenie płaco- 
nych dotychczas przez studentów, opłat labo- 
ratoryjnych i seminaryjnych o tyłe, żeby 
najkonieczniejsze potrzeby w dziale pomocy 
naukowych mogły być zaspokojone. 

Nie chcąc jednak, aby taka podwyżka za- 
skoczyła młodzież już studjującą, zaprojek- 
towano, aby wprowadzać ją stopniowo, sto- 
sując wyłącznie do nowo wstępujących od 
roku przyszłego. 

Wszystko to jak widać, jest aż nadto 4- 
miarkowane, wywołane, przez ostateczną po- 
trzebę, a pozatem zresztą — jeszcze w sferze 
projektów. Wystarczyło jednak aby posłużyć 
obwiepolowi w naszym Uniwersytecie do de- 
magogicznych rozdzierań szat i wrzasków na 
temat nędzy polskiego akademika, oraz pro- 
wokacyjnych wystąpień. W ulotce o wiecu 
protestacyjnym organizatorzy tegoż, pp. Wa- 
żyńsey, Ochoccy et consortes nie zawahali 
się przed taką niekczemnością, jak ponowie- 
nie starych, przygwożdżonych przez Sąd Re- 
ktorski przed dwoma laty, fałszów tyczących 
się kol. Dembińskiego, jadąc na swojej ostat- 
niej desce ratunku, ulubionym koniku anty- 
żydowskim.Ta ułotka jest oczywiście anoni- 
mowa, podpisana przez „Komitet Organizacyj 

ny”. W innej już podpisanej przez apostol- 
ską liczbę co grubszych rybek wszechpolskich 
czytamy, że panowie ci nie pozwołą na to 

  

    
      

          

„aby żywioł żydowski, zalawszy uniwersytety, 
kierował następnie państwem polskiem“ (!), 
„aby młodzież polska miała opuszczać uczel- 
nie”, „w imię odparcia zamachu na polskość 
wyższych uczelni* — wzywa na wiec etc. 

Nic nie zapomnieli, niczego nie się nie 
nauczyli, a co gorsza — nic nie wyszłachet- 
nieli. Te same brudne metody, działanie na 
zoolagiczne instynkty, obliczanie na nieuświa- 
domienie mas, ciągle staczanie się morałne od 
demagogji — aż do... defraudacyj włącznie. 
Z elementarnej konieczności robi się sprawę 
polityczną, szowinistycznie zafałszowaną, stra 
szy się nią już studjujących akademików, 

gdy to ich nie dotyczy etc. Takie to są „odno- 
wicielskie poczynania”, „szlachetne porywy” 
bankrutującej na terenie akademickim endć- 
cji. Przyczepki, okazyjki do zamazywania 
własnych brudów i grzechów, demagogiczne 
krzyki dla odwrócenia uwagi od plam na 
wyświechtanem czole moralnem tej partji. 
Jak była np. sprawa brzeska i różne inne 
tak teraz potrzeba podniesienia opłat jest mo- 
mentem sposobnym dla niej do wydźwignię- 
tia się na powierzchnię życia akademickiego, 
mącenia i łowienia w mętnej wodzie naiw- 
nych zwolenników. Ale — „dopóty dzban... 

Przepowiedzieliśmy jej tegoroczną klęskę 
przy wyborach do Bratniej Pomocy, przepo- 
wiadamy niedalekie już może a ostateczne 
i sromotne rozbicie, jako karę za nieprawości, 
w których stary i młody obwiepol ustawicz- 
nie a coraz głębiej brnie. 

S. Z. Klaczyński. 

Dzień kięsk Mł. Wszechpol- 
skiej w wyższych uczelniach 

w Warszawie. 

Ubiegła niedziela była prawdziwym dniem 
ski obwiepołu na terenie dwóch warszaw- 

skich uczelni — W. Szkoły Handłowej i S 

ły Nauk Polit. Po unieważnionych tam, w; 
borach poprzednich, zwycięskich dła młodzie- 
ży państwowej, przeprowadzono ponowne, 
które w całej rozciągłości potwierdziły po- 
przednie, stawiając na czele Br. Pom. W. S. 
H. członka Legj. Młodych, kol. Stani: Mi- 
kiciuka. Uchwałono też cały szereg wniosków 
przeciw t. zw. Nacz. Kom. Akad., poprzednio 
zaś odmówiono absolutorjum ustępującemu 
zarządowi wszechpolskiemu, w którego łonie 
zostały j. w. popełnione liczne nadużycia. 
W tym samym dniu na walnem zebraniem 

t. zw. Koła Naukowego Słuch. Szk. N. Polit. 
wybrano nowy zarząd, tak samo jak poprzed- 
ni nastawiony przeciwko  wszechpolskiemu 
partyjnictwu udzielając absolutorjum po 
przedniemu. 

    

   

    

     

  

Dzisiejszy wiec Bratniej Pom. 
Wobec fałszywie tendecyjnego zabar- 

wienia i roznamiętnienia jakie wprowadziła 
młodzież endecka do sprawy podwyższenia 
opłat uniwersyteckich, należy powitać z u- 
znaniem fakt wzięcia tej sprawy przez Bra- 
tnią Pomoc w jej poważne i jedyne powoła- 
ne ręce. Jesteśmy pewni, że na dzisiejszym 
wiecu Br. Pomocy, kwestja ta zostanie roz- 
patrzona spokojnie, poważnie i bezstronnie, 
z rozważeniem wszelkich pro i contra z ca- 
łą godnością, jak na akademicką młodzież 
przystało. Dzikie ekscesy wiecu z przed tygo- 
dnia są charakterystyczną „cechą jego orga- 
nizatorów i napewno zostaną stłumione w 
zarodku jeśliby ci sami panowie chcieli je 
wywołać znów. 

Początek wiecu o godz. 19-ej w auli Śnia- 
deckich. 

Niedzielna wycieczka Legjonu 
Młodych do Trok. 

W niedzielę bractwo legionowe urządziło 
sobie rodzaj wytchnienia w ciągu organiza- 
cyjnych i prywatnych prac członków, mia- 
nowicie wycieczkę do Trok. Wzięło wniej u- 
dział 30 osób z pośród członków Legjonu i 
zaproszonych gości z przemiłymi i kochanymi 
senjorostwem pułkownikostwem Dobaczewski 
mi, na czele, zawsze darzącymi nas niezmier- 
nie swojem miłem towarzystwem i cennem 
zainteresowaniem. 

Wycieczka trwała od 8-ej do 22-ej połączo 
na była, z obiadem w schronisku i wyciecz- 
ką po jeziorze, oraz kąpiełą w niem. Specjal- 
ne uznanie nałeży się głównej organizatorze 
wycieczki, koł. Orłowskiej kierowniczce Sek- 
cji Towarzyskiej za jej liczne trudy, spraw- 
ność organizacyjną oraz za pełne taktu, nie- 
zmącenie uprzejme sprawowanie niełatwych 
obowiązków głównej gospodyni na wycieczce, 
za co jej zresztą wszyscy uczestnicy tej bar 
dzo sympatycznej imprezy serdecznie dzię 
kowali. у 
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— Z życia Legjonu Młodych, W Legjonie . 
zmiany wakacyjne. Dotychczasowy p. о. Ко- 
mendanta wskutek urlopu i wyjazdu na wieś 
przekazuje swe funkcje kierownikowi pracy 
zewnętrznej kol. Bielińskiemu Kazimierzowi 

który będzie „sprawował rządy* aż do wy- 
borów nowego Komendanta: 

Sekretarjat objęła koleżanka Halina So 
kołowówna od koleżanki H. Markiewiczówny 
która ma sałkowicie poświęcić się pracy P. 
W. 

‚ Na odcinku oświatowym również są zmia- 
ny: naucz. w wojsku objęła kol. Piłsudska 
Wanda, zaś akcję odczytową na wsi kiero- 
wać ma Filonik Adam. 

Wszystko rozjedzie się na wywczasy. Je 
dynie obsada działu pracy wewnętrznej trwa 
na posterunku. Sterany wycieczkami Szef i 
jgego niestudzony, a zawsze sprężysty zas- 
tępca i kochany gospodarz kolega Adaś -- 
pchają machinę legjionową po przez ferje 
aż do nowego roku akademickiego, który 
aby był rokiem jeszcze potężniejszego roz. 
rostu tych, którzy Państwu swemu zawsze 
i wszędzie pragną służyć. 
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Członek Koła Eucharystycznego 
Po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Św, Sakramentami zasnęła 

w Bogu dnia 3 czerwca 1931 roku w wieku lat 77. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Objazdowa 4) do kościoła 

Św. Jakóba odbyło się w dniu 5 czerwca o godz. 630 po poł. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 6 czerwca o godz. 9'30 rano, 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

O czem zawiadamiają krewnych. przyjaciół i znajomych 
pozostali w głębokim smutku 

    

Córki i Rodzina. 

    

Curtius i Bruening w Anglii. 
SOUTHAMPTON, 5. VI. (Pat). 

Przybyli tu Curtius i Bruening koło go 
dziny 13-ej Ambasador niemiecki w 
Londynie, w otoczeniu członków am- 
basady, opuścił Londyn w celu powi- 
tania przybywających dostojników w 
Southampton. Zajęli oni miejsce wraz 
z urzędnikami t-wa Hamburg-Amery- 
ka i kilku operatorami filmowymi w 
szałupie i płynęli na wodach Solentu, 
dopóki nie ukazał się parowiec ol- 
brzym „Hamburg'. Tuż za nim płynął 
kontrtorpedowiec angielski „Wince- 
ster“, wysłany przez rząd brytyjski dla 
eskorty parowca. Podczas gdy szalupa 
okrąžala „Hamburg“, orkiestra, znaj- 
dująca się na paroweu, odegrała hymn 
narodowy angielski i niemiecki. Wszys 
cy znajdujący się na parowcu wysłu- 
chali hymnu stojąc na baczność. Na- 
stępnie ambasador niemiecki udał się 
na pokład ,„Hamburga' i powitał przy- 
byłych ministrów. Ministrowie nie- 
mieccy i towarzyszące im osobistości 
udały się na pokład kontrtorpedowca, 

gdzie zostały dokonane zdjęcia foto- 
graficzne i dźwiękowe. Przy wylądo- 
waniu ministrów niemieckich witał 
mer miasta Southampton w otoczeniu 

władz miejscowych. Curtius i Brue- 
ning wyruszyli prawie natychmiast po- 
ciągiem do Londynu. 

Pociąg, wiozący kanclerza Brue- 
ninga i ministra Curtiusa przybył na 
stację Waterloo w Londynie o godzi- 
nie 14 min. 40. Na peronie gości nie- 
mieckich oczekiwali premjer Mae Do- 
nald, minister Henderson, członkowie 

ambasady niemieckiej z ambasadorem 
Neurathem na czele oraz około 50 
dziennikarzy. Przywitanie nie miało 
charakteru oficjalnego ani uroczyste- 
go. Obecni na peronie dziennikarze 
niemieccy, łącznie z kilkoma tutejszy- 
mi Niemcami, wznieśli okrzyk „Hoch* 
zaś jeden z obecnych hitlerowców krzy 
knął donośnym głosem: ,, Deutschland 
erwache!*. Po powitaniu, goście nie- 
mieccy w towarzystwie ambasadora 
Neuratha. odjechali do hotelu Carlton. 

   

Konferencja prasowa. 

LONDYN, 5. VI. (Pat). Kanclerz 
Bruening i minister Curtius przyjęli 
o godzinie 6 min. 30 po poł. przedsta- 
wicieli prasy, których przedstawił am- 
basador niemiecki. Kanclerz Bruening 
podkreślił wdzięczność rządu Rzeszy 
za zaproszenie. Zaznaczył on, iż ma 
zamiar rozmawiać o wszystkich trud- 
nościach, wynikających wszędzie z 0- 
becnego przesilenia dla przemysłu, rol- 
nictwa i klasy robotniczej. Oczywiš- 
cie, że rozmowy te będą dotyczyć prze- 
dewszystkiem tych trudności, jakie 
istnieją na terenie Niemiec i są związa- 
ne ze stanem budżetu Rzeszy. Plan 
Younga, wykonywany przez Niemcy 
w zmienionych warunkach ekonomicz 
nych zmusił je do nałożenia w ciągu 
roku 2 i pół miljard. dodatkowych po- 
datków. Oczywiście rozwiązanie pow- 
stałych trudności — oświadcza kan- 
clerz Bruening nie może być dokonane 
przez jedno tylko państwo, musi ono 
być dokonane w drodze współpracy 
międzynarodowej. Minister Curtius w 

  

krótkich tylko słowach dał wyraz swo- 
jej wdzięczności za zaproszenie oraz za 
uprzejme holowanie niemieckiego 
statku przez torpedowiec angielski do 
portu, tudzież obecność Mac Donalda 
i Hendersona w czasie powitania na“ 
dworcu. 

Konferencja trwała zaledwie 15 mi- 
nut, gdyż goście niemieccy śpieszyli 
się na bankiet, wydany na ich cześć w 
Złotej Sali Foreign Office. Znamien- 
nem jest, iż mimo podkreślenia przez 
kanclerza Brueninga specjalnego zain- 
teresowania w stosunku do spraw go- 
spodarczych, na bankiecie nie będą o- 
becni ani kanclerz skarbu Snowden, 
ani minister przemysłu i handlu Gra- 
ham, którzy w zeszłym roku brali u- 
dział w konferencji odszkodowawczej 
w Hadze. Charakterystyczną jest rze- 
czą, że także i w Chequers nie _ jest 
przewidziana obecność tych dwóch mi 
nistrów, najbardziej zainteresowanych 
sprawami, poruszonemi przez Brue- 
ninga. 

Znaczenie wizyty w Chequers. 
BERLIN, 5. VI. (Pat). Socjalistycz - 

ny ,„Vorwaerts', omawiając znaczenie 
wizyty ministra Curtiusa w Chequers, 
podkreśla, że głównym przedmiotem 
rozmowy między ministrami nimiec- 
kimi i brytyjskimi będzie sprawa re- 
wizji planu Younga. Celem dążeń nie- 
mieckich jest możliwie rychła rewizja 
generalna problemu odszkodowań. Je- 
dnak*do tego potrzeba będzie zgoda 
wszystkich państw, które podpisały 
umowę haską. Rozmowa w Chequers 
mogłaby stanowić przygrywkę do ure- 
gulowania problemu reparacyj. Kan- 
clerz Bruening i minster Curtius ma- 

Delegacja sowiecka 
PARYŻ, 5. VE. Wczoraj przybyła 

do Paryża delegacja sowiecka do roko 
wań handlowych z Francją pod prze- 
wodnictwem Dwoljańskiego, członka 
kolegjum komisarjatu handlu zagra- 
nicznego. Delegacja nawiązała kontakt 
z francuskiem ministerstwem handlu. 
W kołach politycznych utrzymują, iż 
w pierwszej fazie rokowań delegacja 
sowiecka przedstawić ma listę zamó- 

Wyprawa 
PRINCETOWN 5.6. Pat. — Odpłynęła 

stąd do Anglji i do bieguna północnego łódź 
podwodna „Nautilus“, wioząca znanego ba- 

ją za zadanie pozyskać ministra angiel 
skiego dla tej właśnie idei. Co więcej 
musianoby pozyskać Francję i Stany 
Zjednoczone, ale właśnie w tej mierze 

Anglja mogłaby odegrywać ważną ro- 
lę obrony-pośrednika. Nie należy ocze- 
kiwać więcej od konferencji w Che- 
quers, aniżeli przygotowania moralne- 
go i dyplomatycznego do rewizji pła- 
nu Younga. Niemcy mimo to uzyskać 
mogą wiełkie korzyści z kontaktu oso- 
bistego między ministrami obu kra- 
jów. Wizyta w Chequers będzie więc 
wstępem do dalszego rozwoju na dro- 
dze likwidacji przeszłości. 

  

przybyła do Paryża. 
wień na produkty przemysłu francu- 
skiego i celem zrealizowania tych za- 
mówień nawiąże łączność z przemysło- 
wcami francuskimi. W drugiej fazie 
rokowań, która ma być nawiązana ż 
przedstawicielami rządu, poruszony 
będzie. całokształt stosunków handlo- 
wych i być może zawarty będzie krót- 
koterminowy traktat handlowy. 

„Nautilusa“. 
dacza krajów podbiegunowych Huberta Wił- 
kinsa. 

_. Zagłada Domu Cadyka. 
Tragedja w trzech aktach S. I. Pereca. 

Przed trzema laty z iniejatywy 
państwa Olkienickich, p. M. Zajdsznu - 
ra i dr. D. Neigera, lektora U. $. В. 
zostało założone na wzór słynnego te- 
atru hebrajskiego „Habima* Hebraj- 
skie Studjum Dramatyczne w Wilnie. 

Kierownictwo artystyczne z począt- 
ku objął p. Z. Chmielewski obecny dy- 
rektor teatru „Ateneum w Warsza- 

wie, następnie p. Halina Gallowa, a 
od czasu jej wyjazdu p. Iwo Gall, były 

ser Reduty, a obecnie reżyser 
wojew. teatru w Łucku. 

W lutym ub. r. odbył się pierwszy 
pokaz studjum. Zagrano sztukę Dic- 
kensa „Świerszcz za kominem* w prze 
kładzie p. D. Neigera. 

Widowisko to, doznało ciepłego 
przyjęcia i szczerego uznania ze strony 
publiczności. Sztukę wystawiono w 
szeregu miast na Wołyniu. 

Współżyjąc od wieków ze sobą na 

  

gruncie wileńskim społeczeństwa pol- 
skie i żydowskie, nie znają się dosta- 
tecznie; zwłaszcza polskie społeczeń : 
stwo przygodnie tylko zdaje sobie 
sprawę z nurtujących prądów wśród 
współobywateli mojżeszowego wyzna- 
nia. Ale takie przedstawienie jak oneg- 
daj, otwiera na chwilę wrota do dzie- 
jów kultury żydowskiej w naszym 
kraju, kultury, która się w dzisiejszych 
warunkach ciekawie różniczkuje. 

Zespół Studjum, kierowany umie- 

jętnie przez dr. Dawida Neigera, lek- 
tora U. S. B. wykazał bardzo dużo sta- 
ranności i pietyzmu w wykonaniu 
sztuki Pereca; umiał utrzymać religij- 
ny nastrój wzmagającej się grozy i 
tragiczności, jaką jest przepojona sztu- 
ka, mająca tylko krótki moment ma: 
terjalnego wstrząsu, (wieść o zatopio- 
nych tratwach) a poza tem obracająca 
się w sferze zmagań duchowych. 

Np. jakie to charakterystyczne, że na- 
szych autorów absolutnie nie intere: 
sują tego rodzaju konflikty, nie do- 
strzegają czy takowe istnieją w naszem 
społeczeństwie. Nie jestże to dowodem 
indeferentyzmu religijnego? Czy w ży 
ciu społeczeństwa żydowskiego takie 
konflikty odegrywają obecnie większą 
rołę, nie wiemy, w teatrze wystawiane 
są z ogromną siłą bólu i potęgą uczu- 
cia. 

Każde wołanie człowieka, duszy 
ludzkiej do swego Boga, każde jej 
zmaganie się z Nieznanym, Tajemni- 
czym, Nieubłaganym, a wiecznie bła- 
ganym, jest czemś, czego musi się słu- 
chać z szacunkiem i współczuciem, 
chociażby się samemu inaczej wołało, 
inaczej czuło... Inaczej?... Mój Boże, 
tak podobnie... ból, szukanie w sobi 
Boga, zwątpienie, trwoga przed pust- 
ką duchową niemoc i męka z niej po- 
chodząca, alboż to są uczucia specjal- 
nie temu lub owemu narodowi właś- 
ciwe? Bynajmniej, szarpią każdą du- 
szą ludzką, prawdziwie ludzką, której 
nic co ludzkie nie jest obojętne. I dla- 

tego męczarnie Cadyka Jonatana, nie- 
mogącego spełnić w następstwie po 
ojeu swej roli pocieszyciela, kapłana 
swego ludu, doradcy, i uzdrowiciela, 

bo nie ma jego wiary, wołanie młodego 
dziedzica tradycyj religijnych do Bo- 
ga o znak, o głos, zwątpienie, („Gdzie- 
kolwiek jesteś jeżeli jesteś, ulituj się 
mej niedoli“), jest nam równie zro- 
zumiałe i bliskie, jak kążdy głos cier- 
pienia i dążenia do prawdy. Przy ta- 
kich sztukach czuje się jak nikłemi są 
różnice... jak potężnemi podobieństwa, 
jak sztucznie wznoszą sie mury i ta- 
my... 3 

Sztuka p. Регеса та wady w kon- 
strukcji, gdyż treść rozpada się na kil- 
ka dramatów: stosunku macochy do 
Fejgi, miłości ojca do córki, ufności 
ludu do swego Cadyka, i zwątpień 
młodego Jonatana. Ten ostatni jedynie 
jest pogłębiony należycie. 

Wystawienie było bardzo ciekawe 

konstrukcyjnie, gdyż p. Gall dał głę- 
boko przemyślaną scenę, podzieloną 
na kondygnacje i ośrodki, a tocząca się 
na nich akcja odpowiadała niejako 

   

miejscu, w którem się działy poszcze - 
gólne epizody. Zwłaszcza prawa stro- 
na, (wzniesienie synagogalne),  nie- 
zmiernie efektownie wyglądało, z ko- 
lejnemi ugrupowaniami osób. Stroje 
i gra młodych amatorów, przeważnie 
ze sfer uniwersyteckich odznaczały się 
doskonałem zachowaniem stylu i dob. 
rą dykcją, oraz mimiką, która pozwa- 
lała śledzić z zajęciem tekst nawet dla 
nie rozumiejących języka. 

Z wykonawców najlepiej spełnili 
zadanie Izrael, gabaj Cadyka, oraz 
młody Cadyk Jonatan, Cypa też była 
dobra. Przejmujący tragicznością jest 
akt ostatni, kiedy do wątpiącego Jona 
tana przychodzą błagający o pomoc 
wierni i zmuszają go do wstawiennic: 
twa do Jehowy, w którego istnienie 
on, syn całej dynastji świętych Cady- 
ków, wątpi, i stoi wobec przerażają- 
cego podejrzenia, że wszyscy byli о- 
szustami i wołali w próżnię! Reżyserja 
ostatniej sceny wysoko uniosła nastrój 
tragizmu. 

Wielką krzywdę wyrządziła orkie- 
stra całemu zespołowi, nam, a zwłasz- 

cza p. Dziewulskiemu który napisał sto 
sowną i bardzo potrzebną w chwilach 
milezenia ilustrację muzyczną. Po- 
wód? Zatarg z Z. A. S. P. z powodu 
niedojścia do porozumienia o Bernar- 
dynkę. Co to ma do przedstawienia 
w Konserwatorjum Studjum Hebraj- 
skiego? Nieetyczny to postępek zry- 
wać udział w wilję przedstawienia, 
po szeregu prób, psuć wrażenie arty- 

styczne. Tak się nie robi. : 
Mimo jednak tego braku, obecni 

pozostawali pod silnem wrażeniem 
czegoś szczerego jako praca artystycz- 

na i stojącego na wysokim poziomie 

jako ideowość sztuki teatralnej. Ta 

młodzież idąca wgłąb własnych skar- 
bów narodowych by z nich w mowie 
doniedawna jakby martwej, wydo- 
bywać i ożywiać ogółnoludzkie zagad- 

nienia, ta widoczna, wielka praca nad 

wykonaniem, godna jest pochwały i 
zainteresowania się. 

Przedstawieniu przysłuchiwało się_ 
sporo osób ze społeczeństwa polskiego, 
prasy. profesorów U. 5. B. i literatów. 

Hro. 

  

++ 
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©IEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Proces o szpiegostwo na rzecz Litwy 

Wyrok. 

GRODNO 5.6. Pat. — W trwającym przez 
parę dni procesie o Szpiegostwo na rzecz 
Litwy, odbywającym się przed sądem okrę- 
gowym w Grodnie, zapadł wyrok, mocą któ- 
rego zostali skazani: Aletksander Siniiło, b. 
kapitan wojsk rosyjskieh, Antoni Trojano- 

wiez, Włodzimierz Kościewiez, Rafał Kon- 
ratowicz na 6 lat ciężkiego więzienia, Wizbid 
Dominik, Trojan Jan, Michał Gardziel Jó- 
zef Misiukiewicz, Łukasz Lebiedziewicz, na 
5 lat ciężkiego więzienia. 3 oskarżonych sąd 
uniewinnił. 

RECZRZORERZIEWOK 

BRZEŚĆ n/B 
— Uruchomienie autobusów. Na ostat- 

niem posiedzeniu Rady miejskiej po dłuż- 
szej dyskusji zatwierdzono ostatecznie pro- 
jekt magistratu w sprawie uruchomienia sta- 
łej komunikacji autobusowej na terenie mia- 
sta Brześć posiadać będzie dwie linje auto- 
busowe, obsługiwane przez 6 wozów. Rada 
miejska uchwaliła przytem 4 proc. z sumy u: 
zyskanej ze sprzedaży biletów na zapomogi 
dla bezrobotnych. 

+ Śmiertelna bójka. We wsi Sycze w po- 
wiecie brzeskim mięzdy dwoma gospodarza- 
mi powstała sprzeczka. Do walki wmieszał 
się niejaki Daruch Wasyl, który uderzył je- 

go z walczących Piotrowskiego siekierą 
w okołicę kręgosłupa, kładąc Piotrowskiego 
trupem na miejscu. Piotrowski w chwili u- 
padku wystrzelił do Darucha z rewolweru. 
Kula utkwiła w okolicy gardła. Stan Da- 
rucha jest bardzo ciężki. 

WILEJKA 
-— Z żyeia Związku Strzeleckiego. Zwią- 

zek Strzełecki w Wilejce rozpoczyna czyn- 
niejsze niż dotychczas życie. Posiada w Wi- 
łejce własną i obszerną świetlicę (domaga- 
аса się jednak remontu) i dobrze wyćwi- 

orkiestrę dętą. Nie była ona dotąd na 
ystywana. Obecnie co sobotę 

ellicy zabawy o progra- 
mie wieczorów świetlicowych z tańcam!. 
Tyklo w tym dniu pobierana jest od osób 
postronnych pewna opłata za wstęp do świet 
licy. Opłaty te za dwa wieczory dały w su- 

mie 80 złotych. Takie wieczory, inaczej „S0- 
bótki Strzeleckie", odbywać się będą co ty- 

dzie t też zamiar urządzania zabaw 
na szeroką skałę w parku miejskim. 

GŁĘBOKIE 
-- Pierwsza matura w 

      

       

   

  

  

   

    

  

im. 
Unji Lubelskiej w Głębokiem. Gimnazjum 

gimnazjum 

humanistyczne koedukacyjne im. Unji Lu- 

  

  

  

7 przez b. inspektora szkolnego, pana 
Józefa Szukiewicza, i nauqdzyciela gimnazial- 

nego. p. Hermana Swirklisa. Rozwój gim- 

nazjum zapowiadał się dobrze. Frekwencja 

była stosunkowo dość liczna. Rok szkolny 
1926.27 i 1927-28 zamknięto bez deficytu. 

Ale w r. szk. 1928-29 zaciążyło nad gim- 
nazjum jakieś fatum. Otrzymali koncesję na 

prowadzenie gimnazjum w jęz. wykładowym 
polskim Żydzi, co stworzyło niezdowrą kon. 
kurencję. Na domiar złego jawna i podziem- 
na agitacja zmniejszyła frekwencję, co pod- 
ważyło byt i rozwój gimnazjum im. Unji 
Lubelskiej. Nadto walka partyjna spowodo- 
wała w miasteczku ferment, który przedostał 
się i do gimnazjum, wywołując chaos i bez- 
ład w zajęciach. Kulturalna placówka pol- 
ska znalazła się w przededniu likwidacji 
Zmiana kierownictwa i właściciela gimnaz- 
jum uratowały zakład. Nowym właścicielem 
zostało Towarzystwo Popierania Szkoły Śred 
niej kierownikiem p. dyr. Kozicki. 

inisterstwo W. R. i O. P. dnia 23 maja 
1930 r. Nr. 11.9719 nadało gimnazjum im 
Unji Lubelskiej w Głębokiem prawa gimnaz- 
jów państwowych, przewidziane w p. 3 rozp. 
z dnia 1 maja 1929 r. Nr. 1I-2875, a reskryp- 
tem z dnia 2 lipca 1930 r. Nr. II41182 przy 
znało dla gimnazjum trzy etaty nauczyciel- 
skie. 

Jednak wrogie i nieodpowiedzialne czyn: 
niki tutejsze rozpoczęły, jak przed dwoma 

laty, atak ostry na gimnazjum, usiłując wpro 
wadzić zamieszanie w zajęciach szkolnych 
i zaszkodzić młodzieży przy pierwszej matu- 
rze, z czem się nie ukrywano. Zdecydowana 

postawa Dyrekcji nie dopuściła do fermen- 
iu i zakład funkcjonował normalnie. Rezul- 
idtem owocnej pracy Dyrekcji i nauczyciel- 
stwa była stuprocentowa pierwsza matura w 
tut. gimnazjum im. Unji Lubelskiej w Głę. 
bokiem, 

  

   

  

      

    

    

Świadectwa dojrzałości otrzymali: Droz- 
dówna Zofja, Cejtelówna Szyfra, Gińko Jan, 
Gińko Włodzimierz, Orechwo  Arkadjusz, 
Rapportówna Eta, Rapportówna Roza A. 

RUSAKI gm. KOMAJSKIEJ. 
+ Przedstawienie w Świetlicy. Dnia 17 

maja 1931 r. członkowie miejscowej „Świe- 
tlicy* urządzili przedstawienie p .t. „Surdut 
i siermięga* pod protektoratem i reżyserją 
kierowniczki szkoły 2 klasowej w Rusakach 
p. Aleksandry Ciarkówny; nauczycielki p. 
Kamilli Nowak. Patrząc na doskonałe wy- 
reżyserowanie całego zespołu, tych domo- 
rosłych artystów, myślałam ile pracy i ener: 
gii włożyły młode kierowniczki, żeby wysz- 
kolić dykcję, śpiewy i tańce. Ponieważ ak- 
cja rozgrywała się w Łowickiem „stroje były 
ściśle do miejscowości zastosowane. Nadta 
dodam jeszcze, że najbardziej mnie zadzi: 
wiło, że wszyscy mówili po polsku. bez za- 
rzutu. I szczerze dodać muszę że najprzy jeni- 
niejsze wyniosław z Rusaków wrażenie. Do- 
chodu było 60 zł. po potrąceniu kosztów na 
„Świetlicę* pozostało 40 złotych. 

Adela Śniadecka, 

BEREZA KARTUSKA 
+ Wielki pożar składu drzewa. Wczoraj 

po południu w Berezie Kartuskiej wybuchł 
pożar w składzie materjałów leśnych należą- 

cych do firmy Rabmil. Spaliło się 7 tysięcy 
metrów sześciennych wyrobioneg drzewa. 

Straty wynoszą przeszło 600 tysięcy zł. 
tych. 

ŚWIĘCIANY 
+ Burza gradowa, Onegdaj przez teren 

gminy kiemieliskiej przeszła burza gradowa 
wyrządzając znaczne szkody w majątku Sts- 
niuliszki oraz we wsiach Bojary i Niekraszu- 
ny, gdzie zasiewy na znacznej przestrzeni 
zostały przez grad zniszczone. Wiele budyn. 
ków uległo uszkodzeniu. Wysokość strat 
razie nie ustalona lecz należy wnioskować 
będzie to dość znaczna kwota. 

+ Pożary. W dniu 2 czerwca podczas 
burzy na terenie gminy żukoniańskiej zapa- 
liły się od uderzenia piorunu zabudowania 
w zaścianku Łakcie. Poszkodowani dwaj g9- 
spodarze Kazimierz i Wincenty Koszczani- 
nowie straty obliczają na sumę około i/ 

tysięcy złotych. 
Ź nieustalonych dotychczas powodów spło 

nął w Nowych Daugieliszkach dom mieszkal- 
ny na szkodę Franciszka Liszkiewicza, który 
straty swe oblicza na 3 tysiące złotych. 

W domu zajmowanym przez orkiestrę 26 
bataljonu K. O. P. w Nowo-Święcianach wv- 
buchł onegdaj pożar, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. Ogień stłumiono 
w zarodku. Spłonął jedynie dach. Straty © 
bliczają na 2 tysiące złotych. 

Od uderzenia piorunu spaliły się obora 
i stajnia w majątku Hołczyn, własność p. 
Marji Nazarewiczowej. Spłonęła także część 

inwentarza żywego i narzędzia rolnicze. Stra 
ty właścicielka szacuje na 13 tysięcy zł. 

LIBA 
-+ Ofiara kąpieli. W rzece Niemen, koło 

wsi zarzeczany gminy bielickiej utonął pod 
czas kąpieli mieszkaniec tejże wsi dwudzie- 
stoletni Worobiej Władysław, Zwłok nie od. 
naleźiono. 

2 POGRANICZA 
-+ Ukazanie się much - ważek nad Dzisną. 

Onegdaj w pobliżu Dzisńy przeleciała olbrzy- 
mia ilość owadów podobnych do szarańczy. 
Masa owadów leciała z pogranicza sowieckie- 

o. 

   

  

Jak zdołano stwierdzić były to muchy- 
wążki, które często ukazują się nad Dzisną 
i uwijają się wpobliżu rzeki. 

LSE UTE LSS 

Boże Ciało w Wilnie. 
Dorocznym zwyczajem, w ubiegły 

czwartek, jako w dzień Bożego Ciała, 
ulicami Wilna przeciągnęła uroczysta 
procesja. Od rana rozpoczęły się zbiór - 
ki organizacyj, szkół, sodalicyj, gru- 
powały się procesje lokalne we wszyst- 
kich parafjach, a około godz. 10-ej 
wszystkiemi ulicami popłynęły w kie- 
runku Bazyliki szeregi dziatwy szkol- 
nej. młodzieży akademickiej, związ: 
ków zawodowych, organizacyj, stowa- 
rzyszeń religijnych, wojska i wielu 
innych a wszystkie ze sztandarami, or- 
kiestrami. Plac przed Bazyliką zalały 
tłumy wiernych, a w pobliskich uli- 
cach łańcuchy żołnierzy ledwo mogły 
powstrzymać cisnących się zewsząd 
ludzi, gdyż całe Wilno chciało asy- 
stować przy podniosłej uroczystości. 

O godz. 11-ej J. E. ks. Arcybiskup- 
Metropolita R. Jałbrzykowski odpra- 
wił w Bazylice Mszę Pantyfikalną, po 
której wyruszyła procesja. Szła trady- 
cyjnym szlakiem z Placu Katedralnego 
na ul. Zamkową, Ś-to Jańską, Domi- 
nikańską, Wileńską, Mickiewicza zpo- 
wrotem na Płac Katedralny. Na po- 
czątku szły szkoły: powszechne, zawo- 
dowe, gimnazja, następnie różne związ 
ki i stowarzyszenia zawodowe, potem 
stowarzyszenia sportowe, ideowe, fi- 
lantropijne, religijne, wkońcu proce- 
sje kościelne. duchowieństwo zakonne 
i świeckie. Za nimi kroczył pod bal- 
dachimem J. E. Arcybiskup Metropo- 
lita. niosąc Przenajśw. Sakrament, a 
tuż za baldachimem przedstawieciele 
wyższych władz cywilnych, wojsko- 
wych i miejskich, senat akademicki, 

prezydjm sądów, a za nimi wojskowa 
kompanja honorowa z orkiestrą. A 
dalej szła nieprzejrzana ciżba wier- 
nych, śpiewająca pieśni pobożne i zaj- 
mująca niemal tyle miejsca, co sama 
procesja. 

Procesja powoli posuwała się uli- 
cami Wilna, zatrzymując się krótko 
przed kilku urządzonemi po drodze 
stacjami. Nawet rzęsisty deszcz, który 
zaczął chociaż krótko, padać, nie wpły 
nął na jej podniosły charakter. 

Po odbyciu całej drogi procesja 
rozwiązała się na Placu Katedralnym. 
Tu wierni otrzymali błogosławieństwo 
od J. E. Arcybiskupa-Metropolity. 
  

ŽDEZWA. 
edawna powódź, która takie 

ogromne spustoszenia spowodowała w 
naszych województwach  pėlnocno- 
wschodnich w dorzeczach Wilji, Nie- 
mna i Dźwiny, w tem ostatniem dorze- 
czu na prawym brzegu rzeki, wywoła- 
ła także wielkie zniszczenie i straty, 
wśród naszych rodaków, których sie- 
dziby pozostały poza granicami Pań- 
stwa Polskiego, w dawnych polskich 
Inflantach znajdujących się dziś w ob- 
rębie państwa Łotewskiego. 

Straty głównie poniosła mianowi- 
cie ludność okręgów Krasławskiego i 
Grzywskiego— ludnośćw znacznej ilo- 
ści polska. 

Wileńskie Koło T-wa im. Mickie- 
wicza, którego zadaniem jest przycho- 
dzić z pomocą dla rodaków poza gra- 
nicami Rzeczypospolitej, wzywa wszy- 

stkich o pomoce dla inflankich roda- 
ków. 

Ofiary skierowywać należy do To- 
warzystwa im. Ad. Mickiewicza, (Kon- 
to Nr. 5 w Wil. Prywatn. Banku Han- 
dlowym). 

Za zarząd Wileńskiego Koła T-wa 
im. Ad. Mickiewicza. 

Przewodniczący : Alfons Parczewski. 

Skarbnik : Kazimierz Świątecki. 
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Zjazd matematykėw polskich 
w. Wilnie. 

Polskie Towarzystwo Matematycz- 
ne urządza w roku bieżącym w dniach 
od 23 do 26 września Drugi Zjazd Ma- 
tematyków Polskich w Wilnie. 

Zgłoszenia przyjmuje Komitet Or- 
ganizacyjny Zjazdu (Seminarjum Ma- 
tematyczne Uniwersytetu Stefana Ba 
torego, Wilno, Zamkowa 11). 

X UR LEN 

Barbarzyńskie produkcje 
trwają. 

Przed paru dniami pisaliśmy o okrutnych 

produkcjach cyganów z niedźwiedziami, w 

których te zwierzęta męczone są w sposób 

budzący oburzenie w każdym cywilizowanym 

człowieku. Przedwczoraj właśnie z okien na 

szej redakcji mieliśmy okazję obserwowania 

takiego ohydnego widowiska na które za: 

reagowaliśmy natychmiastowem zwróceniem 

się do pol. o interw. Przysłany niezwłocznie 

się do najbliższego komisarjatu P. P. z proś- 

posterunkowy zajął się należycie cyganem, 

którego wraz z nieszczęśliwem zwierzęciem 

zabrał do komisarjatu, przyczem okazało się, 

że ów cygan nie posiada wcale, poza jakiemś 

zezwalającego mu na jego potworny proceder 

świadectwem handlowem żadnego dokumentu 

Bo ież wyobrażamy sobie możliwości 

wydania takiego zezwolenia przez jakiekol- 

wiek władze, byłoby to przecież jaskrawem 

złamaniem ustawy o ochronie zwierząt, dosyć 

surowe kary wyznaczającej za torturowanie 

zwierząt „jak w danym wypadku, kiedy to 

wzbudzające najżywszą litość stworzenie z 

żelaznem kółkiem w nozdrzach, wychudłe, 

ze zmierzwioną szerścią katowane jest bez 

miłosierdzia przez swego oprawcę. Widok 

poruszający do żywego i doprawdy — ha- 

niebny w naszych czasach. Sądzimy, że Tow. 

Opieki nad Zwierz w tej sprawie już wystą- 

piło z odpowiednią interwencją, gdyby zaś 

jeszcze nie, to apelujemy do niego tem go- 

ręcej, że wstrętne te widowiska trwają nadal, 

bynajmniej przytem nie wpływając korzyst- 

nie na umysły przyglądających się im zwykle 

mnóstwu dzieci. ak 

ZGODE 

nie 

  

Przyjazd do Wilna francu- 
skiego inspektora lotnictwa. 

Jak się dowiadujemy, w przyszłym 
tygodniu przybędzie do Wilna inspek- 
tor francuskiego lotnictwa gen. dyw. 
Hergault w towarzystwie dwóch wyż 
szych oficerów sztabu francuskiego. 

Gen. Hergault po zwiedzeniu mia- 
sta uda się do Lidy, gdzie zapozna się 
z tamtejszem lotnictwem. 

eg 

      

Kupcy sowieccy zamierzają 
zakupić w Wileńszczyźnie 
transport trzody chlewnej. 
W Wilnie oczekiwany jest w najbliższych 

dniach przyjazd kilku kupców sowieckich, 
którzy mają przybyć w towarzystwie przed- 
stawiciela sowieckiej misji handlowej. Celem 
ich podróży jest zaznajomienie się na miej- 
scu z sytuacją, z wiązku z zamiarem zaku- 
pienia w Wileńszczyźnie większego transpor: 
tu trzody” chlewnej. 

USG = 

Atak na jesiony 
w Nowogródku. 

Dowiadujemy się od osoby świeżo przy- 

byłej z Nowogródka, że piękne jesiony, wpo- 

bliżu góry Zamkowej rosnące, mają być z 

rozkazu p. wojewody Beczkowicza podobno, 

wycięte w liczbie 12-tu, Wydaje nam się 

mało prawdopodobne, żeby p. wojewoda był 

takm tępicielem drzew i to dosyć rzadkich— 

jak jesiony na naszych ziemiach. Nowogró- 

dek jest — wprawdzie dość miłe ozdobiony 

zielenią, zadużo jednak jej niema, zwłaszcza 

w tej dzielnicy. Sądzimy, że to nieporozumie- 

nie i że do lego aktu swego rodzaju wanda 

lizmu bynajmniej nie usprawiedliwionego 

pretekstem rzekomej konieczności odsłonienia 

sypanego kopca nie dojdzie. 

    

Popierajcie przemysł krajowy 
  

  

KINA FILMY 
„ŚWIAT BEZ GRANIC* 

(Helios). 

Znów dźwiękowiec paramountowsko-por- 
ski z Brodziszem i jakąś mniej znaną, ale 
wcale interesującą jego partnerką. Jest ta 
znów teatr sfilmowany poprawnie i nic wię- 
cej. Pozatem mnóstwo wstawek rewjowych 
z nowojorskiego „Ziegfield“ jakieś z egzo- 
tycznych tygodników filmowych etc., do któ 
rych pretekstem jest wynaleziony według fa- 
buły filmu, aparat telewizyjny. 

Co do wykonania aktorskiego, to wszysi- 
ko jest mniej lub więcej  przeszarżowane. 
Okropny jest zwłaszcza pod tym względem 

aktor w postaci nieuczciwego adwokata, 

chwilami wręcz nie do zniesienia ze swoją 
obrzydliwą sztampą teatralną i jaskrawą prze- 
sadą. Podobnie razi „gospodyni*. Najlepszy 
jest Brodzisz i znośna jego partnerka. Nad- 
program tyg. Paramounta i Foxa. 

  

(sk). 

List de Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W dzienniku z dn. 4 b m. była wzmian- 
ka, iż delegacja od Spółdzielni Autobusowej 
zgłosiła się do Pana Wojewody z interwen: 
cją w sprawie nieogłoszenia konkursu przez 
Magistrat na eksploatację komunikacji auto- 
busowej w Wilnie i udzielenie „Arbonowi* 

koncesji, co nie jest zgodne z prawdą. Nato- 
miast prawdą jest, iż w dniu 2 b m. była 
delegacja przedstawicieli wileńskich firm sa- 
mochodowych u Pana Wojewody i złożyła 
protest przeciwko temu, iż Magistrat załat- 
wił sprawę z oddaniem koncesji na komuni- 
kację autobusową w mieście Wilnie nie ogła- 
szając publicznego przetargu. Jednocześnie 
delegacja ta złożyła od siebie ofertę, refle 
ktując na otrzymanie koncesji na b. dogod- 
nych dla miasta warunkach. 

Z poważaniem 

Spółdzielnia Autobusowa w Wilnie 
z odpowiedz. udziałąmi. 

(podpis nieczytelny). 

| PORTRET 

IAdama Mickiewicza i ' 

| Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- fil 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

na składzie głównym w Księgarni 
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Nowa demou:«racja bezrobotnych przed 
Urzędem Wojewódzkim. 

Wezoraj w godzinach porannych przed 
gmachem Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 
ponownie demonstracja bezrobotnych, poz- 
bawionych ostatnio możności zarobkowania 
naskutek zlikwidowania robót  miesjkich 
Bezrobotni demonstracyjnie usiedli na jezdni 
tamując ruch na ul. Magdaleny. W między- 
ezasie p. wojewoda Kirtiklis przyjął delega- 
cję, oświadczając, iż Urzą Wojewódzki jak 
zresztą i Magistrat poczynił już jak najdalej 

idące starania o kredyty i przy pierwszej fi- 
nansowej możności rozpoczęte zostaną roba- 
ty, mające w pierwszym rzędzie na eelu ze- 
trudnienie bezrobotnych. Dodać należy że, 
roboty takie częściowo rozpoczyna już w 
najbliższych dniach Magistrat, oczem pi- 
szemy na innem miejscu. 

Po oświadczeniu p. wojewody bezrobotni 
rozeszli się spokojnie nie zakłócające nigdzie 
spokoju. 

Wyłowienie topielca. 
Wezoraj z rana rybacy zajęci połowem 

ryb w rzece Wilji w pobliżu tekturowni p. 
Kureca w Grzegorzewie, wydobyli z wody 
zwłoki dziewczyny w kostjumie kąpielowym. 

Powstaje przypuszczenie, że są to zwłoki 
20 letniej Anny Leksiutowicz (ul. Witoldowa 

Nr. 45), któa wr ubiegły poniedziałek uto. 
nęła podczas kąpieli w Wilji w pobliżu t. 
zw. plaży Zwierzynieckiej. Zwłoki zabezpie: 
czono. 

O wydobyciu zwłok topielca powiade- 
miono władze sądowe. (С). 

Trzy pożary w Wilnie. 
W ciągu ubiegłej doby w Wilnie zanoto. 

wano aż trzy pożary. 

Pierwszy pożar wybuchł o godz. 7 wie- 
wieczorem pzry ul. Tartaki Nr. 28 Zapalił się 
drewniany dom własność hr. Tyszkiewicza. 
Ogień który powstał w mieszkaniu dozorcy 
Juljana Żejmy, z błyskawiczną szybkością 
przerzucił się na cały budynek, grożąc obję- 
ciem sąsiednich zabudowań. Sytuację ura- 
towała energiezna interwencja straży ognio- 
wej, która po dwugodzinnej walce z rozsza- 
lałym żywiołem pożar zlikwidowała. Wsku- 
tek spłonięcia budynku 4 rofziny pozostały 
bez dachu nad głową. Straty są znaczne, 

gdyż oprócz budynku ogień strawił również 
dobytek mieszkańców, 

Drugi pożar wybuchł przy ulicy Zarzecz- 
nej Nr. 21 gdzie zapaliła się drewniana ścia 
na. Ogień zlikwidowała straż ogniowa. 

Trzeci pożar wybuchł wczoraj wieczorem 
przy ulicy Antokolskiej Nr. 68. Na miejsce 
wypadku wyjechały wszystkie oddziały stra- 
ży ogniowej. Dzięki szybkiej interwencji 
pożar szybko zlikwidowane. 

Wysokość strat oraz przyczyn pożaru 
narazie nie ustalono. 

* (CG). + 
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Czerwiec Miasbnd słońca—g. 3 m. 19 

La) Zachod ‚ —к 19 п 50 

Spostrzeženis Zakladu Metaorolegį! 5. S. 5 

w Wilnie z dnia 5 VI—1931 reka, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperstura średnia Ą- 10° С, 

. najwyższa: - 13° С. 
> | najniższa: -- 89 C. 

Opad w milimetrach: 1,5 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

    

URZĘDOWA. 
— Przyjęcia u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym złożył wizytę p. wojewodzie 
bawiący w Wilnie vice-minister sprawiedli 
wości mec. Mieczysław Swiątkowski 

Pozatem odwiedził p. wojewodę J. 

  

E. Ks. 
* Biskup Michalkiewicz i odbył z nim dłuższą 
konferencję w sprawach kościelnych, 

— Przeniesienie urzędów Skarbowych. U- 
rzędy skarbowe II i III podatków i opłat 
skarbowych w Wilnie zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ulicy Bazyljanskic.j 
4 m. 3. Telefon II urzędu skarbowego 231, 
zaś III — 559. 

MIEJSKA 

— Buodwa drogi do Porubanka. Wczoraj 
odbyła się konferencja między przedstawi- 
cielami Magistratu i Sejmiku Wileński-Troc: 
kiego, na której zdecydowano przystąpić w 
najbliższym czasie do budowy drogi do lot. 
niska na Porubanku. Droga ta będzie prze. 
dłużeniem ul. Rauńskiej. 

Roboty wykonywać będzie Magistrat z 
kredytów państwowych. Na cel ten narazie 
wyasygnowano 50.000 złotych. 

— Wznowienie robót przy budowie stacji 
autobusów dalekobieżnych. Z dniem 10. b. 
m. Magistrat wznowi roboty przy skopywa 
niu góry przy ul. Jakóba Jasińskiego, gdzie. 
jak wiadomo, ma być wzniesiony dworzec 
autobusów dalekobieżnych. Przy robotach 
tych znajdzie zatrudnienie 50 bezrobotnych. 

— Budowa boiska przy gmachu szkoły 
na Antokolu. W najbliższych dniach Magi- 
strat przystąpuje do uporządkowania dzie. 
dzińca i budowy boiska przy nowowybudo- 
wanym gmachu szkoły powszechnej na An- 
tokolu W ten sposób szkoła ta zostanie osta- 
tecznie zaopatrzona we wszystkie nowocze- 
sne wymagania pedagogiki i higjeny. 

— Nadzwyczajny budżet miasta. Na ostat 
niem posiedzeniu Magistratu został już osta- 
tecznie zbilansowany nadzwyczajny budżet 

miasta na rok 1931-32. Po stronie wydatków 

i dochodów preliminarz zamknięty został 
sumą 2.504000 złotych. 

— Kolonje i półkolenje letnie. Z dniem 
wczorajszym rozpoczęły się w majątku miej- 
skim Leoniszki kołonje i półkolonje letnie, 
zorganizowane przez Magistrat dla najbieć- 
niejszych dzieci szkół powszechnych. 

Kolonje i półkolonje odbędą się w dwóch 

terminach. Obecnie na kolonje wysłanych 

zostało 300 dzieci na półkolonje 90. 

— Konferencja w sprawie regulacji brze- 
gów Wilji. W dniu wczorajszym dyrektor 
Dróg Wodnych w Wilnie inż. Bosiacki od- 
był dłuższą konferencję z p. wojewodą Kir- 

tiklisem. Przedmiotem narad była sprawa za 
bezpieczenia na przyszłość miasta przed 
skutkami ewentualnej powodzi, co da się 
dynie uskutecznić przez regulację br 
Wilji na odcinku od ul. Zygmuntowsk 
radjostacji na Zwierzyńcu. 

UNIWERSYTECKA. 
— Otwarcie Muzeum Przyrodniczego Uni- 

wersytelu Stef. Batorego odbędzie się dzis 
w sobotę dnia 6 czerwca o godz 17 w Colle- 
gium Czartoryskiego. Wszyscy chcący wziąć 
udział w otwarciu Muzeum i jego zwiedze- 
niu proszeni są o przybycie o godz. 17 do 
Zakładu Zoologji ulica Zakretowa 23 pier- 
wsza brama, I piętro. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zakończenne Kursu Obrony Przeciw- 
gazowej dla Studentów U. S. B. W niedzielę 
7 czerwca r. b. o godz. 12 w sali Zakładu 
Farmakognozji U. S$. B. (Objazdowa 2) od: 
będzie się akt wręczenia świadectw studen- 
tom, którzy ukończyli Kurs Obrony Przeciw- 
gazowej, trwający od marca r b. 

— Echa zajścia w gmachu uniwersytec- 
kim. W związku z wejściem na salę Śnia- 
deckich st. posterunkowego Piaseckiego Jó- 
zefa w czasie odbywającego się w niej wiecu 
akademickiego, interwenjował dwukrotnie u 
p. Wojewody Wileńskiego J. M. Rektor U. 
$. R. prof. Januszkiewicz. 

W związku z tą interwencją p. Wojewo- 
da, stwierdzając, że Piasecki wszedł na salę 

nie na skutek polecenia swych władz prze- 
łożonych, lecz jedynie z własnej inicjatywy, 
dopuścił się naruszenia ustawy z dnia 13-go 
lipca 1920 r. o szkołach akademickich, wyra: 
ził na ręce J. M. Rektora swoje ubolewanie 

Równocześnie podkreślił p. Wojewoda, 
że w stosunku do Piaseckiego zostaną wy- 
ciągnięte konsekwencje służbowe. 
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SPRAWY SZKOLNE. 
— 'Abiturjenci prawosławnego seminar- 

jum w Wilnie. Dnia 27 maja r. b. zostały 
ukończone egzaminy maturalne w prawosław 
nem Seminarjum  Duchownem w Wilnie. 
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej 
był rektor tego seminarjum, prof. M. Tu- 
czemski. Z ogólnej liczby 21 przysitępują- 
cych do egzaminów — 18 złożyło z wyni- 
kiem dodatnim i uzyskało matury. Uroczy 

sty akt wręczenia świadectw odbył się dnia 
31 maja. 

ARTYSTYCZNA. 
— Pierwszy okres Stałej Wystawy Sztuki 

zbliża się ku końcowi. Dyrekcja Stałej Wy- 
stawy Sztuki komunikuje, iż wystawa Zw. 

Polskich Artystów Grafików i wystawa obra- 
zów Sz. Białogórskiego będzie otwarta do 15 
b. m. 

Wystawa jest obecnie otwarta codziennie 
od godz. 9—7 w. w niedzielę od 11—5 p. p 

Obeenie wystawa grafików i Sz. Biało- 
górskiego jest ostatnią wystawą perjodyczną 
pierwszego okresu artystycznego na Stałej 
Wystawie Sztuki. Następny sezon rozpocznie 
się w końcu sierpnia r. b. 

SANITARNA. 

— Fałszowanie żywności. Miejski Urząd 
badania żywności w ubiegłym miesiącu do. 
konał 814 analiz żywności i stwierdził w 36 
wypadkach fałszowanie, a w 32 wypadkach 
zupełne zepsucie towarów. Mleka. zbadano 
316 pórb, przyczem w 56 wypadkach stwier- 
dzono sfałszowanie, śmietanki zbadano 424 
próby w tem sfałszowanie ustalono w 16 wy: 
padkach niezdatnych do użytku 6. Oleje i 
oliwa na 20 prób w 3 wypadkach dały wynik 
ujemny, z 9 prób sera jedna wypadła ujem- 
nie. 

Pieczywa zbadano w 16 wypadkach, wszy 
stkie z dobrym wynikiem. 

Gorzej przedstawia się sprawa z mięsem 
i-wędlinami, bowiem na 124 wypadków 49 
wędlin było sfałszowanych a mięsa 16. 

Analiza wody sodowej na 70 wypadków 
w 3 wykazała zatrucie. 

Woda filtrowana miejska w badaniach 
bakterjologicznych i chemicznych dała dobre 
rezultaty, 

GOSPODARCZA 

— Wzrost kosztów utrzymania. Jak wska 
zują ostatnie dane, w maju, w stosunku do 
kwietnia koszta utrzymania w Wilnie wzro- 
sły o 1,45 proc. 

— Pertraktacje w sprawie strajku w hu- 
cie „Vitrum*. W ciągu całego dnia 5 b. m. 
toczyły się w Inspektoracie Pracy pertrak- 
tacje w sprawie strejku na hucie „Vitrum* 

między przedstawicielami Rob. Zw. Zaw. 

Przem Szkłanego Ziem Półn.-Wschodnich a 

dyrektorem huty p. Merlisem przy udziale 
specjalnie przybyłego w tym celu z Wac- 

-szawy przedstawicielami Min. Pracy i Op. Sp 
p. J. Węgierowa Wobec tego, że dyrektor 

huty wileńskiej nie miał dostatecznych peł. 

nomocnictw od Dyrekcji huty w Warszawie, 

musiano w ciągu dnia kilkakrolnie komuni- 
kować się telefon. z Warszawą. W wyniku 
kilkugodzinnej konierencji zgodził się Zarząd 

huty na © owe tylko załatwienie postula 
tów ych, dając robotnikom akor- 

dowym w miejsce żądanych 1.50 

(żądanie powyższe zostało uwzględnione na 

hucie Szapiry), podnosząc robotnikom dniów 
kowym płace także w stopniu niższym niż 
na hucie Szapiry (w miejsce 3.50 zł. 3.20). 

W wyniku prowadzonych  pertraktac: 
został podpisany układ warunkowy, oparty 
o powyżej podane warunki. Losy tego ukła- 

du będą zależały od przyjęcia go przez ze- 

branie ogólne hutników. Jak ta kwestja bę: 

dzie wyglądała trudno przewidzieć. W każ. 

dym razie robotnicy są mocno rozgoryczeni 
nieustępliwem stanowiskiem dyrekcji. i u: 
ważają, że warunki płacy w hucie „Vitrum** 
powinne być analogiczne do tychże w hu- 
cie Szapiry. 

  

      

  

   

  

    

    

      

SĄDOWA. 
— Zmiany w sądownietwie. Asesor Sądu 

Apelacyjnego w Wilnie Józef Czekanów mia- 
nowany został sędzią grodzkim w Ejszysz- 
kach. 

   

Z KOLEI. 
— Prezes Dyrekcji P. К. P. Wilno inž. 

Falkowski wyjechał w sprawach służbowych 
do Warszawy. 

— Obostrzona kontrola linij kolejowej. 
Dyrekcja P. K. P. w Wilnie otrzymała z Mi- 
nisterstwa Komunikacji specjalną instrukcję 
w sprawie wzmożenia nadzoru nad bezpie- 
czeństwem ruchu na kolejach. 

Ministerstwo poza położeniem specja! 
nego nacisku na troskliwy nadzór nad ru- 
chem kolejowym, poleca również aby po zba 
daniu przyczyn każdego wypadku, wydane 
były natychmiast odpowiednie zarządzenia 
wskazujące przyczynę wypadku i podające 
środki zapobiegawcze na przyszłość. 

Instrukcja zawiera derektywy w sprawie 
karania winnych wypadków kolejowych i 
poleca natychmiastowe usuwanie niesumien- 
nych funkcjonarjuszów ze służby ruchowej, 
względnie obsługi parowozowej. 

WOJSKOWA. 
— Przegląd poborowych rocznika 1910. 

W najbliższym dniu poboru rocznika 1910 

     

3 

8 czerwca przed Komisją poborową (Bazyl- 
jańska 2) winni się stawić wszyscy mężczyź- 
ni urodzeni w roku wyżej podanym z nazwi 
skami na literę T i U oraz na literę W ci, 
którzy zamieszkują obręb 5 komisarjatu P.P. 

— Komisja przeglądowa dla mężezyzn za. 
mieszkałych w powiecie wileńsko-trockim. 
W dniu 5 b. m. w lokalu przy ul. Subocz 3 
rozpoczął się pobór mężczyzn urodzonych w 
roku 1910, zamiszkałych na terenie powiatu 
wileńsko-trockiego. 

Prace Komisji potrwają do dnia 23 b. m. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Tydzień L. O. P. P. Liga Obrony Po- 
wietrznej Państwa organizuje w dniach od 
7 do 14 czerwca tydzień lotniczy. 

W związku z tygodniem w mieście odbę- 
dzie się cały szereg imprez, odczytów i t. p. 

— Egzotyczny gość w Wilnie. W'niedzie- 
lę dnia 7 czerwca r. b. przybywa do Wilna 
znany prelegent i literat hinduski p. Lak- 
shmisvar Sinha, lektor Instytutu Rabindra- 
nath Tagore'a w Santinikietan pod Kalkuią. 

P. Sinha został wydelegowany do Europy 
celem zapoznania się ze szkolnictwem euro- 
pejskiem. Podczas swej podróży naukowej 
p. Sinha zwiedził .dotychczas cały szereg 
państw, między innemi Anglję, Holandję, 
Szwecję, Estonję i Łotwę, wygłaszając jedno- 
cześnie z badaniami naukowemi liczne od- 
czyty o swojej egzotycznej ojczyźnie. Obec- 
nie p. Sinha bawi w Polsce. Zwiedził on już 
Warszawę, Białystok, Kraków, Toruń, Gru- 
dziądz, Łódź i wiele innych miast Polski, 
gdzie odczyty jego cieszyły się wielkiem po 
wodzeniem, ściągając tłumy publiczności. 

W Wilnie, gdzie p. Sinha podejmowany 
jest przez Wileńskie Akademickie Koło Espe 

" rantystów, wygłosi on odczyt na temat „Zwy 

ъ 

czaje i Obyczaje Indyj* we wtorek dnia 9 
czerwca .r b. o godz. 7 wiecz. w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. przy ul. Świętojańskiej 10 
(Gmach Główny Uniwersytetu). 

Prelegent przywiózł ze sobą z Indyj licz- 
ne ciekawe przezrocza, któremi będzie ilu 
strował swój odczyt, tłumaczony przez Pro- 
fesora U. S$. B. J. Muszyńskiego na język 
polski. 

Po odczycie p. Sihna chętnie odpowiada 
na pytania publiczności. 

Można się spodziewać, że w Wilnie nikt 
z osób interesujących się życiem nowocze- 
snych Indyj nie ominie sposobności usłyszeć 
o tem z ust lektora Instytutu Rabindranath 
Tagore'a. r 

— Zarząd Zw. Wł. Śred. i Drobn. Nieru- 
chom. m. Wilna i woj. Wileńskiego zaprasza 

swych członków na doroczne nabożeń- 
stwo na intencję Związku do kościoła Św. 
Michała o godz. 9-ej rano. 

— Zarząd Centrali Zw. Wł. Śr. i Drob. 
Nieruchomości m. Wiina i wojew. Wileńskie- 
go podaje do wiadomości, że z powodu od- 
wołania p. Przyłuckiego ze stanowiska Pre- 
zesa tegoż Związku, w dniu 2-go czerwca 
1931 r. dotychczasowy Zarząd w osobach pp. 
Wabiszczewicza, Ostrowskiego, Błażewicza 
i Znamierowskiego. zgłosił dymisję. Wobec 
powyższego w tymże dniu został wybrany 
nowy Zarząd Związku w osobach: Łukasze- 
wicz Micahł — prezes; Wabiszczewicz An- 
toni i Ostrowski Wincenty — viceprezesi 
Błażewicz Ignacy — skarbnik. Tart Franci- 
szek — sekretarz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Związku Lokatorów i Sub- 
lokatorów m. Wilna i Wojew. Wileńskiego. 
W niedzielę dnia 7 czerwca 1931 r. o godz. 
4 po południu odbędzie się w sali klubu przy 
ul. Zawalnej 28-30 ogólne zebranie członków 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego zebrania, 2) 
Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyj- 
nej. 3) Udzielenie absołutorjum ustępujące - 
mu Zarząodwi. 4. Wybór władz Związku. 

5) Varia. 
Obecność jak największej liczby człon- 

ków pożądana. ` 
Imienne zaproszenia wysyłane nie będą. 
— Z Wileńskiej Sekcji Polskiego Tow. 

Otolaryngologicznego. W niedzielę dnia 7-20 
czerwca r .b. o godz. 2 odbędzie się w Kł: 
nice Otolaryngologicznej U. S. B. na Anto. 
kolu naukowe posiedzenie Towarzystwa z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawa zmiany pewnych punktów sta 
tutu Towarzystwa. 2) J. Szmurło — 
Pokaz chorego z guzem przyzadki mógow”- 
wej i omówienie metod operacyjnych. 3) 
Wolne wnioski. 

— Walne zgromadzenie szewców w spra- 
wie głodowych zarobków odbędzie się 8-g0 
czerwca r. b. o godz. 6 ecz. punktualnie 
w sali przy ul. Dominikańskiej 4. 

Szewców w obecnym sezonie zatrudnio 
nych jest około */3 ogólnej liczby. Jedna 
trzecia część znajduje się bez pracy i szu 
kając zarobku albo idzie pracować po ce- 
nach konkurencyjnych albo (eo robi 
większość) szuka i często znajduje pracę w 
charakterze robotników niefachowych w bu 
downietwie i innych warsztach pracy, mniej 
stosunkowo cierpiących na brak p od $i- 
nącego prawie rzemiosła szewckiego. Zaro- 
bek szewca przeciętnego dzięki nadmiernej 

    

  

    

      

  

  

podaży na szewckim rynku pracy — spadł 
do nieprawdopodobnego poziomu — dwa do 
trzech złotych dziennie, — i to wówczas, gdy 
ohecnie jest największy sezon na pracę szew 
cką. Nie lepiej stosunkowo od  bezrobot- 
nego czuje się pracujący szewc, bo d zio- 
towe wynagrodzenie rzemieślnika dziennie. 
w rzemiośle praca w którem bywa tylko w 
pewnych okresach roku a więc stała się 
zonowa — jest to samo co nic. Dlatego też 
szewcy masowo porzucają swój fach. Wpraw 
dzie usiłują ograniczyć czas pracy przynaj 
mniej do 10 godzin na dobę, to jednak ave 
udaje się organizacyjnie, a ustawowo niema 
co i myśleć, bo kontroli żadnej niema. Dla 
tego usiłują położyć tamę przed napiywem 
nowych sił rzemieślniczych (uczni) do szew 
stwa, bo i ci zgóry skazani są po naucze 
niu się na głód. 

— Walne zebranie piekarzy w sprawie 
warunków pracy i wynagrodzenia oraz czasu 
pracy i terminatorstwa odbędzie się w nie 
dzielę o godz. 8 rano punktualnie w Sali 
przy ul. Metropolitalnej 1. HA 

          

RÓŻNE 

— Wystawa prace dzieci z przedszkoli 
miejskich przy ul. Św. Anny Nr. 2 przedłu- 
żona zastała na 2 dni, 6 i 7 czerwca r. b 

Wystawa otwarta od godz. 10 do 7 w. 
Wstęp bezpłatny. 

— Apel do pracedaweów. W związku z 
rozpoczęciem okresu robót budowlanych i 
innych sezonowych oraz celem ułatwienia 
pracodawcom szybkiego wyszukania potrze 
bnych im pracowników, jak również mając 
na względzie zwalczanie bezrobocia Państwo 
wy Urząd Pośrednictwa Pracy (Subocz 22), 
tel. 6-61 i 12.06.) prosi by dla dobra ogólne- 
go i w zrozumieniu interesów własnych ze- 
chcieli korzystać z usług Urzędu, zgłaszając 
do niego swe zapotrzebowania na wszelkie- 
go rodzaju parcowników. PUP poleca pra- 
cowników we wszystkich dziedzinach pracy. 
zarówno fizycznej, jak i umysłowej, a więc 
budowlanych, przemysłowych, niefachowych, 
rolnych, służbę domową umysłowych i mło-- 
docianych. Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy kandydatów swych pracodawcom nie 
narzuca jedynie poleca pozostawiając im o 
stateczny wybór według swego uznania. Bę- 
dąc w posiadaniu licznych ofert, poszukują- 
cych pracy P. U. P. ma zawsze możność sta 
rannego doboru kandydatów. Na życzenie 
pracodawców Urząd może wykierować pra: 
cowników, którzy już w swoim czasie w fir- 
mie pracowali, a obecnie figurują w ewiden- 
cji Urzędu. W razie gdyby przyjęcie ro- 
botników i pracowników z jakiehkolwiek
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względów odbyło się bez pośrednictwa Urzę- 
du, to wówczas w myśl par. 1 rozp. Min. 
Pracy i Opieki Sp. z dn. 6.X. 26 r. pracodaw- 
cy obowiązani są zawiadomić Urząd o przyję 
tych pracownikach w ciągu trzech dni od 
daty przyjęcia. Dla uniknięcia nadużyć ze 
strony bezrobotnych (pobieranie zasiłków 
pracując) PUP uprasza o odbieranie od za- 
angażowanych robotników posiadanych przez 
nich legitymacyj Urzędu i przesyłanie z od- 
nośnemi wykazami o przyjętych robotni- 
kach do Urzędu Pośrednictwa Pracy. Wszel- 
kie zapotrzebowania przyjmowane są pise- 
mnie i telefonicznie, przyczem przestrzega- 
na jest terminowość przy załatwianiu zgło- 
szonych zapotrzebowań. Urząd czynny jest 
od 8 do 15 - ej. 

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

8,15 w. „Młode małżeństwo”, jedna z najlep- 
szych komedyj L Verneuila o arcykomicz- 
nych sytuacjach i skrzącym się dowcipem 
djalogu. Sztuka zyskała w Wilnie zasłużone 
powodzenie dzięki pomysłowej reżyserji H. 
Zetwerowiczówny, oraz świetnemu wykona 
niu aktorskiemu całej obsady. Ceny mieise 
znacznie zniżone. 

— Teatr Letni w Ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8,15 w. ukaże się sen. 

sacyjna sztuka amerykańska „Tajemnica sta- 
cja radjowej* w reżyserji i z udziałem R. 
Wasiłewskiego, Podniecająca atmosfera wiel- 
kiej radjostacji w Chicago, emocjonujące 
perypetje osób działających, wreszcie liczne 
wkładki muzyczne, oraz taneczne przyczy- 
niają się do kolosalnego wprost powodzenia 
tej arcyciekawej nowości. 

— Juirzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Jutro o godz. 8,15 
w. odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim wielki koncert popularny. W progra- 
mie, oprócz orkiestry wojskowej, biorą 
udział: pp.: Szurszewska (piosenki), Deju- 
nowicz (monologi), Karpiński i p. Lisiecka 
(taniec), oraz Żurowski  (kuplety). 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

RABIO 
SOBOTA, dnia 6 czerwca 1931 r. 

11.5 12.05: Muzyka popularna 
(płyty). Kom. meteor. 15.40: Program 
dzienny. 15.45: „Wiadomości wojskbwe dla 
wszystkich*. 16.00: Aud. dla dzieci. 16.25: 
Koncert. 16.55. „Poradnictwo zawodowe wo- 

góle* — odczyt. 17.15: Mała skrzyneczka 
17.3 „Odrodzona literaiura bułgarska* — 
odczyt. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy. 
19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln 
1915: Ciotka Albinowa mówi. 19.30: Program 
na niedzielę i rozmaitości. 19.40: Kom. roln. 
20.00: Pras. dzien. radj. i kom. 20.15: „Trzy 
stolice* — feljeton. 20.30: Włoska muzyka 
lekka. 22.00: „Na widnokręgu*. 22.15: Do 
datek od pras. dzien. radj. 22.20: Koncert 
chopinowski. 23.45: Kom. i muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 7 czerwca 1931 r. 

10.15. Tr. nabożeństwa z Wielkich Pie- 
kar. 11.58: Sygnał czasu. 12.15: Koncert po. 
pularny (płyty). 12.10: Tr. z Pałacu Repre- 
zentacyjnego uroczystego otwarcia Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Wilnie. 13.10: Kom 
Meteor. 13.20: Muzyka i pogadanka, 15.9! 
Odczyt rolniczy: „Walka z chwustami“ 
16.20: Audycja rolnicza. 16.40: Konkursy hip- 
piezne. 17.30: Tr. ze Lwowa wyścigów samo- 
chodowych. 18.00: Aud. dla dzieci. 18.15 
Koncert popularny. 19.20: „Kukułka wileń- 
ska“. 19.40: Pogadanka  radjotechniczna. 
19.55: Program na poniedziałek. 20.00: „Psai 
terz Florjański powrócił do Polski". 20.13: 
Koncert wieczorńy. 22.00: Feljeton prof. T. 
Zielińskiego. 22.20: Koncert. 22.45: Kom. mn 
zyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
ODRODZONA LITERATURA BUŁGARSKA. 

O ciekawych nieraz przejawach życia 
kulturalnego małych narodów, które różnią 
się od nas językiem, nie wiemy częstokroć 
nie, A przecież znajomość jakiegoś narodu 
jest koniecznym warunkiem ekspansji go- 
spodarczej czy kulturalnej. Z zainteresowa: 
niem czekamy na odczyt wybitnego znawcy 
literatur słowiańskich prof. Józefa Gołąbka 
na temał odrodzonej literatury pokrewnego 
narodu bułgarskiego. (Godz. 17.35). 

TRANSMISJA Z „OSTREJ BRAMY*. 

Nabożeństwa przez radjo mają specjalny 
urok. Dowodzą jak żywotne i łatwo zasto- 
sowalne do zmienionych warunków technicz- 
mych są praktyki religijne. Ogromna prze- 
paść między kolorytem epoki katakumb a 
epoką radjofonji. A przecież te same słowa 
płyną dziś z „Ostrej Bramy* w świat na fa- 
lach eteru, które wóczas obijały się głucho 
o wilgotne ściany podziemi. 

RECITAL POŚWIĘCONY CHOPINOWI. 

Sobotnie recitale radjowe, poświęcone 
twórczości Chopina zyskały duże uznanie 
wśród słuchaczy zagranicznych szczególniej 
wśród niemieckich i angielskich miłośników 

    

   

        

  

  

  

  

muzyki. Dzisiejszy koncert w wykonaniu 
znanego pianisty prof. Pawła Lewieckiego 
transmitowany będzie przez wszystkie roz- 
głośnie krajowe. Program obejmuje trzy pre- 
lujda, nokturn, walc i powiewną etiudę As. 

SPORT 
SKANDAL SPORTOWY. 

I. K. C. donosi o niebywałym skandalu, 
jaki miał miejsce we Francji, a który przy- 
nosi wielką szkodę moralną sportowi nasze- 

mu, a w szczególności znakomitemu długo- 
dystansowcowi, Kusocińskiemu. 

W Lille odbył się niedawno bieg marau- 
toński, w którym obok nazwisk szeregu zna- 
nych biegaczy europejskich figurowało rów- 
nież nazwisko Kusocińskiego, który w rze- 
czystości nie startował zupełnie w Lille. Ów 
podstawiony przez Francuzów i podany za 
Kusocińskiego zawodnik przybył na 10-em 
miejscu, czem specjalnie zainteresowali się 
Belgowie wobec iego, że Kusociński starto- 
wać ma wkrótce na zawodach w Antwerpji 

Tą porażką rzekomego Kusocińskiego zanic- 
pokoili się Belgowie i zapytali Francuzów, 
czy rzeczywiście chodzi tu o Kusocińskiego, 
na co otrzymali odpowiedź potwierdzającą 
Zainterpelowany w tej sprawie P. Z. L. A. 
— udzieli zapewne szczegółowych wyjaśnień 
jak się rzecz miała w rzeczywistości. 

Jednakże na wyjaśnieniach tych poprze- 
stać nie można i zarząd Polskiego Związku 
Lekkoatletycznego zażądać Polskiego Związku 
zów pełnej satysfakcji za bezprawne i pod- 
stępne szafowanie nazwiskiem polskiego bie 
gacza. Należy to uczyr em bardziej, że już 
przed paroma tygodniami zdarzył się we 
Francji wypadek podobny: zareklamowana 
udział Bocheńskiego w zawodach pływackici 
w Paryżu i — reklamowano jego porażkę. 
Tymczasem Bocheńskiego na zawodach tych 
wogóle nie było. I w tym wypadku więc —- 
podstawiono jakiegoś pływaka francuskiego 
i zareklamowano go jako Bocheńskiego. 

Wobec tych dwóch faktów — pożądana 
jest jak najbardziej energiczna interwencja 
naszych władz sportowych celem ukrócenia 
na przyszłość lego rodzaju sztuczek fran- 
cuskich, przynoszących szkodę moralną na- 
szemu sportowi. (Pat). : 

ZAWODY STRZELECKIE 

Komenda Obwodu P. W. 1 p. p. Leg. 
przypomina, že dnia 7 czerwca b. r godz. 7 
rozpoczną się na strzelnicy małokalibrowej 
powszechne zawody indywidualne o mistrzc 
stwo m. Wilna w £, II i III kl. strzele 

Na strzelania zgłaszają się zawodnicy 
własną bronią, wzgl. mogą takową (kbk. 22 
P. F K.) wypożyczyć na strzelnicy. 

Najlepsi strzelcy w każdej klasie (oddziel- 
nie Panie i Panowie) otrzymają nagrodv. 
Rozdanie nagród odbędzie się dn. 7.IV godz 
18-ta w Oficerskiem Kasynie Garnizonowem. 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BOKSEE- 
SKIE RYGA — WILNO — POZNAŃ. 

Sensacją sportową Wilna są międzynaro- 

dowe zawody bokserskie. Drużyna wileńska 
wzmocniona w wagach ciężkich dwoma pi 
wszorzędnymi zawodnikami poznański 
Warty zmierzy na ringu po raz pierw: 

swe siły z reprezentacją bokserską Łotwy 

Mecz zapowiada się bardzo ciekawie i 
wzbudził już obecnie batdzo duże zaintere- 
sowanie. Sądząc z przedsprzedaży biletów 
ipmreza ta ma zapewnione powodzenie. 

Na międzynarodowym terenie pięściar- 
stwo łotewskie ma dobre imię, to też od 
gości zagranicznych spodziewać się należy 
wysokiej klasy. 

Drużyna łotewska wystąpi w składzie. 
Margewicz (waga musza); Bermin (kogucia), 
Malison (piórkowa), Razenosc (lekka), La 
pin (półśrednia), Łusze (średnia), Zarzecki 

(półciężka i Berzin (ciężka). 
Przeciwnikami ich będą w kolejności wag 

następujący bokserzy wileńscy. Kaszewsk:, 
Głowacz, Kompowski, Lutyński, Pilnik, Woj- 
tkiewicz. W wadze półciężkiej i ciężkiej wy- 
stąpią mistrz polski Wiszniewski i Tomasze- 
wski obaj z chlubnie znanej w pięściarstwie 
poznańskiej „Warty*. 

Wielkie postępy, jakie poczynili ostatą:> 
bokserzy wileńscy, a zwłaszcza Głowacz, Pil 
nik i Wojtkiewicz oraz udział znakomitych 
pięściarzy poznańskich każą spodziewać się 
walki zaciętej, która miłośnikom pięściar- 

stwa dostarczy wiele emocyj. о 
Mecz odbędzie się w sali miejskiej w nie- 

dzielę w sali miejskiej o godz. 13-ej. Prote- 
ktorat nad zawodami objęli: p. wojewoda 
Kirtiklis, inspektor armji gen. Dąb-Biernack: 
prezydent Folejewski i konsul łotewski w 
Wilnie Donas. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZABŁĄKANA KULA NA ULICY DO- 

MINIKAŃSKIEJ. 

We czwartek wieczorem w podwórku do- 
mu Nr. 13 przy ulicy Dominikańskiej za- 
szedł następujący wypadek. 

Q godzinie 5.ej przez nieusłalonego nara; 
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a zgubną 
mode. 

Moda. 
Któż nie ulega nakazom tej kapry- 

śnej Pani? 
Wszak nietylko fatałaszki damskie, 

ale całe nasze życie kształtuje się wed 
ług nakazów mody, która każe nam 
zmieniać nietylko szelki czy rękawicz- 
ki, ale i — zwyczaje. 

A już zdołał zakorzenić się u nas je 
den z modnych zwyczajów, taki — 
„made in Poland“. 

To zwyczaj lekcewažącego „gwizda 
nia* na przepisy i prawa obowiązują - 
ce. 

Oto kilka obrazków dla przykładu: 

Biuro. Mniejsza o to, jakie. 
Pan referent ma trudny „kawa- 

łek* do odrobienia, więc zaciąga się 
głęboko „Madenem* i myśli... 

Pani Lola, chluba daktylografek, 
po wyczytaniu wspaniałych reklam 
P.M.T. fundnęła sobie „Tatry“, by 
>>. sprawdzić smak tego specja 
u. 

W kącie woźny, Kazimierz, kręci 
w bibułkę Kresowy lub zgoła machor- 
kę, że to po 15 proc. ciężko o coś lep- 
szego. 

A na ścianach dokoła porozwiesza- 
ne kategoryczne: 

„Palenie wzbronione!” 

Do gmachu gimnazjum schodzą się 
zaproszeni na konferencję rodzice. Na 
dworze psia pogoda. Wewnątrz, obok 
szatni, wywieszony napis: 

„ Uprasza się o pozostawienie palt 
i kaloszy w szatni”. 

W rezultacie na kilkadziesiąt osób 
obecnych na sali prawie wszyscy pre- 
zentowali się w paltach i kaloszach, 

Kino X wyświetla „niebywały su- 
perfilm* z boską Flądrą i genjalnym 
Klawiszem. Oczywista, dla młodzieży 
zakazane. Sala zapchana publicznoś 
cią. Prawie wyłącznie — młodzież 
szkolna. 

Już nie dorabiają sobie wąsów, 
szkoda zachodu... Ba, nawet ka kiety 

zie osobnika oddany został przez nieostroż- 
ność strzał karabinowy. 

Kula przebijając szybę mieszkania Nr.19 
zajmowanego przez rodzinę Gordensonów od 
biła się o tynk okna i rykoszetem trafiła 
w rękę p. Icie Gordesmanowej. Ranną prze- 
wieziono do pogotowia ratunkowego, które 
udzieliło jej pierwszej pomocy. (Q. 

DZIKA ZEMSTA PRZY ULICY WĄWOZY. 
Wczoraj wieczorem przy ulicy Wąwozy 

Nr. 2 wynikła krwawa bójka na tle pora- 
chunków osobistych pomiędzy mieszkańcami 
tegoż domu, 

Podczas bójki jeden z jej uczęstników po: 
chwycił łopatę i z całą siłą uderzył nią Jer- 
mołaja Fiodorowa w nogę powyżej kolana. 

Fiodorow padł na ziemię broczące krwią 
Zawezwane pogotowie ratunkowe stwier- 

dziło u Fiodorowa złamanie kości udowej. 
Rannego przewieziono do szpitala św. Ja- 

kóba. (6). 

REWIZJE CELNE W SKLEPACH 
GALANTERYJNYCH. 

Przedwczoraj lotne brygady kontroine do- 
konały szeregu rewizyj w sklepach galanie- 
ryjnych poszukując przemytonych towarów. 

W szeregu sklepów przemyt wykryto. 
Przetransportowane w drodze nielegal- 

nej towarów skonfiskowana, zaś właścicieli 
sklepów sprzedając. przemycane towary, po- 
ciągnięto do odpowiedzialności sądowej. (C). 

OBŁAWA NA RYNKACH. 

W dniu wczorajszym ajenci wydziału śle- 
dczego przeprowadzili obławę na rynkach 
wileńskich. Podczas obławy zatrzymano kil- 
kunastu podejrzanych osobników i złodzie- 
jaszków. 

Osadzono ich w areszcie centralnym. (C). 

ZATRUTY MĘŻCZYZNA. 

Wczoraj wieczorem wpobliżu 3-go po- 
sterunku P. P. znaleziono nieprzytomnego 

  

mężczyznę z oznakami poważnego zatrucia 
się alkoholem. Zawezwane pogotowie ratun- 

Nazwiska 
(CG. 

kowe przewizło go do szpitala. 

nieustalono. 
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Sstrsbramska 5. Kasa czynna od godz. 5 min. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: Dziewica orleańska 

MA Dziś! Arcywesoły 

przebój 

„AELIOS” 
Wleńska 33, tel. 9-28 

Fontanna humorul 

przedstawienie 

Nadzwyczajne 

aga 
BŹŁWIĘKOWE KINO 

„Л, 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

filmowe 

Ceny od 50 gr. 

Dziś! Wielki 
przebój dźwiękowy! 

dźwiękowy 

Kaskada śmiechu! 
zostałe seansy: Balkon 60 gr., Parter od | zł. 

WALKA 
Największy film seksualny. 
Grabowskiej. 

Jedynaczka króla nafty 
Ceny zniżone: 

ze 
skutkami 

W roli głównej pełna temperam. paryżanka Fifi Dorsay, słynny amant Willy Rogers i Marguerit Churchill. 
Na |-szy seans: Balkon 50 gr,, Parter 80 gr.; na po- 
Ostatni seans dziś o godz. 9-ej wiecz. 

PROSTYTUCJI 
Film poprzedzi odczyt D-ra Med. Marty 

Wejście wyłącznie dla mężczyzn od 18 lat. HELIOS" 
Tylko dziś w sobotę 6-g0 b m. o godz. 10*15 wiecz. w kinie 95 

Kapitan marynarki 
Harry Liedike, 

oraz TYGODNIK DŹWIĘKOWY PARAMOUNTU. — 
ekranu Lia Eibenschuetz. 

W roli głównej dawno 
niewidziany ulubieniec 

publiczności 

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

Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10'15 
KOMEDJA RYSUNKOWA 

  

W_I LEE Ń S K£ I 

uczniowskie siedzą buńczucznie na zu 
chwałych łepetynach, przekonane o 
bezkarności. 

Już obecnie wszystkie lepsze knaj- 
pki pochowały filiżanki, a leją w nie- 
dzielę ognisty absynt w zwykłe szkla- 
neczki i kieliszki, jawnie, bez żenady. 

РОНа сРа 

I nietylko względy na korzyšė ma 
terjalną są bodźcem do łamania prze- 
pisów i ustaw, ale rozpanoszyła się po- 
prostu moda, właśnie moda, ażeby 0- 
kazywać ażeby popisywać się publicz 
nie lekceważeniem sobie praw i obo- 
wiązków obywatelskich. 

—dGłupstwo — może sobie ktoś 
pomyśleć. — Cóż to wielkiego, że ktoś 
zapali papierosa w miejscu, gdzie to 
urzędowo wzbronione, albo wejdzie w 
kaloszach tam, gdzie nie wypada, lub 
że wypije sobie ktoś służbowego i to 
nie z filiżanki lecz poporstu. Jeszcze 
nikt z tego powodu nie umarł. 

Otóż to, że właśnie takie przyzwy- 
czajenie się do lekceważenia drobnych 
napozór przepisów i obowiązków pro- 
wądzi konsekwentnie do dalszych, już 
wcale a wcale nie drobnych. 

Bo szef biura, który przez palce pa 
trzył na zakazane palenie papierosów. 
również „niedopatrzył*, że przez sze- 
reg lat dany urzędnik popełniał defrau 
dacje, bo dyrektor gimnazjum, który 
pozwala na „włażenie z kaloszami* 
do gimnazjum wychowuje arogantów, 
bo tolerowanie obecności młokosów w 
kinie przygotowuje społeczeństwu no- 
we kadry rzezimieszków lub komso- 
molców. 

Oto nie tak dawno doniosły gazety, 
że w jednem z największych miast w 
Polsce, urzędnik magistracki okradł 
mienie społeczne na setki tysięcy zło- 
tych, przez szereg lat grasując bezkar- 
nie na urzędzie, a jego zwierzchnik, 
którego obowiązkiem był nadzór i 
kontrola nad defraudantem -— cieszy 
się nadal poważaniem i oczekuje na 
odznaczenie za gorliwe spełnianie 
swych obowiązków. 

Oto w pewnym pułku zachorowało 
kilkudziesięciu żołnierzy po spożyciu 
zepsutego mięsa, bo ktoś, kogo obowią 
zkiem było sprawdzić stan mięsa 
przed wydaniem do spożycia — zlek- 
ceważył sobie ten obowiązek. 

Oto kolejarz wychowany również 
w modzie lekceważenia sobie przepi- 
sów zaniedbał sprawdzić urządzenia 
zwrotnicowe i w rezultacie katastrofa 
trupy, ranni, że już nie liczyć strat ma- 
terjalnych z rozbicia wagonów, uszko 
dzeń linji itp. 

A co będzie, gdy nadejdzie chwila 
próby, gdy od sprawności aparatu i 
ścisłego wykonywania rozkazów będą 
zależały losy państwa? 

Doprawdy, nie czekajmy aż na tę 
chwilę, lecz wcześniej, już teraz weź- 
my się do wykorzeniania tej odmiany 
mody. 

Stefan Kosior 

„Biały kruk wybiera się 
do Sowietów. 

MOSK YA. 5.VI. (Pat). Romain 
Roland ma zamiar w tym roku od- 
wiedzić Moskwę. W liście do So- 
wietów pisze on, że od wyjazdu po- 
wstrzymuje go dotychczas stan zdro- 
wia. Po przebytej niedawno choro- 
bie płucnej czuje się on jeszcze nie 
zupełnie dobrze i znajduje się pod 
stałą” opieką lekarską. Romain Ro- 
land zaznacza w swem pismie. że 
musi dbać o swe zdrowie, albowiem 
w szeregu obrońców i sympatyków 
„Z.S: S. R na Zachodzie jest on 
białym krukiem i drugiego takiego 
jak on próżnsby szukać na ŻZa- 
chodzie. S 

    

PALENIE JU 

„„Bonikot'' preparat 

Komplet . . . 

„BONIKOT“ 
smaku ani aromatu tytoniu. 

Kraków, Zielona 10. 
Żądajcie wszędzie. - 

"zwycięstwie listy 

  

Ż NIE SZKODZI 
Dwie krople „BONICOTU" 

wstrzyknięte do papierosa, cyga- 
ga łab fajki Kvónia osrdło <pla) 
ch; Ż6łąd6k%: ;ElYd0d szkodlig 
wego działania nikotyny. 

„Bonikot'* strzykawka 

usuwa według ocen lekarzy do 
75% nikotyny nie zmieniając 

Polskie Tewarzystwo Handlowe „BONICOT* Sp.z0.0 
Tel. 16841, 14676. 

Żądajcie wszędzie. 

Nr. 128 (2070 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Konferencja graniczna polsko-litewska. 
Na punkcie przejściowym Ucie- 

cha w pow. grodzieńskim odbyła 
się konferencja przedstawicieli władz 
polskich i litewskich w sprawie ru- 
chu granicznego i wydawania prze- 
pustek rolnych oraz zapobieżenia 
przeniknięciu do Polski epidemii 
zwierzęcej z Litwy. Ze strony Pol- 

ski udział w konferencji wzięli sta- 
rosta grodzieński p. Robakiewicz, 
powiatowy lekarz weterynaryjny i 
przedstawiciel K.O.P., ze strony li- 
tewskiej naczelnik powiatu w OQli- 
cie w towarzystwie przedstawicieli 
straży granicznej i policji. 

 ORDEDAEKADASIZKA 

Nowy gabin 
BRUKSELA 5.6. Pat. — Gabinet 

ukonstyuował się. Prezesurę i sprawy 

et belgijski. 
wewnętrzne objął Renkin, sprawy za- 
graniezne Hymans, finanse Quart. 

Odpowiedź rządu fińskiego na noty sowieckie 
w Sprawie Ingermanlandji. 

HELSINGFORS 5.6. Pat. — Dzi- 
siaj doręczono władzom sowieckim 
odpowiedź rządu fińskiego na noty 
sowieckie omawiające sprawy Inger- 
manlandji. Rząd fiński w odpowiedzi 
swej stwierdza, że rząd sowiecki nie 
jest powołany do: zmieniania poglą- 
dów panujących w Finlandji na cha- 
rakter prawny deklaracyj, dołączo- 
nych do traktatu dorpackiego. Skar- 
gi i zarzuty rządu sowieckiego są po- 

zbawione podstaw lub też opierają 
się na wiadomościach kłamliwych i 
przesadnych. Rząd fiński kierował się 
zawsze dążeniem do polepszenia są- 
siedzkich stosunków. Wobec tego, że 

w sprawie Ingermanlandji toczą się 
już między przedstawicielami obu rzą 
dów rozmowy bezpośrednie, dalsza 
wymiana not została uznana za zbyte 
czną. 

Wybory w Rumunii. 
Wyniki głosowania do Senatu. 

BUKARESZT, 5-VI. (Pat). Zna- 
ne dotychczas wyniki głosowania 
do Senatu świadczą o olbrzymiem 

rządowej unji na- 
rodowej, która zebrała największą 
ilość głosów w całym kraju, oprócz 
dwóch okręgów, a mianowicie okrę- 
gu Trei-Scaune, gdzie zwyciężyli 
Węgrzy i okręgu Alba, gdzie więk- 
szość uzyskało stronnictwo narodo- 
wo-chłopskie. Dotychczas brak wy- 
ników z 7 okręgów. 

Ostateczne wyniki 

BUKARESZT, 5 VI. (Pat). Mini- 
sterstwo spraw wewnętrznych ogła- 

sza ostateczne wyniki wyborów do 
Izby. Lista rządowa unji narodowej 

BUKARESZT 5.6. Pat. — Wybory 
113 senatorów drogą bezpośredniego 
głosowania zakończyła się. W wyniku 
tych wyborów unja narodowa uzys- 
kaała 110 mand. partja węgierska 2 
mand., partja nar. chłopska 1 mand. 
Wybory odbyły się w zupełnym spo- 
koju i zachowaniu swobody głosowa- 
nia. W dniu jutrzejszym rady muni- 
eypalne i departamentalne dokonają 
wyboru 71 senatorów. 

wyborów do izby. 
uzyskała na 2.927.000 1.389.849 glo- 
sów, to jest 287 mandatów. Pozo- 
stałe partje uzyskały w sumie 99 
mandatów. 

Obawy francuskie przed powroetem 
Hohenzoliernów. 

PARYŻ, 5. VI. (Pat). Opinja fran- 
си5Ка zaczyna się liczyć coraz bardziej 
z ewentualnością powrotu na tron nie- 

miecki Hohenzollernów. Dziennik 
„Gringoire* zaznacza, że pomimo 
swego tchórzostwa w czasie wojny i 
haniebnej ucieczki kaisera, którego 

tak słusznie napiętnował Biilow, Ho- 
henzollernowie, są obecnie na drodze 

do dzyskania swego prestigeu. Resty- 
tucja monarchji, która niedawno je- 
szcze wydawała się niemożliwością, za 
czyna przybierać konkretne formy. 

Niebyważy wypadek w sądzie. 
HELSINGFORS 5.6. Pat. — W Sujavri w 

czasie procesu rozwodowego niejakiego Hu- 
visena wydarzył się dotąd nienotowany wy- 
padek. Po ogłoszeniu wyroku, uznającego 
pretensje jego żony, Huvisen wybiegł z sali 
sądowej, lecz niebawem wrócił, uzbrojony w 

Mnich zastrzelił 
WIEDEŃ 5.6. Pat. Dzienniki donoszą 

z Białogrodu, że w klasztorze św. Petki wpo- 
bliżu serbskiego miasta Kruszowac zastrze- 
lit mnieh Sylwester Spasic po gwałtownej 

  

Katastrofa 
BRZEŚĆ n. Bugiem 5.6. Pat. — Wczoraj 

o godzinie 23 m. 35 pociąg towarowy Nr. 
891 pod Terespolem z niewiadomych przy- 
czyn uległ katastrofie. Wykoleiło się 10 wa- 
gonów i lokomotywa. Trzej kolejarze zo- 

SDI O ARP REC Ор НА 

UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIEI 
Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 
Laboratorjum dla amatorów-fotogr. 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

  

Dźwiękowe Kino 

CEJINO 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

jako 

Kino Boietowe 

OGNISKO 
cBak dworca kolajow.) 

„Coś dła wszystkich!'* 
Najwięksi ulub. starych i młodych 
szą i najdowcip- 
niejszą kreacją 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Dziś i dni następnych! 

Świetny program p. t. 

STRZE 
PAT i PATACHON rozśmieszą nawet głazy swcją 

ostatnią przebajeczną nejnow- 

Dowcipna parodja 

Wilhelma Telia. 

Początek o g. 4-ej, Nast, program: Statek komedjantów 

e Wspaniały dram. 

Pani nie chce dzieci 4:5 
W rolach słównych: Harry Liedtke, Marja Corda : +: 

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

Wspaniała wystawa. 
Ciekawa treść. 

  

Kino - Tea:r 

LUX“ 
Miekiewicza 11, t.15-62 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 

Dramat aktorki, na której msci się 
ВЕСа НО dniowy: Dziewczy na z piekła 

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

NAD PROGRAM: Warjat na wolności 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

Arcywesoła komedja w 4-eh aktach. 

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

DAONACNA I ETAOLIGATORAA 
ZNICZ: 

SWILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  
  

bs 
Wykonanie pierwszorzędne, 

  

Silne lotnictwo to potega Państwa 

   KOROBSJONOWANY BLEKTROKONTBR 
STANISŁAW PIOREWICZ 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

.REMBRANDT" 
Wilno, »-to Jańska 6, tel. 12-88. 

Ceny konkurencyjne” 

rewowler i strzelbę i oddał kilka strzałów 
do sędziów, nie raniąc na szczęście nikogo, 
poczem rzucił się do ucieczki. Widząc że jest 
ze wszystkich stron okrążony, na oczach 
wszystkich wystrzałem w skroń pozbawił się 
życia. 

swego przeora. 
sprzeezee przeora Rankowica, Spasie dał w 
Stronę przeora 5 strzałów rewołwerowych i 
po dokonaniu zbrodni zbiegł. Później jednak. 
sam oddał się w ręce władz. 

kolejowa. 
stali poranieni. Wskutek zatarasowania ta- 
ru przerwa w ruchu trwała do godziny 6 
rano. Pociągi kieruje się na Czeremchę Ce- 
lem wyjaśnienia przyczyn katastrofy wszczę. 
to energiezne śledztwo. 

      

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczn» i moezopłciowe 

Wileńska 3 

  

       
  

  

    
    

  

UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. od gali SPS 4—8. 

zl. 3 — WYKONYWA: instalacje elektryczne R: 
„ 450 według wymagań technicznych, oraz , s 

zł. 7.50 dzwonki sygnalizacyjne. MH Kenigsberg 

    

Choroby skórne, 
weneryczne 

1 moczopłeiawe, 

= | ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

ód godz..9-—-12 1 4—8. 

M. Biumowicz 
  

  

    

   

  

   
   

  

   

  

w. 
były majster 

obrączki ślubne i 

i biżutarji po cenie 

„PAWEŁ BURE* 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

Gwarantowana naprasa zesarków 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 

TASTE STI TS TNS RRT EDEL DEN ITS URRS) 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Poszukuję mieszkania 
4 względnie 5 pokojowe- 
go, suchego i słonecznei 
go, możliwie z wygodam, 
w rejonie ulic, Mostowej 
Królewskiej, Św. Anny. 
Oferty pod „okaziciel 
kwitu 165“. 

do sprze- DOM «iz 

firmy   

inne rzeczy. 

przystępnej 

drewniany 2125—0 

  

  

    
  

  

  

  =
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Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
  

A   
  

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, 
kowany, z długoletnią praktyką 

Lino - mechanik -eiekltele(hnik | 
poszukuje pracy 

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

CADILLAC TTT TIT) 

Czy jesteś już członkiem PLOP-u? 

w dobrym stanie. w ruch- 
iwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
jmEk dowiedzieć się RA 

miejscu u właściciela, 

Sprzeda jesię DOM 
z powodu wyjaziu na 
Zwierzyńcu przy ul eg 
Dzielnej 40, Bardzo tasio. 
O warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12 —4 

wykwalifi- ; 

  

  
Redaktor odpowiedzialny Władysław


