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W ciągu roku 1919 wojska polskie 

wycisnęły bolszewików za Dźwinę i 

oswobodziły, między innymi, wschod- 

ni występ Kurlandji (część pow. ił- 

łuksztańskiego), zamieszkały w znacz- 

nej większości przez ludność polską. 

Przez rok zgórą obszar ten podlegał 

polskiej administracji państwowej. Po 

ponownem złamaniu najścia hord so- 

wieckich i wyparciu ich stamtąd w 

jesieni roku 1920, Polska nie sprze- 

ciwiła się zajęciu powyższego skraw- 

ka b. gub. kurlandzkiej ze znacznym 

procentem (około 40) ludności pol- 

skiej. 

Wówczas to również utrwaliło się 

ostatecznie panowanie Łotwy i nad 

dawnemi Inflantami Polskiemi, czyli 

obecną Letgalją. Klucz do władania 

temi ziemiami, Dyneburg, zdobyły na 

bolszewikach w ciężkiej walce i prze- 

kazały następnie Łotwie wojska pol- 

skie w styczniu 1920 r. 

Postępując sobie w ten sposób pań- 

stwo polskie liczyło nie na wdzięcz- 

ność Łotyszów, gdyż ta w polityce nie 

istnieje, lecz na dobrze zrozumiany 
ich własny interes. Ten. nakazywał i 

nakazuje Łotwie przyjazną współpra- 

cę z Polską dla utrwalenia pokoju 

w Europie na podstawach, jakie zy- 

skały grunt prawny po wielkiej woj- 

nie. 
Silna Polska — to istotna poręka 

niezawisłości łotewskiej. Słaba Polska 

—to nieunikniona zagłada odrębnych 

państwowości narodów bałtyckich. 

Powyższe proste zdanie zawiera 

prawdę oczywistą dla każdego, kto ma 

zdrowy rozsądek i zna układ sił po- 

litycznych w naszej części Europy. 

Zdawało się przeto, że Łotwa win- 

na dbać o dobre stosunki ze swym 

sąsiadem polskim. Ze strony polskiej 

od lat 10-ciu nie uczyniono napewno 

kroku, któryby mógł w czemkolwiek 

utrudniać zrozumienie tej 

prawdy. Takby się zdawalo, a jest jed- 

nak inaczej. Stosunki nasze z Łotwą 

układają się jakoś niesamowicie. Z 

polskiej strony śpieszy się przy wszel- 

życzliwość wo- 

Łotwie 

kiej okazji zaznaczać 

bee Łotwy i solidarność z nią. Łotwa 

natomiast odmierza po dwa ukłony 

w stronę Moskwy na jeden w kierunku 

pozwala sobie łaskawie 
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RYGA PRZECIW IŁŁUKSZCIE. 
" mniejszości polskiej w sejmie łotew- świadczyć usługi polityczne przez Pol- 

skę na terenie międzynarodowym z 

uśmiechem coraz bardziej chłodnym. 

Awansy polskie rozumiane są naj- 

widoczniej w Rydze w ten sposób, że 

konieczności życiowe nakazują Rze- 

czypospolitej popierać, mimo wszyst- 

ko, niepodłegłość łotewską, i że prze- 

to, można się z Polską nie krępować. 

Wierność jej jest 

rzekomo zagwarantowana dla Łotwy 

sprzymierzeńcza 

niezależnie, a nawet wbrew woli Po- 

laków. Czas zakończyć z tem nieporo- 

zumieniem. Czas z tej racji, iż nie- 

porozumienie to daleko. 

Wskazuje na to dobitnie przykład z 

życia wewnętrznego Łotwy ostatnich 

dni. s 

Przed 10-ciu dniami odbyła się w 

Sejmie łotewskim gorąca debata w 

sprawie nader znamiennej. Postawio- 

no tam w stan oskarżenia politycznego 

ludność polską z powiatu iłuksztań- 

skiego. Pomawiano ją przed forum 

zaszło za 

sejmowem w Rydze o to, że ma wolę 

pozostawania sobą i pielęgnowania 

pośród siebie znajomości rodzimego 
języka, przeszłości. ohyczajn 

Ści te — i tylko te == sejm łotewski 

uznał za „polskie niebezpieczne po- 

czynania* według słów posła Dukura 

(Soc.-dem.) na plenum [zby w dn. 29 

maja r. b. Przemówienie zaś posła 

Sterna w powyższej sprawie było w 

stosunku do ludności polskiej Łotwy 

wręcz wyzywającem. By nie wzbudzać 

Daina 

niesmaku w czytelnikach nie przyta- 

czamy go na tem miejscu. 

Pod batutą łotewskiej socjalnej de- 

mokracji, a przy cichem poparciu po- 

noć nawet osób, które należą do... 

towarzystwa polsko-łotewskiego zbli- 

żenia, przeprowadzono w sejmie ba- 

talję przeciwpolską, usiłującą wyka- 

zać zagrożenie interesu państwowego 

Łotwy przez Polaków łotewskich z 

pod Iłłukszty. 

Nie potrafiono żadnego innego ar- 

gumentu oskarżającego wynaleźć po 

za zarzutem krzewienia polskiego du- 

cha przez działaczy tamtego zakątka 

kraju. Tego starczyło, by sejm uznał 

za konieczne wyłonić specjalną komi- 

sję do zbadania na miejscu stanu rze- 

czy. Do komisji tej przytem nie do- 

puszczono nawet _ przedstawiciela 
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DRUSKIENIKI E 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

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

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZJAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I! TANIGI 

Sezon trwa od 15-50 maja do 30-go września. 
Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 
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skim, mimo energicznych żądań, jakie 

stawił w tej mierze poseł Wilpiszewski 

(frakcja polska) w czasie obrad 29 

maja r. b. 

Posunięcie ostatnie mówi wiele o 

intencjach, komisję 

śledczą. Uszy i oczy, któreby dbały 

o usunięcie niechętnej Polakom stron- 

niezości podczas poszukiwań tej ko- 

które wyłoniły 

misji były zgóry niepożądane. 

Będziemy więc świadkami, jak ry- 

chło wyjedzie z Rygi komisja sejmowa 

i będzie pod Dyneburgiem poszukiwa- 

ła obywateli łotewskich narodości pol- 

skiej, którzy mają odwagę dbać o 

swoje i swych współrodaków potrzeby 

kulturalne narodowe. 

Komisja ta wyruszy na obszar 0 

wysokim odsetku ludności polskiej, 

krwią żołnierza polskiego wyzwolony 

i oddany Łotwie, jako zadatek przy- 

jaźni sąsiedzkiej, jedynie z tytułu ad- 

ministracyjnej jego przynależności do 

b. gubernji kurłandzkiej. Komisja ta 

będzie tam szukała, jako zbrodni poli- 

tycznej, polskiego ducha i polskiego 

czynu wśród Polaków - obywateli 
Republiki Łotewskiej, by zorganizo- 

wać nad nimi w następstwie jakiś sąd 

opinji łotewskiej, 

Chyba o taki tylko sąd chodzić 

w tym wypadku może. Gdyby bowiem 

istniały na tym terenie masowe zna- 

miona prawnego, to 

stróż ustaw z urzędu, prokuratura ło- 

tewska, „nie omieszkalaby zapewne 

wszcząć, nie od wczoraj, szeregu 

spraw o zdradę stanę przeciwko Po- 

lakom łotewskim z nad Dźwiny. 

  

przestępstwa 

Należy wreszcie sine studio et ira 

stwierdzić pewną rzecz, by oczyścić 

atmosferę przyszłych stosunków pol- 

sko-łotewskich od naiwnych nieporo- 

zumień. Jest koniecznością, by przed- 

stawieielstwo sejmowe Łotwy uświa- 

domiło sobie, że strunę przeciągnięto. 

Państwo polskie ma interes popie- 

rania Łotwy i jej bytu niepodległego, 

ale tyłko w tym wypadku, gdy pań- 

stwo to jest przyjacielem naszym. 

Każdy pozostaje panem swego losu. 

Nie mamy i nie możemy mieć żadnych 

uroszczeń do Łotyszów, gdy ci w spo- 

sób niedwuznaczny zaznaczają swe 

nieprzyjazne uczucia wobec narodo- 

wości i kultury polskiej, jak to ma 

miejsce obecnie. 

Ale autorzy tych poczynań powin- 

ni być gotowi ponieść wszelkie skutki 

podobnych wystąpień; za siebie i swą 

ojczyznę. Niepodobna bowiem naze- 

wnątrz opierać się na Polsce a na- 

wewnątrz prowadzić polityki szykano- 

wania narodowych uczuć własnych о- 

bywateli narodowości polskiej. 

Państwo polskie patrzy, postrzega 

i wyciąga wnioski z tego, co widzi na 

Łotwie. Ponadto państwo to, jak każ- 

de, ma obowiązek zabezpieczenia sta- 

nowiącego jego rdzeń narodu od każ- 

dej złej woli, której istnienie stwier- 

dziłoby wobec siebie. 
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Fuzja trzech pism. 

PARYŻ 8.6. Pat. — Ukazał się w 
Paryżu pierwszy numer codziennego 
pisma polskiego pod. tyt.: „Dziennik 
Polski”, które powstało ze zlania się 
tygodnika „Glos Polski“ wychodzącej 
dotycchzas 5 razy na tydzień „Ga- 
zety Polskiej“ i pisma „Polonia Nowa“ 
Redaktorami nowego pisma są Wac- 
ław Budziński, Janusz Delinikajtis i 
dr. Stefan Włoszczewski. 

piczne ed 25 do 29 czer wcą b. r. [FLET 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Wilnie. 
Wezoraj wieczorem Marszałek Pit- 

sudski w towarzystwie swego adjutan- 
ta użył krótkiej przechadzki po mieś- 
cie, odwiedzając mieszkającego przy 
nl. Montwiłłowskiej brata swego Ada- 

ma. 
Pan Marszałek powrócił również 

pieszo do pałacu przechodząc przez 
plac Łukiski oraz ulicami: 3-go Maja, 
Portową, Gdańską i Wiłeńską. 

PKN 

"Reforma podatku obrotowego. 
Те!. ой wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyła się w Min. Skarhu 
konferencja p. wicemin. Starzyńskiego 
z posłem  Hołyńskim przewodniczą- 
cym sekcji podatkowej kl. BBWR, wy 
łonionej na zebraniu grupy gospodar- 
czej klubu, z dn. 2 b. m. po referacie 
p. wicemin. Starzyńskiego na temat 
programu prae klubu. W konferencji 
tej wziął udział wieedyr. 'depaortamen- 
tu podatków p. Michalski. Ustalono ko 
lejność podejmowanych prac, przy 
czem na pierwszy plan wysunięto spra 
wę reformy podatku obrotowego Nastę 
pnie będą dyskutowane kolejno spra- 
wy nowelizacji ustawy stemplowej, po 
datku gruntowego, podatków komunal 

Urzędnicy Sądu Najwyższego działaczami 

nych, podatku dochodowego i wreszcie 
sprawa ordynacji podatkowej. Zagad- 
nienia podatków od nieruchomości i 
od lokali potraktowane będą odręb- 
nie w związku ze sprawą budownictwa 
mieszkaniowego. 

W najbliższych dniach sekcja po- 
datkowa kl. BB. rozpocznie prace nad 
zmianą ustawy o podatku obrotowym, 
przyczem jak się dowiadujemy, refor- 
ma ma iść w kierunku stopniowej zni- 
żki podatku obrotowego w taki spo: 
sób aby nie zachwiać równowagi bu- 
dżetowej państwa a podatek obrotowy 
w rezultacie zniżyć do 1 proc. 

komunistycznymi. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W ub. sobotę wieczorem w nie- 
których kołach politycznych w War- 
szawie kolportowano sensacyjną 
wiadomość, jakoby dokonano are- 
szŁowaiua | Wybwiukywi m1 Lt2S m 

pałestry warszawskiej, przyczem u- 
trzymywano, że aresztowania te mają 
podkład polityczny. Plotki 0 rzeko- 
mych aresztowaniach 4-ch adwoka- 
tów warszawskich przedostały się 
nawet na łamy niektórych dzienni- 
ków. Władze sądowe i policyjne 
wyjaśniły, że żadnych tego rodzaju 
aresztowań nie było a plotka ta 
jest wytworem fantazji. „Kurjer 
Poranny", który tę wiadomość po- 
dał, został przez prokuratora pocią- 
gnięty do odpowiedzialnošci są- 
dowej. 

Natomiast prawdą jest, że w dn. 
6 b. m., w wyniku dłuższej obser- 

wacji został aresztowany urzędnik 
sądowy Sądu Najwyższego Szrot, 
przy którym ujawniono poważny 
materjał, dowodzący, iż jest on dzia- 

Ef Zła KOBNĄPISt.  Matecjał przy 
na Ślad innej działaczki komuni- 
stycznej  aplikantki adwokackiej 
Goldėwny, którą również areszto- 
wano, a przeprowadzona u areszto: 
wanej rewizja dostarczyła obiitego 
materjału obciążającego. Ponadto 

aresztowano jeszcze kilkanaście 0- 

sób i wykryto obiity materjał ob- 
ciążający. Wobec toczącego się 
śledztwa szczegóły afery, Która 
wzbudziła duże zainteresowanie, wo- 
bec udziału w niej funkcjonarjuszy 
Sądu Najwyższego, są trzymane w 

tajemnicy. 

więźniowie brzescy przeglądają akty 
śledztwa. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj u sędziego śledczego De- 

manta zjawili się b. więźniowie brzes- 

cy którym przedstawiono akta šledz- 

twa. W specjalnej sali na stołach roz- 

łożono kilka grubych zeszytów akt, 

które przeglądają posłowie Kiernik, 

Ciołkosz oraz pp. Mastek i Putek z ra- 
mienia byłych więźniów  brzeskich. 
Przeglądanie akt śledztwa potrwa pra- 
wdopodobnie do środy, poczem można 
się liczyć że zostanie zamknięte śledz- 

two. 

SPOLETO 

woldemaras oskarżony o przywłaszczenie 

50.000 Koron duńskich. 
KOWNO, 8-VI. (Pat). Woldemarasowi został doręczony akt oskar- 

żenia. W tym wypadku chodzi nie o sprawy polityczne, lecz о przy- 

właszczenie sobie w roku 1920 kwoty 50 tys. koron duńskich. 

Rozmowy w Chequers. 
LONDYN 8.6. Pat. — O rozmo- 

wach w Chequers dowiadujemy się z 

dobrze poinformowanego źródła, że 

żadna decyzja w sprawie reparacyj 

lub jakiejkolwiek akcji zwalczania kry 
zysu gospodarczego nie została pow- 
zięta. Zresztą ani ze strony niemiec- 
kiej, ani ze strony brytyjskiej żaden 
krok w tej sprawie nie był wysuwany. 

Goście niemieccy, jak się dowiadujemy 
nie mieli okazać wyraźnie swej chęci 
uzyskania jakiejkolwiek pomocy finan 
sowej z zagranicy, bądź to w formie 
moratorjum, bądź też w formie pożycz 
ki lub innej. Bruening i Curtius sko- 
rzystałi natomiast z okazji, aby dać 
Mac Donaldowi i Hendersonowi pełny 
obraz zarówno gospodarczej i polity- 
cznej sytuacji Niemiec. W sprawie 
reparacyj goście niemieccy nie wyjaś- 
nili, jaki plan rząd niemiecki pragnie 
podjąć, zaś z poczynionych rozmów 
nie wynika też żadna aluzja, która 
mogłaby mieć wpływ na ewentualną 
decyzję w tej mierze gabinetu Rzeszy. 
Goście niemieccy mieli dać wyraz swe- 
mu przekonaniu, że obecna sytuacja 
Niemiec jest nie do utrzymania. 

Na rozmowy w Chequers ujemnie 
wpłynęła odezwa, ogłoszona w związ- 
ku z zarządzeniami wyjątkowemi. O- 

  

dezwa została źle przyjęta w Ameryce, 
a to oczywiście nie omieszkało wyw- 
rzeć pewnego wpływu na konferencję 
w Chequers. W najbliższych dniach 
spodziewane jest oświadczenie Amery - 
ki, które będzie odpowiedzią na odez. 
wę Berlina i na rozmowy w Chequers 
i które zapewne uchyli wszelkie na- 

dzieje na to, aby Ameryka zgodzić się 
mogła na jakąkolwiek rewizję długów 
wojennych, a bez tego nie może być 
mowy o rewizji planu Younga. W zwią 
zku z tem ze strony min. Hendersona 
w toku rozmów Chequers miała być 
stale podkreślana zasada, że jedyną 
stosowną drogą do zwalczania kryzysu 
gospodarczego jest współpraca między 
narodowa w ramach LigiNarodów. 

Rozmowy, jak się okazuje, posia- 
dały charakter wybitnie gospodarczy, 
na co wskazuje również wciągnięcie do 
tych rozmów dyrektora Banku Angiel- 
skiego Normana oraz rzeczoznawcy 
ministerstwa skarbu Leith Rossa. Za- 
gadnienia rozbrojenia nie było w toku 
rozmów poruszane. Go do ewentual- 
nej rewizyty brytyjskiej w Berlinie — 
to została ona jakoby zasadniczo przy- 
rzeczona, jednak ani daty, ani formy 
tej wizyty nie przesądzono. 7 

—o— 

Szczegėlowych informacyį udziela Biuro Wystawy w Tarnciev, 
ul. Mickiewicza 5. Teiefon 101. 

WYZORZYE 

WIADOMOSCI z KOWNA 
Z OBAWY PRZED MANIFESTACJAMI. 

Nuncjusz papieski Bartoloni opuścił jak 
wiadomo, wraz ze swym zastępcą Kowno. 
Na wyraźne życzenie rządu litewskiego, nun- 
cjusz odbył podróż do granicy niemieckiej 
w Ejdkunach w samochodzie. Wyjazd koleją 
został nuncjuszowi zabroniony w obawie, aby 
na dworcu nie doszło do manifestacyj na 
rzecz nuncjusza ze strony zwolenników stron 

nictwa Ch. D., pozostającego w opozycji do 
obecnego rządu. 

W drodze do Ejdkun towarzyszyło nun- 
cjuszowi kilka duchownych z kurji biskupiej 
w Kownie, Orszak sachodowy nuncjusza był 
eskortowany przez automobil z policją. 

ZAPRZECZENIE DR. KARWELISA. 

Dr. Karwelis ogłosił w „Rytas* zaprzecze- 
nie wiadomości, jakoby między nim a przy- 
wódcami chrześcijańskiej demokracji zasziy 
nieporozumienia, szczególniej na tle orga- 
nizowania jednolitego frontu opozycyjnego. 
Dr. Karwelis oświadcza, że wszystkie te po- 
głoski nie odpowiadają rzeczywistości. O po- 
wodach, które go zmusiły wystąpić z partji 
dr. Karwelis nic nie mówi. а 

NOWY SEKRETARZ PARTJI 
NARODOWCÓW. 

Na sekretarza partji narodowców został 
wyznaczony publicysta Rastenis, jeden z czo- 
łowych współpracowników „Lietuvos Aidas“. 

Z KONFERENCJI „SELL'U* W KOWNIE. 

W. piątek w Kownie odbyły się posiedze- 
nia komisyj konferencji studentów państw 
bałtyckich. Komisja organizacyjna omawia 
ła kwestję zmiany statutu „Sell“, wysuniętej 
na poprzednich konferencjach przez Finlan- 
dczyków, którzy proponowali, aby w przy- 
szłości uchwały konferencji mogły być przyj- 
mowane nie jednogłośnie, a zwyczajną więk- 
szością głosów. 
ja: Po.nałudniu uczestników konferencji przy 

wielkie znaczenie „Selku* w dziele  zbliže- 

nia państw bałtyckich i wyraził żał z powo- 
du tego, że nie może podejmować studentów 
w historycznej stolicy Litwy, Wilnie, a zmu- 
szony jest robić to w stolicy tymczasowej. 

Wieczorem studenci brali udział w po 
święceniu sztandaru przy pomniku poległych 
za wolność, poczem po przyjęciu, zgoto 
nem przez korporacje litewskie, wyjecha!r 
statkiem do Kłajpedy. 

  

  

„LIET. AIDAS* © POTRZEBIE REFORMY 
ROLNEJ W MIASTACH. 

Nawiązując do wyborów do samorządów 

miejskich „Liet. Aidas“ podkreśla, że wy- 
borcy winni poważnie się zastanowić, by 
opiekę nad miastem, a więc nad jego wygl - 
dem, dobrobytem, rozwojem, powierzyć lit- 
dziom, którzy tym ważnym zadaniom pot- 
rafią sprostać, którzy będą dbali o obniże- 
nie cen placów, o rozbudowę miasta i jego 
czysty i piękny wygląd. Obecnie bowiem, bcz 
względu na wielką ilość placów, wskutek spe 
kulacji cena ich wzro trzykrotnie docha 
dząc do ogromnej wysokości — kilkuset ty- 
sięcy litów. 

Poradzić na to trudno, gdyż Litwa przy 
swem niezwykłem poszanowaniu prawa wła- 
sności nie decyduje się wywłaszczyć właści- 
cieli nieruchomości miejskich. O wprowa- 
dzenie reformy rolnej w mieście nikt jakoś 
dotąd się nie zatroszczył. Wypadnie więs 
oddziaływać na obywateli miasta drogą po- 
średnią przez wprowadzenie ustawy o po- 
datku od wzrastającej wartości majątku, jak 
się to praktykuje np. w Niemczech. Stworzy 
się w ten sposób niepoślednie źródło. dochc. 
du, a zarazem wpłynie się na obniżenie cen 
placów. 

  

   

    

  

EMIGRACJA ŻYDÓW Z ŁITWY WZRASTA. 

Na mocy statystycznych danych żydow- 
skiego t-wa emigracyjnego w r. 1930 wye- 
migrowało z Litwy ogółem 1736 Żydów. T-wo 
stwierzdza, iż z powodu ciężkiego położenia 
ekonomicznego emigracja wśród Żydów 
wciąż wzrasta. 

SAMOLOT T-WA „DERULUFT* WYLĄDO- 
WAŁ POD SZAWLAMI. 

38 b. m. wpobliżu Szaweł z samolotem 
t-wa „Deruluft* zdarzyła się katastrofa, Sa- 

molot t-wa, znajdujący się w drodze z Ber- 
lina do Leningradu, uległ uszkodzeniu i zmu- 
Szony był do wylądowania. W aparacie znaj- 
dował się jeden pa r, pilot i mechanik, 
którzy żadnego szwanku nie odnieśli. 

Niemiecki samolot umieszczono na lotni- 
sku szaweł 

    

Rekord wysokości prof. 
Piccarda. 

BRUKSELA 8.6. Pat. — Został uz- 
nany oficjalnie rekord wysokości, po- 

bity przez prof. Piccarda w czasie je- 
go ostatniego lotu balonem. Rekord teu. 
wynosi 15.781 metrów. 

Eksplozja na statku-cysternia 
NORFOLK (WIRGINJA), 6. VI. (Pat) 

Statek-cysterna, napełniony naftą, który : 
w tutejszym porcie z niewiadomej przyczy- 
ny wyleciał w powietrze. Straty oceniane 54 
na 5 milj. dol. Pożar objął liczne skład 
znajdujące się na wybrzeżu, które doszczę 
nie spłonęły. 6 strażaków, którzy brali udział 
w akcji ratowniczej, zostało ciężko rannych. 

    

   

  

Popierajcie Ligę Morską



      

Listy z Warszawy. 
N esamowit: drogi powodzenia, — Triumf Zdzisława Dębickiego. — Książk, 

franensth    
/ 

Dziwnie się plecie na tym Božym 
świecie... 

Najdziwniejszemi zaś drogami cha- 
dza powodzenie życiowe zasiugi, spry - 
tu, czy też zwykłej pracowitej troski 
o kawałek chleba. 

Przed kilkunastu miesiącami Syn- 
dykał dziennikarski w Warszawie na- 
robił krzyku z powodu dymisji, w nie- 
właściwy sposób udzielonej przez wy- 
dawców Zdzisławowi Dębickiemu, re- 
daktorowi „Tygodnika Illustrowane- 
go*. Po stronie skrzywdzonego dzien- 
nikarza stanęli koledzy zawodowi. 
Solidarność zarobkowa kazała im za- 
pomnieć o różnicach przekonań i 
wszyscy, jak jeden mąż, wypowiedzie- 
li wojnę firmie. 

Sukces był niespodziewany. Dębic- 
ki nietylko pozostał na swem stanowi- 
sku, ale dużo zyskała popularność je- 
go nazwiska. Ogół przypomniał sobie 
o talencie poetyckim prezesa Syndyka- 
tu; dowiedział się, iż talent ten wprzę- 
gło życie do żmudnej, dość pospolitej 
pracy... W wielu sercach zabiło wspól- 
czucie. Niebardzo może wzrosła po- 
czytność pięknych wierszy Dębickie- 
go, ale dowiedziano się, że jest to czło- 
wiek bardzo dobry, taktowny i bez 
partyjnych kantów. A kiedy w dodat- 
ku usłyszano o jego ciężkiej chorobie 
— Warszawa uczyniła go swoim laure- 
atem. 

Laury te (i połączona z niemi go- 
tówka) -uwieńczyły głowę autora 
„Kryzysu inteligencji polskiej w przed 
dzień jego śmierci. 

Z tą chwilą zaczęło się powodzenie, 
jakiego nigdy w życiu nie zaznał 
Firma, która niezbyt dawno próbowa- 
ła pozbyć się go — umieściła w oknie 
wystawowem portret, kirem ustrojo- 
ny; w licznych księgrniach powykła- 
dano na widocznem miejscu dawno 
zapomniane książki Dębickiego (czę- 
sto poruszające tematy już przebrzmia 
łe), a w pismach ukazały się sążniste 
wspomnienia, pełne  dytyrambów, 
gdzie, obok pochwał słusznych, nie 
brak i czezej, przesadnej deklamacji. 

Czy te spóźnione i dość przypadko- 
we sukcesy ś. p. Dębickiego nie są 
doskonałym przykładem, jak fanta- 
stycznemi drogami chadza powedze- 
nie? 

Króluje przypadek. Raz łaskawy, 
to znów kiedyindziej okrutny... 

Dam jeszcze inny przykład, nie- 
mniej aktualny. 

Oto leży przedemną książka fran- 
euska: „Les femmes et le progres des 

sciences medicales* i i 

    

  

  

       

szła w Paryżu, nakładem księgarni 
Akademji Medycznej — Masson i 
C-ie, editeurs. Autorką jest p. dr. M. 
Lipińska, laureatka Akademji Me- 
dycznej w Paryżu i b. lekarka szpitali 
paryskich. 

Dzieło jest pierwszorzędne. Stwier 
dza to w przedmowie znany francuski 
działacz społeczny, dyrektor Między- 
narodowego Biura Pracy, minister Al- 
bert Thomas. Niemniej entuzjastycz- 
nie wyraża się o tej książce prof. Laig- 
nel-ILavastine, naczelny lekarz szpitala 
„de la. Pitie“. 

Przeglądam treść 
Znajduję między innemi, dwa du- 

że, szczegółowe rozdziały o Polsce i 
o udziale Polek w lecznictwie. 

Kto słyszłał, jak utrudnioną mamy 
propagandę zagraniczną, jak niedołęż 
nie jest ona zorganizowana, jak dzikie 
pojęcia wciąż jeszcze panują śród cu- 
dzoziemców o Polsce — ten odrazu 
oceni wielką usługę, oddaną krajowi 
przez dr. Lipińską. Umieszczenie po- 
wyższych rozdziałów w książce nie 
agitacyjnej, zazwyczaj branej przez 
obcych z nieufnością, ale w pracy na- 
ukowej, wydanej przez Francuzów dla 
własnego użytku — to czyn bardzo 
wartościowy. 

Lecz nie tu koniec zasługi p. Li- 
pińskiej. Wiemy, jak Francuzi nie lu- 
bią, gdy zaaklimatyzowany i wyróż: 
niony śród nich obcokrajowiec pamię- 
ta o swojem pochodzeniu, nie zrywa 
z ojczyzną i w dalszym ciągu jej chce 
służyć. 

Zresztą nietylko Francuzi krzywa 

na to patrzą. 
Nie bez kozery Conrad (Korzenio- 

wski) zmienił nazwisko i unikał afi- 
szowania się ze swoją polskością. 

Bawiła niedawno w Warszawie p. 
Mrozowska-Toeplitzowa, która wygło- 
siła tu odczyt o świeżo odbytej podró- 
ży do Tybetu. Dawna artystka teatru 
krakowskiego i swego czasu ulubieni: 
ca tamtejszej publiczności, obecnie żo- 
na znanego bankiera medjolańskiego, 
podejmowana była w Warszawie na- 
der gościnnie; odczyt, wypowiedziany 
ze swadą, zgromadził tłumy publicz- 
ności, która naszej podróżniczce nie 
żałowała braw i kwiatów. Ale mało 
kto wie, iż p. Mrozowska-Toeplitzowa 
przed odwiedzeniem Polski wydała o 
swej podróży książkę po włosku. Nie- 
tylko występuje w niej, jako podróż - 
niczka włoska, nietylko słowem się 
nie zdradza, że jest Polką, ale zapom- 
niała nawet wspomnieć, iż pierwszym 
'Europejsczykiem, który badał tajemni 
ce Tybetu i który poniekąd owej wło- 
skiej poszukiwaczce wrażeń utorował 
drogę, był Polak, generał Grąbczew- 

ski. į 
Jakże inaczej postąpiła p. dr. Li- 

pińska! 
Jej myśli o kraju rodzinnym nie 

zaćmiły pochwały obcych; serca jej 

    

„| lawreatki, — Wierność i zaprzaństwo, — Jak się je wynagradza? 

od ojczyzny nie oderwało to nawet, 
że ambasador francuski, p. Jusserand, 
przedstawił dr. Lipińską prezydentowi 
Stanów Zjednoczonych, jako uczoną 
francuską. 

A teraz, mili czytelnicy, dowiedzcie 
się, jaką drogą praca tej autorki do. 
stała się do rąk moich. , 

Oto, dr. Lipińska, dziś ociemniała, 
prowadzona przez przewodniczkę, sa- 
ma chodzi po mieszkaniach lekarzy 
warszawskich i książkę swoją propo: 
nuje: 

— Może pan (pani) kupi?.. Nie 
mam z czego żyć. 

Nie ma z czego na starość żyć u 
czona, która zdobyła uznanie na sze- 
rokim świecie i uznanie to wyzyskała 
dla oddania nader cennej przysługi 
rodakom. 

Tylu karmi dziś Polska młodych 
emerytów, tylu zdrowych, utalentowa- 
nych byków procesuje się z państwem 
o subsydja i synekury; tyle atramento - 
wych łez wylano po Conradzie, który 
Korzeniowskim być nie chciał; tyle 
kwiatów rzucono pod stopy Włoszki 
Toeplitzowej... > 

A prawdziwa zasługa chodzi od 
domu do domu i nieśmiało proponuje 

wartościowe dzieło. 
e wiem — wstydzić się, czy 

    

Benedykt Hertz. 

    

Zatarg między faszystami 
a Watykanem. 

Rzym w maju 1931. 

Nagle wybuchła ostra polemika 
między czynnikami faszystowskiemi 
a Watykanem. Polemika ta nie byłaby 
tak groźną, gdyby nie przybrała zgoła 
niepożądanych form manifetacyj u- 
licznych. W kraju, w którym przeja- 
wy wszelkiego rodzaju „polityki uliez- 
nej* są najsurowiej zakazane, zbiera 
się nagle olbrzymi tłum studentów-fa- 
szystów i maszeruje ulicami Rzymu, 
wznosząc okrzyki „precz z organiza- 
cjami katolickiemi!'* Nazajutrz tłum 
studentów usiłuje zaatakować gmach 
katolickiego Liceum  Pontyfikalnego 
wpobliżu Piazza San Apollinare, a 
gdy zostaje odparty przez policję, wy- 
rusza na klub Azione Cattolica przy 
Piazza dei Aniriti i poddaje lokal klu- 
bu zniszczeniu. Lokal rzymskiej orga- 
nizacji tejże Azione Cattolica przy Via 
della Serofa zaledwie został obroniony 
przez _zmoahilizowanych karąbiniorów 
Bizon ała 1cy został piobikioGani. 

Liczne oddziały policji bronią manife - 
stantom dostępu do gmachów repre- 
zentacyjnych władz kościelnych. Woj- 
sko otoczyło zwartem kołem Zamek 
św. Anioła, obsadziło most Humberta, 
słowem stworzyło zasłonę Grodu Wa- 
tykańskiego przed manifestującymi 
faszystami. 

Nie ulega wątpliwości, że manife. 
slacje rzymskie nie są zjawiskiem 
spontanicznem. W warunkach poli- 
tycznych, stworzonych przez faszyzm, 
nie jest do pomyślenia wyłamanie się 
jakowejś grupy faszystowskiej z pod 
ogólnych dyrektyw. Jeśli studenci ma- 
nifestowali przeciw katolickim organi 
zacjom, jeśli bezkarnie dokonywali 
napadów na lokale i kluby katolickie, 
—musieli mieć na to ciche przyzwole- 
nie z pewnej strony: 

Urzędowy organ Watykanu „„Os- 
servatore Romano“ wręcz oskarża wła 
dze o przychylną demonstrantom bez- 
czynność, przytaczając szereg faktów, 
gdy w oczach spokojnie przypatru- 
jącej się Milicji Narodowej osobnicy 
w czarnych koszulach, zaopatrzeni w 
emblematy faszystowskie okładali la- 
skąmi członków Katolickiego Klubu 
Uniwersyteckiego. 

Od czasu traktatu Lateraneńskiego 
stosunki pomiędzy stolicą Apostolską 
a państwem Italskiem były przyjazne. 
Podpisując 6w znamienny traktat, 
Watykan uznał władze krółewskie Ita- 
lji za prawowite we Włoszech, rząd 
faszystowski natomiast zezwolił na 
wznowienie działalności katolickich 
klubów i stowarzyszeń o charakterze 
czysto religijnym. 

I skąd nagle ten zwrot na gorsze, 
nie wywołany żadnemi głębszemi przy 
czynami? Naprężenie nastąpiło właś - 
nie z powodu owych katolickich orga - 
nizacyj, którym traktat Lateraneński 
pozwolił istnieć swobodnie, , Rozwój 
Azione Cattolica i imponujący wzrost 
liczby jej członków wydał się groźnym 
dla politycznego monopolu faszyzmu 
Dość powiedzieć, óe ilościowo „Mło- 
dzież Katolicka“ (Gioventu Cattolica) 
wzrosła z 121 tys. do 140 tys., ilość 
kandydatów do „Gioventu Cattolica“ 
zwiększyła się do 160 tys. Organ wo- 
jującego faszyzmu „Lavoro Fascista* 
zaniepokoił się takim postępem stowa- 
rzyszeń katolickich i rozpoczął kam- 
panję prasową przeciw Azione Cattoli- 
ca, oskarżając jej czołowych działa: 
czów o antyfaszystowskie knowania 
na tajnych zgromadzeniach. „Lavoro 
Fascista* podnosi, że Aziane Cattolica 
stwarza taki stan umysłów, który sta- 
nowi „niebezpieczny  antyfaszyzm*; 
naczelnego redaktora ,„Osservatore Ro- 
mano“, hr. Della Torre, oskarža 0 za- 
powiedž založenia czterech wielkich 
dzienników w Italji które „przeciw- 
stawić się mają obecnej trującej prasie 
włoskiej (jak wiadomo niefaszystow - 
skie pisma we Włoszech nie ukazją 
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się). Jeden z najwybitniejszych kiero: 
wników „Gioventu Cattolica“, dr. Ros- 
se, miał — jak twierdzi dalej „Lavoro 
Fascista“ — wyrazič się, že „nieprzy- 
jaciel drży przed organizacją, która 
wzrasta z imponującą szybkością, a 
gdy zostanie zaatakowana, zdoła zde- 
maskować faszyzm wobec opinji pu- 
blicznej Italji i całego šwiata“. 

W kołach watykańskich jak naj- 
kategoryczniej zaprzeczono powyż- 
szym insynuacjom dziennika, zarzuca - 
jąc natomiast „Lavoro Fascista“ nie- 
dwuznaczne fałszowanie faktów i 
zdań. Wreszcie „„Osservatore Romano'* 
zamieścił dementi w sprawie Azione 
Cattolica, w którem z przekąsem za- 
znacza, że „za wystąpienie przeciw 
członkom stowarzyszeń i organiza: 
cjom katolickim odpowiedzialni są nie 
tylko ci, którzy te wystąpienia organi- 
zują lub propagaują“. 

Walka rozgorzala i — jak wyžej 
przytoczyliśmy — niestety, nietylko 
prasowa. Czy wyższe władze powstrzy 
mają swych zapaleńców z pod sztan- 
daru „Lavoro Fascista“, czy też doj- 
dzie do likwidacji Azione Cattoliea, a 
wraz z tem, do zaostrzenia stosunków 
z Watykanem? Rzym czeka dziś na to 
odpowiedzi. 

Al. Monte. 
UNS RAT ROZSZ DZT BOZE RWE ŻE * 

Audjencje u P. Prezydenta. 
WARSZAWA 8.6. Pat. — Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
8 b. m. p. ministra spraw zagranicz- 
nych Augusta Zaleskiego, a następnie 
byłego kierownika Ministerstwa Skar- 
bu p. Matuszewskiego. 

Nuncjusz u min. Zaleskiego. 
Tel. od własnego koresp. z Warsz. 

W dniu wczorajszym p. min. spraw 
zagranicznych Zaleski przyjął nuneju- 

sza apostolskiego mgr. Marmaggi'ego 
a następnie włoskiego charge d.af- 

faires p. Petrucci'ego. 

Pogrzeb ś. p. Dąbskiego. 
WARSZAWA 8.6. Pat. — O godz. 

16 min. 30 nastąpiło wyprowadzenie 
zwtok S. p. Jana Dąbskiego, wicemar- 
szałka Sejmu, na cmentarz Powązkow 
ski. Po odprawieniu egzekwij ruszył 
kondukt żałobny, prowadzony przez 
ks. prałata Kaczyńskiego. Za trumną 
szła rodzina Ś. p. Dąbskiego marsza- 
łek Sejmu Świtalski, wicemarsz. Car i 
v-marsz. Polakiewicz oraz v-marsz. Se 
natu Bogucki, liczni posł. i senatoro : 
wie, przedstawiciele świata polityczne- 
go, przyjaciele i koledzy zmarłego. O- 
bok karawanu postępowała eskorta ho 
norowa straży marszałkowskiej, Na 
poduszkach przed karawanem mło- 
dzież ludowa niosła odznaczenia Ś. p. 

  

udział liczne delegacje ludowe oraz tłu 
my publiczności. Nad grobem zmarłe- 
go złożono liczne wieńce, między in- 
nemi od. p. marszałka Sejmu. 

Odroczenie decyzji. 
Tel. od własnego koresp. z Warsz. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie Sądu Najwyższego, który 
postanowił odroczyć decyzję w spra- 
wie zgłoszonych trzech protestów prze 
ciwko wynikom wyborów do Sejmu w 
okręgu wyborczym Nr. 51 Lwów po- 
wiat. 

Przeniesienie. 
Tel. od własnego koresp. z Warsz. 

Dotychczasowy attache wojskowy 
Połski w Rydze ppłk. dypl. Stanisław 
Kara mianowany został z dn. 1 lipca 
radcą ministerjalnym w Min. Spraw 
Zagranicznych. 

Redukcia miejsc sprzedaży 
alkoholu. 

Tel. od własnego koresp. z Warsz. 

Min. Skarbu rozesłało do uzgodnie- 
nia Min. Spraw Wewnętrznych, Kom. 
i Sprawiedliwości projekt rozporządze 
nia wykonawczego do nowej ustawy 
przeciwalkoholowej. 

Dowiadujemy się, że projekt ten 
przewiduje redukcję w okresie do dnia 
1 lipca 1932 roku 1155 miejsc sprze: 
daży napojów ałkoholowych Liczba ta 
stanowi faktyczną nadwyżkę w sto 
sunku do przewidzianego w ustawie 
dopuszczalnego maksimum wynoszą: 
cego dla całego obszaru Rzplitej 20 tys 
„miejsc sprzedaży. 

ak 

Sanacja sądownictwa i admi- 
nistracji w St. Zjednoczonych. 

WASZYNGTON 8.6. Pat. — Jeden 
z pierwszych raportów komisji Wic- 
kershama, która ma zadanie przepro- 
wadzenia dochodzeń co do popełnio: 
nych zbrodni i występków stwierdza, 
opieszałość urzędów publicznych i nie-. 
dostateczne zwalczanie przestępczości 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie 49 
proc. procesów z tej lub innej przyczy- 
ny nie dochodzi do skutku. Komisja 
zaleca wykluczenie momentów polity- 
cznych przy wyborze funkejonarju- 
szów urzędów publicznych. 

Ofiary gór. 
GRENOBLE 8.6. Pat. — Wpobliżu 

Belledone wydarzyły się dwa wypadki 
w których 4 osoby poniosły Śmierć. 
Student ;i studentka zginęli, spadając 
z pola lodowego. Młoda panienka, 
chcąc przejść przez most ze śniegu, po- 
ślizgnęła się i zasypana została przez 
olbrzymie zwały śniegu. Spieszący jej 
z pomocą pewien inżynier spadł do 
szczeliny i zginął na miejscu. Nieszczę- 
śliwą, która spadła z mostu, okazała 
się 20-letnia Polka Hanna Arctówna. 

a 

WE SNS 

Po dekrecie Hindenburga. 

BERLIN 8.6. Pat. — Obok konfe- 
rencji w Chequers na czoło aktualnych 
zagadnień politycznych wysuwa się 
kwestja ewentualnego zwołania Reich- 
stagu dla rozpatrzenia dekretu oszczę- 
dnościowego prezydenta Rzeszy. Hit- 
lerowcy i komuniści zgłosili wnioski 0 
natychmiastowe zwołanie Reichstagu. 
Konwent senjorów rozważy te żądania 
na posiedzeniu środowem. W kołach 
parlamentarnych liczą się z poparciem 
wniosków hitlerowskich przez frakcję 
niemiecko-narodową. Hitlerowcy nie- 
miecko-narodowi i komuniści rozpo- 
rządzają razem 225 głosami na ogól- 
ną liczbę 577 posłów, co nie stanowi 
jeszcze wymaganej większości. Cen- 
trum i partja państwowa wypowiada 
się wyraźnie przeciwko zwołaniu Rei- 

Wnioski o zwołanie Reichstagu. 
ehstagu. Natomiast inne stronnictwa 
nie zajęły określonego stanowiska. 

Klucz sytuacji leży w rękach soe- 
jal demokratów. Według doniesień in- 
formacyjnego biura wydawców dzien- 
ników, dekret prezydenta Rzeszy wzbu 
dził w łonie partji socjal-demokratycz- 
nej bardzo poważne zastrzeżenia. Nale 
ży jednak oczekiwać, że socjal-demo- 
kraci zajmą stanowisko dopiero na ple 
narnem posiedzeniu frakcji, zwołanem 
na piątek. Wobec tego, że w ciągu na- 
stępnego tygodnia odbywać się będą 
posiedzenia również i innych frakcyj 
koła parlamentarne liczą się z koniecz- 
nością ponownego zwołania konwentu 
senjorów, na którem nastąpi ostatecz- 
ne załatwienie sprawy ewentualnego 
zwołania Reichstagu. 

Gitołyśprasy francuskiej. 

PARYŻ 8.6. Pat. — „Le Temps“, 
omawiając odezwę rządu Rzeszy, wy- 
raża przekonanie, iż posunięcie to by- 
ło już dawno obmyślane i że rozmyśl- 
nie połączone jest z wyjazdem Brue- 
wątpi, ażeby położenie Niemiec było 
ninga i Curtiusa do Anglji. Dziennik 
Gazeta przytacza różne pozycje budże- 
towe, które można byłoby sprowadzić 
tak ciężkie, jek przedstawia je odezwa , 
do skromniejszych rozmiarów. Odez- 

wa ma znaczenie agitacyjne i ogłosze- 
nie jej uważać można za pierwszy 
krok do rewizji odszkodowań. Pismo 
powątpiewa, czy znajdzie się mocar- 
stwo, które wzięłoby na siebie inicja- 
tywę podobnej rewizji. Gdyby nawet 
wbrew wszelkim oczekiwaniom pod- 
jęto podobną próbę — kończy dzien- 
nik — to jakąż gwarancję mogą dać 
Niemcy, że tym razem wypełnią do 
końca swe zobowiązania. 

Bruening i Curtius u Króla Jerzego. 
LONDYN 8.6. Pat. — Król Jerzy 

przyjął w dniu 8 czerwca w południe 
na audjencji w pałacu Buckingham 

kanclerza Brueninga i ministra Curtiu- 
sa. $ 

Przemytnicy estońscy ostrzeliwali 
samolot fiński. 

TALLIN, 8. VI. (Pat). — Poseł fiński w 
Tallinie złożył rządowi estońskiemu notę, 
protestującą przeciwko ostrzeliwaniu samo- 

Upał to nic! 

lotu fińskiego na wodach neutralnych przez 
estońskich przemytników alkoholowych. 

mówi piękna Pani, gdy już nabyła letnie combinaison'y 
i lekkie jedwabne pantalony w sklepie — — 

Franciszka Frliczki 
POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

  

Zamkowa 9, telefon 6-46. 

Uroczystości Mickiewiczowskie 
w Nowogródku. 

Tak się złożyło, że zamiast wieści 
z Baranowicz, špieszę napisać do 
„Kurjera Wileńskiego” trochę wrażeń 
z Nowogródka. Zrobiono mi ten za- 
szczyt a_a _nalanania ara jap 

Beczkowicza przyłączono mnie do 
sekcji propagandy , Komitetu Mickie- 
wiczowskiego“. Robię więc w słowie 
drukowanem i przez okolicznościowe 
wykłady ową propagandę. 

Ale idzie to dziwnie łatwo. bo 
sprawa się tak przedstawia. że jestem 
w środowisku, gdzie o Miekiewiczu 
mówi każdy kamień, każda nisza sta- 

rych kościołów i ten przecudny, z ni- 
czem nie dający się porównać prze- 
ogromny widok z góry zamku, prasta- 
rej stolicy Litwy. A to, że ciągle się 
o epoce i Mickiewiczu mówi sprawia, 
że człowiek po paru dniach pobytu 
czuje się tu tak, jak wędrowiec, który 
po przybyciu do Asyżu choćby był nie- 
dowiarkiem, zaczyna myśleć tylko o 
św. Franciszku i jego „Fioretti czyta 
z rozkoszą. Takiem życiem żyjemy tu- 
taj. A pracujemy w zawrotnem tempie, 
aby całą Polskę wciągnąć w wir tego 
żywego kultu, dla Twórcy „Dziadow“ 
i „Pana Tadeusza, 

Wystawa pamiątek po Wielkim 
Synu ślicznej Ziemi Nowogródzkiej 
przedstawia się arcyokazale i ponęt- 
nie. Urządzają ją ludzie znający się 
na tem i gorąco w Mickiewiczowskiej 
spuściźnie rozmiłowani. Tło tej wy- 
stawy jest doskonale dobrane. Jest to 
dawny klasztor Dominikanek. W obec 
nej chwili, praca tam wre w całej peł- 
ni: ustawia się i zapełnia gabloty, wie- 
sza obrazy, portrety, medaljony, roz- 
mieszcza z smakiem stylowe meble 
z onej epoki „Pana Adama“ i „Ma- 
ryli“. 

Okazale wystąpiły nietylko muzea 
ale i rodziny spokrewnione z Weresz- 
czakami, Mickiewiczami i Putkamera- 
mi oraz rodziny spokrewnione z wy- 
bitnymi filaretami, nadsyłają pamiątki 
nietylko z okolic województwa nowo- 
gródzkiego, ale i z całego kraju. 

Miłośnicy tej epoki, badacze Mic- 
kiewicza i jego twórczości, będą mieli 
na tej wystawie pamiątek po Mickie- 
wiczu niejedną chwilę rewolucyjną, 
bogatą w podniosłe wzruszenia, w pra- 
sie regjonelnej, a więc w „Życiu No- 
wogródzikem* spotkają też oni nieje- 
den ciekawy przyczynek lokalny do 
swych studjów. Momentów wzrusze- 
niowych Nowogródek dostarcza w 0- 
becnej chwili mnóstwo. Sama chwila 
otwarcia w dniu 1 czerwca „Dni Mic- 
kiewiczowskich* była b. podniosła, i 
niezapomniane zrobiła na licznym tłu- 
mie, złożonym z ludzi różnych warstw 
społecznych, — wrażenie. Proszę 50- 
bie wyobrazić nastrój uroczystego о- 
czekiwania wśród przepięknego roz- 
ległego widoku u stóp pomnika — 
Kopca, którego pomost spowity był 
w zieleń i emblematy państwowe, gdyż 
to z ust p. wojewody padają słowa pod- 
niosłe, a wśród nich gorący zew do 
całej Polski, by się zjednoczyła w har- 
monijnym wysiłku, przy budowie po- 
mnika z ukochanej ziemi sypanego, 
dla Tego, który najcudniej wypowie- 

  

  

dzieć umiał jej przedziwną subtelną 

urodę. 

Pierwszą taczkę ziemi wniósł p. 
wojewoda, a potem sypali ziemię inni 

dygni- dystojniem; otarostowie 1-4 ps 

tarze. A potem delegacje organizacyj, 
młodzież szkolna „harcerze“, „strzel- 
cy* aż do maleńkich, zaledwie od zie- 
mi odrosłych dzieci z sejmikowego 
przedszkola, które przybyły z małemi 
dla ich wątłych sił dopasowanemi tacz 
kami i w raźnym ordynku czekały 
cierpliwie na swoją kolej. Podpisy 
w księdze pamiątkowej szybko się 
mnożyły. Że muzyka grała, że chóry 
młodych głosów pięknie śpiewały, że 
fotograf zebrał plon bogaty, to już są 
akcesorja tej uroczystości, bo najważ- 
niejszem było zespolenie rąk i serc w 
jednym wysiłku i ten wiew wielkiej 
ofiarnej miłości, dlatego, że nas nau- 
czył eenić i kochać ziemię ojczystą, 
narówni ze zdrowiem. 

Nie dlatego, że się podjęłam robić 
propagandę, ale z poczucia objektyw 
nie rozumianej i istotnej wartości „Dni 

Mickiewiczowskich* w Nowogródku 
tak a nie inaczej urządzonych, twier- 
dzę, że warto z krańca świata przy- 
jechać tutaj w tym czasie, by się w 
nurcie entuzjazmu skąpać i tchnieniem 
ododzenia z filareckich ideałów roz- 
płomienić swą duszę. 

Stefanja Bojarska. 

ERROR CARE ODZNACZEŃ 

- Wspomniesia Fokkera. 
Wychodzi w Nowym Jorku pismo o nie: 

poważnym tytule, lecz o poważnej treści. 
Nazywa się „Flying Dutehman* (Latający 
Holender) i wydawane jest w języku holen- 
derskim. 

W jednym z ostatnich numerów tego pis- 
ma ukazały się wspomnienia wojenne genjal 
nego konstruktora samołotów, Antoniego 
Fokkera, który, jak wiadomo, jest Holend. 
rem. Zdawałoby się, że obywatel neutralne 
go państwa nie ma wspomnień wojennych. 
Fokker jednak ma je, i ma ich wiele. Poko 
lenie, które nie brało udziału w wielkiej woj 
nie, nie wie zapewne, że twórcą wojennej 
floty lotniczej niemieckiej był nie kto inny. 
jak właśnie Holender Fokker. Aljanci zaś 
dobrze pamiętają, że dzięki dziełu genjalne- 
go konstruktora, samoloty ich w latach 
1915, 1916 i 1917, strącane były przez lot- 
ników niemieckich poprostu masowo. Szczc- 
gółnie przeklinali Holendra Anglicy, gdyż 
oni najwięcej samolotów tracili. Mieli jed- 
nak do tych przeklęstw i inne jeszcze po- 
wody. 

Bezpośrednio niemal przed wybuchem 
wojny światowej — jak to właśnie Fokker 
opowiada w „Latającym Holendrze* — zgło 
sił się on do angielskiego ministerstwa woj 

ny i przedstawiwszy tam model samolotu 
swojej konstrukcji, zaofiarował Anglji swo 
je usługi. Dumni Anglicy, którym się zda- 
wało, że własnemi środkami, materjałem i 
ludźmi zdobędą przodujące stanowisko w 
lotnictwie światowem, odrzucili propozycje 
Fokkera, Fokker nie wziął sobie tego do ser 
ca. Wprost z Londynu wyjechał do Berlina. 
Tu model jego został przyjęty, a sam Fok. 
ker zaangażowany do konstrukcji samolotów 

Wybuchła wojna i aljanci ponosili w woj 
„mie lotniczej nieobliczalne straty. Nie odrazu 
jednak dowiedzieli się, że wszystkie ówczes 
ne aparaty niemieckie były dziełem genjalne 
.go mózgu młodego, dwudziestokilkuletnie- 
go zaledwie inżyniera holenderskiego, Anto- 
niego Fokkera. A gdy się wreszcie dowiedzie 
li, Anglja ofiarowała konstruktorowi olbrzy 
mią sumę dwóch miljonów funtów szterlin 
gów za porzucenie przezeń służby niemiec 

„samolotu i poleciał na front. Na wysok 
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kiej i przejście do służby angielskiej. Lecz 
oferta ta — opowiada Fokker — nigdy do 
niego nie doszła. Kontrwywiad niemiecki 
zbyt pilnie czuwał nad konstruktorem i prze- 
jąl ofertę. W niemieckim sztabie generalnym 
powstały obawy, aby nie stracić genjalnego 
inżyniera, który stworzył poprostu niemiec- 
ką flotę powietrzną wojenną, Ofitrowano mu 
obywatelstwo Niemiec. Fokker odrzucił pro 
pozycję i oświadczył, że natychmiast po u- 
kończeniu zamówienia, opuści Niemcy i wró 
ci do Holandji. Sztab niemiecki był w roz- 
paczy. I wówczas to wpadł na pomysł nada 
nia Fokkerowi przymusowego obywatelstwa 
Wkrótce ukazał się odpowiedni dekret. Fok- 
ker został poprostu „zerekwirowany* i prze 
stał być panem swojej woli. Musiał służyć 
Niemcom. Służba ta jednak opłacała się so- 
wicie, gdyż Niemcy opłacały hojnie jego u- 

sługi. ъ 
Fokker opowiada w swych wspomnieniach 

że w r. 1915 Niemcy sprowadzili do jego 
atelier mitraljezę, oddającą 600 strzałów na 
minutę, Mitraljeza zdjęcia została z samolo- 
tu francuskiego, zmuszonego do lądowania 
poza linjami francuskiemi. Fokker przestu 
djował pilnie cały mechanizm i w trakcie te 
go doszedł do nowego wynalazku. Skonstru 
ował mechanizm, który pozwałał strzelać 
ze zmontowanej na samolocie mitraljezy po 
przez śmigło, bez obawy potrzaskania śmig 
ła kulami. Równocześnie zaś niemal wyna- 
lazł mitraljezę, mogącą oddawać nie 600 lecz 
720 strzałów na minutę. 

Był to wynalazek niezmiernie doniosły, 
nad którym łamało sobie głowę wielu kon- 
struktorów aljanckich, z których do naj- 
lepszych rezultatów doszedł Francuz Garrcs 

Gdy wynalazek był gotów, Fokker oso- 
biście wmontował mitraljezę w samolot. N:2 
przewidział jednak, że Niemcy poślą jego 
samego, by wypróbował na froncie użytecz- 
ność wynalazku. Chcąc nie chcąc wsiadł da 

  

    

2000 mtr. znalazł się nagle ponad dwupła- 
towcem francuskim. Skierował swój samołot 
prostopadle wdół i już miał naeisnąć palcem 
mechanizm, by sypnąć gradem kul, gdy na 

gle opanowały go refleksje. Widział przed so 
bą biednego francuskiego lotnika niemal bez 

bronnego ze swym karabinem przeciw je- 
go najnowszemu wynalazkowi — i odleciał 
nie strzelając. Nie miał najmniejszej ochoty 
— opowiada — strzełać ani do Francuzów, 
ani do Niemców. „Niech się wyrzynają sami 
dowoli*. 

Ale wynalazek jego został natychmiast 
zastosowany przez Niemców, co przez cał: 

pierwszą połowę wojny oddało im panowa 
nie w powietrzu nad frontami. „Podziwia- 
łem — mówi w tem miejscu dosłownie Fok 
ker — nadludzkie wysiłki Anglików i Fran- 
cuzów, by wyrównać tę wyższość Niemców *. 

Po sk nej wojnie, Fokker miał wów 
czas zaledwie 28 lat, aljanci nakazali znisz- 
szenie samolotów jego konstrukcji. Lecz 
młody inżynier zdążył zarobić setki miljo- 
nów i umiał je odpowiednio użyć. Wyjechał 
do Holandji a wraz z nim przebyło granicę 
niemiecko holenderską sześć pociągów, na- 

ładowanych samolotami, motorami, częścia- 
mi składowemi itp. 

Teraz Fokker przebywa w Stanach Zjed 
noczonych, gdzie jest jednym z najgenjal 
niejszych konstruktorów, budujących coraz 
szybsze i coraz większe samoloty. 
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Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 1 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

| | Šw. Wojciecha w Wilnie, orsz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

WŚRÓD PISM 
Nr. ostatni 23-ci tygodnika „Kobieta 

Współczesna* — ładnie ilustrowany,  za- 
wiera cały szereg interesujących i aktual- 
nych artykułów, treści następujące, 

Trochę o Ameryce i kobiecie amery- 
)° — Stanisławy  Adamowiczowej, 

„Zakład czy rodzina” — J. Cz. Babickiego, 
„Fortancerka* — Heleny Siemieckiej. 

W dziale literackim czytamy: „Scarameł 
i jego ręce* —  Olino Malagodi —  tłu- 
maczyła z włoskiego M. Steeka, „Jasieleń- 
ka, wdziewam mundur szary* — K. Bielau 
skiej, „Pod Warną* — Heleny Boguszews 
kiej. 

Następnie czytamy artykuł W. St. Ry- 
biekiego p. t. „Kryzys rolny a plan Brian- 
da*, N. Samotyhowej — „W salonie Czesia 
wa  Garlińskiego, Zygmunt  Grabowski', 
Cz. Wojeńskiej — „Soames Forsyte i Mi 
chał Mont*, i „Wystawa kolonjalna w Pa- 
ryżu* — Szachówny. 

Dodatek „Mój Dom* specjalnie poświę- 
cony przepisom kulinarnym p. t. „Róbmy 
zapasy na zimę”, na tablicy robót wzór na 
okrągłą poduszkę w opracowaniu D. Weys- 
senhoffowej. \ 

Majowy (85) zeszyt „Naokoło świata* 
wyróżnia się szeregiem doskonałych felje- 
tonów, wybornie ilustrowanych. Mamy 
więc zarówno artykuły podróżnicze (No- 
wa Zelandja), impresje aktualne („Napole 
on jedzie do Serocka'*), „Wiosna przez ob- 
jektyw aparatu*, „Świat i ludzie w anegdo 
tach*, fantazja („Bajka o krasnoludkach*), 
nowele: Haliny Auderskiej („Twarz z za 
maski“) K. J. Gałczyńskiego („Śmierć cen- 
zora“) i Steila („Tajemnica ciemnego poko 
ju“). Z innych pozycyj wymienić należy: 
cykl pięknych zdjęć z ćwiczeń na wolnem 
powietrzu („Ruch, linja, rytm*), „Film 

przed 20-tu laty*, zawierający ciekawe do- 

kumenty fotograficzne z  przedhistorycz- 
nej epoki filmu. Wśród kart humoru mams 
pyszne karykatury M. Walentynowicza i 
Z. Jurkowskiego. Odpowiedzi grafologa, ra 
zrywki umysłowe składają się na bogatą i 
zajmującą całość. 

— Najnowszy zeszyt „Tygodnika Ilustro- 
wanego* (Nr. 22) przynosi szereg świetnych 
feljetonów, zajmujących notatek, obficie 
ilustrowanych zdjęciami i rysunkami. Na 
wstępie znajdujemy piękne. przemówienie 
J. Parandowskiego ku czci Leopolda Staffa 
(z racji 30-leciąa pracy pisarskiej). Wspania- 
ły artykuł Boya-Żeleńskiego („Szał”) zawie 
ra charakterystykę „Zielonego Balonika". In 
teresujące uwagi naocznego świadka o sto- 
sunkach panujących w Moskwie i wogóle w 
Sowietach („Za czerwonym kordonem''), ży- 
wa impresja p. t. „Zielone Święta', rzeczowy 

artykuł o „Celach i drogach hodowli kom 
w Polsce* T. A. Grabowskiego, refleksje na 
temat naszej emigracji do Poł. Ameryki, cię 
ty feljeton polemiczny J. Jankowskiego „O 
polską sztukę filmową", charakterystyka 
włoskiego „Apostoła radości* — ою bogata 
i różnorodna treść numeru. Pozatem wymie 
nić trzeba dział krytyki literackiej, przegłą 
du prasy, zagranicą i dwa odcinki powieś- 
ciowe. Zajmujących szczegółów o działalno- 
Ści naszej potężnej radjostacji raszyńskie; 
dowiadujemy się z wywiadu z dyr. Hellerera 
(„Mówiący olbrzym“). 

Popierajeie przemysł krajowy 
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VIEŚCI | OBRAZKI z 
Gwałtowna burza w powiecie postawskim. 
Onegdaj nad częścią powiatu postawskie 

go przeszła gwałtowna burza połączona z bły 
skawieami i piorunami, która pociągnęła za 
sohę ofiary w ludziach. Podezas burzy okrop 
ne chwile przeżyli mieszkańcy  zaścianka 
Huta-Holubieja wpobližu Woropajewa. 

Pioruny spadaly na ten zašcianek jeden 
za drugim wzniecając pożary. przyczem je- 
den z piorunów wpadł przez okno do domu 
mieszkańców tego zaścianka Sznajderów, 
wskutek czego zostały porażone  58-letnia 
Sara Sznejder, 30-letnia Rachela Sieman i 
20-kilkuletnia Luba Kuchalska. 

Z pomocą nieszczęśliwym przybył zawez 
wany miejscowy lekarz p. Łobuciowa. Po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy ofiary burzy 
przewieziono do szpitala. 

O wiele tragiczniejsze następstwa pociąg 
nęła za sobą burza we wsi Jaeewicze, gminy 
postawskiej, gdzie piorun wpadł do mieszka 
nia 67-letniego Jana Naumezyka, zabijając 
go na miejscu. W mieszkaniu powstał po- 
żar, który zlikwidowano przy pomocy wszy- 
stkieh mieszkańców zagrożonej wsi. 

Burza poczyniła również wielkie spusto- 
szenia w ogrodach i polach. (c) 

Groźne pożary w Lidzkiem. 
W noey z 4 na 5 czerwca, we wsi Bielow 

zach gminy bielickiej, w zabudowaniach Bu- 
dziewieza z nieustalonej narazie przyczyny 
wybuchł pożar, który strawił dom miesz- 
Kkalny Budziewieza, chlew i stodołę. Ogień 
przeniósł się na pobliskie zabudowania 
wskutek czego spłonęły 4 domy mieszkalne, 
7 cehlewów, 8 stodół, dwa Śpichrze i jedna 
szopa. Wszystkie budynki były drewniane, 
kryte słomą. Strat, ani też sumy asekuracyj 
nej „nie dało się narazie ustalić. Akcję ra- 
tunkową niosła straż pożarna miejscowa 
oraz z sąsiedniej wsi Piaskowce. 

Tejże nocy w okolicy Ustroń-Borki gminy 
dokudowskiej spłonęła obora drewniana, kry 
ta słomą, wartości tysiąca zł. 

* 
Podczas ostatniej burzy spłonął w Podu- 

rzach gminy ejszyskiej, skutkiem uderzenia 
pioruna, dom mieszkalny. W zaścianku Cieś 
lukiszki piorun uderzył w chlew, który splo 
nął. W Dogudowie od uderzenia pioruna za 
bity został koń, pasący się na pastwisku. 
Straty ogólne wynoszą około 10 tysięcy zło- 
tych. (Pati 

Požar w majątku Troki. 
W dniu wczorajszym wybuchł duży po- 

żar w majątku Troki. Ogień powstał w spich 
rzu od iskier wydobywających się z lokomo 
bili, poczem zaczął szerzyć się z błyskawicz 
ną szybkością ogarniając sąsiednie budynki. 

O pożarze * natychmiast zaałarmowano 

straże ogniowe w pobliskich miasteczkach, 
które wkrótce przybyły. Dzięki temu pożar 
po kilku godzinach udało się zlokalizować. 

Według prowizorycznych obliczeń straty 
sięgają sumy ponad 40.000 złotych. (e) 

Zabójstwo w gminie solecznickiej. 
Zabójców aresztowano. 

Wezeraj wieczorem na drodze pomiędzy 
wsią Ucieczonka i cegielnią, znaleziono zima 
sakrowane zwłoki zamordowanego człowieka 
Powiadomiona a wypadku policja, ustaliła, 
że są to zwłoki Li ika Jurkiewicza. 

Tegoż dnia policji udało się ustalić, że Lu 
dwika Jurkiewieza zamordowali Osipowicz 

  

i Potapo — mieszkańcy rudomiń- 
skiej. 

Zabójeów aresztowano i osadzono w wię- 
zieniu. 

Jak wyjaśniono zabójstwa dokonano na 

tle porachunków osobistych. (e). 

gminy 

Samobójstwo 17-letnizgo ucznia. 
W lesie, wpobliżu wsi Lisowszczyzna, gmi 

ny dziewieniskiej, znaleziono wiszącego na 
sznurku, przymocowanym do drzewa, zwłoki 
młodego chłopca. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 

ustaliło, że jest to stały mieszkaniec poblis- 
kiej wsi Dziedziule — 17-letni Kazimierz 
Kuklis, który popełnił samobójstwo. Powód 
samobójstwa — niesnaski rodzinne. (c; 

Święciańskie w obliczu 
klęski nieurodzaju. 

(Koresp. własna). 

Widocznie biblijnych siedem lat 
nieurodzajnych zawisło nad naszym 
powiatem. 

— 
Po klęsce wczesnego mrozu, który 

"we wrześniu r. 1928 zwarzył całą ja- 
rzynę na pniu, następnie surowej. i 
długotrwałej zimy, dziesiątkującej sa- 
dy nasze i żywy inwentarz, karmiony 
pod wiosnę wrzosem, jedliną i słomą 
ze strzechy, dżźdżystem lecie, zaprze- 
paszczającem zbiory siana i okopo- 
wych, klęsce spadku cen na płody rol- 
ne, niżej naszych ekstensywnych kosz- 
tów produkcji, przyszła kolej na śnie 
ną zimę, która w 50-iu procentach za- 
przepaściła dotychczasową, niestety 
jeszcze. ostoję rolnictwa naszego —- 
oziminę i częściowo koniczyny. 

Skutkiem braków podstawowej 
meljoracji na krańcach powiatu: regu- 
lacji jeziora i rzeki Dzisny, oraz ba- 
gien Twereckich — na północy, ba- 
gien Świrskich, jezior Świr, Świrnisz- 
cze i Głuche, wodozbioru rzek Straczy 
i Struny — na południu i falistości 
terenu środkowej części powiatu przy 
nad wyraz śnieżnej tegorocznej zimie 
(wioski dosłownie były zawiane śnie 
giem wyżej dachów, na polach śnieg 
dochodził do 2-umetrowej warstwy! 
i raptownej wiośnie doczekaliśmy się 
widma piątej zrzędu klęski w naszem 
rolnictwie. 

Oziminy z pod śniegu wyszły spleś- 

niałe, słabe lub wymokły od długo- 
trwałych , wiosennych wód. Nie po- 
mogły wiosenne ciepłe deszcze, pleśń 
wprawdzie zmyły, lecz pozostały czar- 
ne, ziejące pustką, plamy w polach o- 
zimych, w lepszym wypadku z bardzo 
przerzedzoną roślinnością. Kto był 
bardziej stanowczy i przedsiębiorczy 
zaorał częściowo lub całkowicie pola 
ozime, obsiewając je zbożami jaremi. 
Wypadki te miały niiejsce zarówno, 
jak wśród większej własności, tak 
najdrobniejszego rolnictwa. 

Obecnie po wykłoszeniu się zbóż 
można mniej więcej przypuszczalnie 
ocenić przyszłe zbiory oziminy i ob. 
liczyć niedobór gospodarczy powiatu 
z tego tytułu. 

Spodziewać się należy średnio na 
powiat 50 proc. normalnego zbioru 
oziminy, który ustalono dla powiatu 
przez Urząd Skarbowy na 7 q. żyta 
i8 q. pszenicy z ha. Mając nadzieję 
na dalszy bardzo sprzyjający okres 
wegetacyjny dla oziminy w najlep- 
szym wypadku szącować można zbio- 
ry na 5 q. żyta i 6 q. pszenicy średnio 
z ha. Zniżka plonu wyniesie-2 q. z ha, 
£zyli około 30 proe. normalnego plonu. 
Powiat uprawia pszenicy 2.999.89 ha, 
i żyta 40.167.64 co pomnożone przez 
2 q. zniżki plonu daje zmniejszenie 
w ziarnie zbioru o 129.502.59 g. Przuj- 
mując cenę 15 zł. za q. otrzymamy 
2.242.538,85 zł. niedoboru w bilansie 
gospodarczym powiatu. ; 

A gdzie sloma ozima? „podstawo- 
wy” karm dla bydła w naszych gospo- 
'darstwach? Żyta po wykłoszeniu się 
w obecnem stadjum wzrostu wynoszą 
zaledwie 30—50 em. Tutaj zniżka zbio 
ru będzie jeszcze większą, spowoduje 
to pogorszenie żywienia krów w zimie 
z wiadomemi konsekwencjami, oraz 
brak ściółki, a stąd brak gnoju w roku 
następnym i ponowne obniżenie plo- 

  

   

   
  

nów przez zmniejszenie powierzchni 
stanowisk po oborniku. 

Stan zasiewów jarych nie ma jesz- 
cze określonego wyrazu by móc po 
nim sądzić, czy będzie w stanie zała- 
tać dziurę w niedoborze oziminy. Pew- 
nem jest natomiast zmniejszenie zbio- 
ru drugiego podstawowego artykułu 
w życiu tutejszego rolnika — ziem- 
niaków. 

Dždžyste od połowy ubiegłe lato 
i jesień zgnoiły takowe w części po- 
wiatu o moenych glebach do tego stop- 
nia, że nawet nie wróciły nasiona, póź- 
na tegoroczna wiosna i brak paszy 
objętościowej (późniejsze sianokosy 

zostały w roku ubiegłym zatopione i 
niekoszone) przyczyniły się do spasze- 
nia części sadzeniaków, co łącznie spo- 
wodowało zmniejszenie tegorocznego 
zasiewu ziemniaków i użycie gorszej 
jakości sadzeniaków, co niewątpliwie 
obniży zbiór kartofli. 

Orjentacyjne porównanie wykazu- 
je, że wartość zmniejszonego plonu о- 
ziminy wynosi łączną sumę wymie- 
rzonych na rok bieżący podatków pań- 
stwowych, samorządowych i składki 
asekuracyjnej od ognia. 

Jesień nie przyniesie rolnictwu po- 
wiatu wyczekiwanego pomyślnego roz- 
wiązania przeżywanego kryzysu. 

M. K. 

PODERODZIE 
-+ Święto strażackie w Podbrodziu. W 

naszem mieście w dniu 24 i 25 maja r. b. 
podczas Zielonych Świątek odbyło się świę 
to strażackie dzięki staraniom prezesa straży 
ogniowej p. K. Rożnowskiego, burmistrza 
m. Podbrodzia. Święto strażackie odbyło się 
w parku specjalnie na ten cel urządzonym 
na targowicy .Park został udekorowany zie- 
lenią i niezliczoną ilością chorągiewek. U 
wejścia została urządzona brama z emble- 
matami strażackiemi. Pogoda dopisała cu: 
downie. W pierwszy dzień Zielonych Świątek 
o godzinie 2 po południu, zbiórka strażaków 
poczem odbyły się zawody pływackie na 150 
mtr., bieg w workach na 100 mtr. bieg z jaj- 
kiem na 150 mtr., poczem nastąpiła w parku 
ludowa zabawa połączona z tańcami, która 
przeciągnęła się do godziny 12 w nocy, przy 
ślicznie oświetolnym parku. Pierwszą nagro 
dę w zawodach pływackich zdobył druch Ga- 
wendo Mula, 2-gą Malarowicz Owsiej. W 
biegu w workach pierwszą nagrodę. zdobył 
druh Podlecki Paweł, drugą nagordę druh 
Siemaszko. Pozatem w biegu z jajkiem piewr 
szą nagrodę zdobył druh Łop Rubin, 2-gą 
druh Zakrzewski Józef. 

Drugiego dnia święto strażackie rozpo 
częto przy dźwiękach orkiestry 23 pułku u: 
łanów Grodzieńskich, zawodami pływackie- 
mi na 5000 mtr., poczem odbył się bieg stra. 
żaków na 100 mtr. Wyścigi psów na 150 mtr. 
Walka zapaśnicza dwóch grup strażackich e 
siłę zapomocą liny w przeciąganiu się. Na 
zakończenie odbyły się popisy strażackie w 
pełnem uzbrojeniu strażackiem. Poczem tak- 
że rozpoczęła się zabawa ludowa i trwała do 
późnej nocy. W drugim dniu zdobyli nagro 
dy następujący druhowie: pierwszą nagrodę 
druh Gawendo, drugą nagrodę Rynkiewicz 
za zawody pływackie. Za bieg 100 mtr. pier- 
wszą nagrodę Abramowicz A. Drugą nagrodę 
druh Siderson Ch. Za wyścigi psów pierwszą 
nagrodę Piwowarski St. drugą nagrodę Za 
krzewski. Za popisy strażackie pierwszą nu 
grodę Abramowicz Ab. Drugą nagrodę Ga- 
wendo. Nagrody w I-szym i II-gim dniu 
zostały rozdane przez prezesa straży p. Róż 
nowskiego burmistrza, Święto zostało zakoń- 
czone wspólnym skromnym poczęstunkiem 
wszystkich biorących udział. 

Przytem należy nadmienić, że święto stra. 
żackie niemało uczyniło rozrywek i przyjem 
ności dla ludności m. Podbrodzia, która mo 
gła się przyglądać zawodom i popilom stra- 
żackim w parku przy nabyciu biletu za 20 
gr. jako też brać czynny udział w ludowej 
zabawie. Czysty zysk, osiągnięty za wejście 
do parku w sumie 134 zł. 20 gr. obrócono 
na potrzeby straży ogniowej. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że 
Zarząd Straży postanowił umundurować 2u 
strażaków, na który to cel zakupił już ma- 
terjał, oraz tylu strażaków ubezpieczył w za 
kładzie Ubezpieczeń od nieszczęśliwych wy- 
padków. 

    

   
  

   

  

Wł. Czajkowski. 

  

KU R 1 E R 

LIDA 
+ Święto pieśni. Powiat lidzki w cza- 

sie od 31 maja b. r. żyje pod hasłem „Świę- 
ta Pieśni". W poszczególnych gminach odby 
wają się gminne święta pieśni, w których 
biorą udział chóry i orkiestry szkolne oraz 
chóry młodzieży pozaszkolnej, Zakończeniem 
tej akcji będzie „Powiatowe Święto Pieśni*, 
które odbędzie się w dniu 21 czerwca. Pro 
gramy wszystkich tych imprez zapowiadają 
się bogato. Największy nacisk położony jest 
na udział chórów młodzieży pozaszkolnej. 
Akcją śpiewaczą kierują władze szkolne 
przy współudziale nauczycielstwa, zgrupowa 
nego w Związku Polskiego Nauczycielstwa, 
samorządu oraz szerokiego ogółu społeczeń 
stwa, które wchodzi do poszczególnych komi 

tetów. (Pat.). 
-+ Kongres eucharystyczny. W dniach 13 

i 14 czerwca odbędzie się w Lidzie Kongres 
Eucharystyczny, na który przybędzie wie!- 
ka iłość wiernych z najdalszych okolic po- 
wiatu lidzkiego i powiatów sąsiednich. (Pat.i 

-+ Ofiara kąpieli. Podczas kąpieli w Nie 
mnie, koło wsi Zarzeczany gminy bielickiej, 
utonął, natrafiwszy na głębię, mieszkan 
tej wsi 20-letni Worobiej Władysław. Zwłok 
nie odnaleziono. 

-- Nieszezęśliwy wypadek. W tartaku Hu- 
rewicza Eljasza i Kronika Lejby w Lidzie 
wydarzył się wypadek, który na szczęście 
nie pociągnął za sobą większych następstw. 
Robotnik tartaku Tacewicz Karol dostał się 
pod piłę, która obcięła mu dwa palce u pra- 
wej ręki. Przewieziono go do szpitala, gdzie 
dokonano opatrunku 

+ Święto pułkowe. 5 pułk lotniczy ob- 
chodził ostatnio uroczyście swe święto puł- 
kowe, W uroczystości wzięli udział przybyłe 
samolotami delegacje wszystkich pułków łot- 
niczych R. P. przedstawiciełe społeczeństwa 
oraz władz cywilnych i wojskowych. Święto 
rozpoczęło się nabożeństwem, odprawionem 
w jednym z hangarów lotniczych, poczem 
odbyło się zwiedzanie lotniska i przedstawie- 
nie. W święcie uczestniczyli między innymi 
wojewoda Beczkowicz i starosta Bogatkow 
ski. W przeddzień uroczystości odbyło się nu 
bożeństwo za poległych. 

+ PO SPRZECZCE Z ŻONĄ. 12-letni 
Korkuć Serafin odnalazł na polu w życie, we 
wsi Drozdowo, zwłoki mieszkańca tejże wsi 

Kozła Bronisława. Obok zwłok leżał obcięty 
karabin. Jak ustaliło dochodzenie, denat po 

sprzeczce z żoną na tle stosunków rodzin” 
nych i majątkowych wyszedł z domu na 
pole i tam popełnił samobójstwo ze znale 
zionej przy nim broni palnej. (Pat) 

SZCZUCZYN 
+ Święto Pieśni. Odbyło się tu „Powia- 

towe Święto Pieśni*, w którem wysunął się 
na czoło zespołów śpiewaczych chór z Żo- 
łudka p. n. „Jutrzenka“ z pośród 7 chórów 
młodzieży z powiatu szczuczyńskiego. — Na 
święcie obecni byli m. in. wojewoda Becz- 
kowicz, naczelnik wydziału bezp. p. Pałosz, 
przedstawiciel Kuratorjum Wileńskiego p. 
inspektor Dracz i inni. 

PRUŻANĄ 
-- Zbrodniarz, czy warjat? 
Mieszkaniec wsi Zadziony, pow. prużań- 

skiego, Józef Kot, umysłowo chory, bez żad- 
nej przyczyny uderzył swego brata Micha- 
ła lat 26 młotem kowalskim w głowę, kła- 
dąc go trupem na miejscu, następnie dwoma 
uderzeniami siekiery zabił swą matkę Bat 
barę lat 65. Sprawcę mordu natychmiast za- 
trzymano. Jak wykazało śledztwo Kot w ro- 
ku 1924 w podobny sposób zamordował swe- 
go ojca Tymoteusza, za co był karany 3 la- 
tami ciężkiego więzienia. 

BRZEŚĆ n/B 
-- Pożar składu drzewa. Na stacji kole- 

jowej Błudeń w składzie drzewa opałowego 
i budulcowego wybuchł pożar. Ogień strawił 
100 m.$ drzewa. Straty bardzo znaczne. 
Skład nie był ubezpieczony. Pożar powstał 
przez zaprószenie ognia przez młodocianych 
pastuszków, którzy nieopodal paśli bydło. 

* 

MOŁODECZNG 
-- WYKOLEJENIE SIĘ LOKOMOTYWY 

NA STACJI W MOŁODECZNIE. Onegdaj 
w Mołodecznie, nastąpiło z nieustalonych na 
razie przyczyn, wykolejenie się manewrują 
cej lokomotywy. 

Na szczęście wykolejenie nie pociągnęło 
za sobą ofiar w ludziach. г 

Przyczyny wykolejenia ustalają władze 
śledcze. (e) 

-+ Wypadek samochodowy. Mołodeczno 
ma również do zanołowania wypadek sa- 
mochodowy. 

Otóż wczoraj zrana jedna z miejscowych 
taksówek najechała na przechodzącą przez 
ulicę stałą mieszkankę Mołodeczna Fruzynę 
hodasiewiczową. Ofiarę nieszczęśliwego wy 

padku, która doznała poważnych obrażeń 
ciała ulokowano w miejscowym szpitalu. 
Nieostrożnego szofera pociągnięto do odpo 
wiedzialności. (c) 

  

  

   

  

  

Pepierajcie przemysł krajowy 

  

Święto P. W. i F. W. w Spale. 
W dniach 12, 13 i 14 czerwca r. b. od- 

będzie się w rezydencji Pana, Prezydenta 
Rzeczypospołitej w Spale uroczysty obchód 
święta W. F. i P. W. Przewóz uczestników 

tego święta z Wilna do Spały oraz zpowro 
tem odbędzie się według następującego pli- 
nu: = 

W dniu 10 czerwca 1931 r. Uczestnicy z 
Wilna, pierwsza grupa 71 osób, odjadą po- 
ciągiem Nr. 714 do Warszawy Wileńskiej, 
skąd przejdą pieszo na Warszawę Główną. 
Odejście z Wilna 20.35, przyjazd do Warsza - 
wy Wileńskiej o godz. 5.50. W dniu 11 czer- 
wca 1931 r. Pierwsza grupa wileńskich za- 
wodników odjeżdża z Warszawy Głównej 
pociągiem Nr. 211 do Koluszek, skąd pocią- 
giem dodatkowym 515 odjadą do Spały. Od- 
jazd pociągu 211 z Warszawy Głównej 11.45, 
przyjazd do Koluszek 13.55, odjazd z - 
szek-pociągu 515 o 15 godz. przyjazd do Spa- 
ły o 15.58, 

Druga grupa wileńskich zawodników w 
liczbie 200 odjżdża pociągiem 714 z Wilna 
do Warszawy Wileńskiej, gdzie wagony po- 
zostają, a zawodnicy udają się pieszo na 
dworzec Warszawa Główna, skąd odjadą do 
Spały pociągiem i w terminach jak grupa 
pierwsza. 

Powrót. — W dniu 15 czerwca 1931 r. 
1) Zawodnicy z Wilna w liczbie 271 osób 
odjadą ze Spały 15 czerwca b. r. o godz. 
0.50 dodatkowym pociągiem 528, który przy- 
będzie do Koluszek o godz. 2.02, skąd dalej 
również dodatkowym pociągiem Nr. 1048 od- 
jadą z Koluszek o godz. 2.12 i przybędą da 
Warszawy Głównej o godz. 1.50. Ze slacji 
Warszawa Główna zawodnicy wileńscy prze- 
wiezieni będą zdawczym pociągiem 2721-2722 
do st. Warszawa Wileńska, skąd odjadą do 
Wilna w pozostawionych wagonach pociągu 
Nr. 711 o godz. 9.25 i przyjściem do Wilna 
o godz. 18,15, Stacja Wilno składy pociągów 
osobowych, któremi odjadą zawodniey od- 
powiednio wzmocni wagonami z posiadanej 
rezerwy. Wagony z uczestnikami z Wilna 
zostaną zatrzymane na Warszawie wileńskiej 
i będą użyte dla powrotu tych samych ucze- 
stników. Opłata za przejazd do Spały i zpe- 
wrotem pobierana będzie według zarządzeń 
Wydziału Handlowo-Taryfowego. 

  

wą SERSEI 
Spłata pożyczki aiiy. 

Jak się dowiadujemy, tocząc 
między Magistratem m. Wilna a prze. 
stawicielami Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych pertraktacje w sprawie 
spłaty przedwojennej pożyczki angiel- 
skiej zostały onegdaj sfinalizowane. 
Władze centralne, w myśl osiągniętego 
porozumienia, mają wziąć wydatny u- 
dział w spłacie tej pożyczki. 

"egg 
10.000 złotych na pomoc 

osiedlom, które ucierpiały od 
gradobicia. 

Na odbytem ostatnio posiedzeniu 
Obywatelskiego Komitetu Niesienia 
Pomocy Ofiarom Powodzi omawiana 
była sprawa klęski gradobicia, jaka 
nawiedziła powiat  wileńsko-trocki. 
Komitet uchwalił przyjść z pomocą 
mieszkańcom zniszczonych przez grad 
okolic, asygnując na ten eel 10.000 zł. 

Kredyty budowiane. 
Wczoraj rano powróciła z Warsza- 

wy, delegacja Komitetu Rozbudowy, 
która łącznie z prezydentem Folejew- 
skim czyniła starania o uzyskanie kre- 
dytów na cele budowlane. Starania te, 
jak się dowiadujemy, uwieńczone zo- 
stały połowicznem powodzeniem, gdyż 
czynniki miarodajne, biorąc pod uwa- 
gę specyficzne warunki Wilna oraz 
konieczność przyjścia z pomocą finan- 
sową, przyrzekły sprawę tę załatwić 
pomyślnie. 

Prowokacyjna robota 
komunistów. 

Pisaliśmy już o pojawieniu się w Wilnie, 
i to niejednokrotnem, ulotek antypaństwo- 
wych, których sama treść już wskazuje, że 
autorami są prowokatorzy  komunistyczni. 
Ażeby tym ulotkom nadać pozory realne, 
agitatorzy komunistyczni umieścili na tych 
ulotkach podpis „Komitetu Fabrycznego 
Huty Szapiro”, chcąc widocznie sprowoko- 
wać władze do represyj robotników. 

e się 
а- 

  

  

Prowokacyjna robota komunistów zosta- 
la zdemaskowana, Istotnie, pojawienie się 
tych ulotek było przedmiotem dochodzeń 
władz policyjnych, które przesłuchały po- 
szczególnych robotników Huty Szapiro. Ro- 
botnicy ci kategorycznie stwierdzili, że nie 
mają nie wspólnego z wydaniem pod ich fir- 
mą tych ulotek, gdyż ani nikogo do wyda- 
nia odezwy, zawartej w ulotkach nie upo- 
ważniali, ani też żadnego zebrania robotni- 
ków Huty Szklannej Szapiro w celu uchwa- 
lenia treści tego rodzaju odezw absolutnie 
nikt nie zwoływał, Odezwę antypaństwową 
uważają robotnicy Huty Szapiro za prowo- 
kację komunistów i na dowód tego złożyli 
władzom oświadczenie demaskujące niecną 
robotę komunistów, stwierdzające, że robot- 
niey Huty Szapiro nie wspólnego z tą spra: 
wą nie mają. Oświadczenie to podpisali Ka- 
wezyński, Gabrynowicz, Strokiel, Koniczek, 
Szuszkiewicz, Glejzer, Kielmuė, Streter i inni. 

PRO 

Po klęsce powodzi. 
Przyznanie ulg płatnikom 

składki ogniowej. 
W związku z klęską powodzi która na- 

wiedziła Wileńszczyznę, Powszechny Zak- 
ład Ubezpieczeń Wzajemnych postanowił u- 
dzielić płatnikom przymusowej składki ognio 
wej następujących ulg: 1) umorzyć wszelkie 
należności za ubezpieczenie budowli całko- 
wicie zniszczonych przez powódź, 2) wla- 
ściecieiom budynków mniej poszkodowanych 
skutkiem powodzi rozłożyć należność na raty 
płatne w r. 1932 i 1933, Powyższe ulgi trak- 
towane będą indywidualnie na podstawie za- 
świad. przez władze admnistracyjne spisów 
śnych osób. Zaświadczenia. o szkodach za- 
wierać winny szezegółowe uzasadnienie wnio 
skėw eo do zakresu proponowanych ulg. 
W ten sposób Powszechny Zakład Ubezpie- 
czeń dał dowód zrozumienia położenia dot- 
kniętych klęską powodzi właścicieli budowli. 
P. Wojewoda wydał natychmiast podległym 
władzom administracyjnym zarządzenie, aże- 
by jak najśpieszniej nadesłały Powszechne- 
mu Zakładówi Ubezpieczeń w Wilnie stosow- 
ne wnioski. (Pat). 

Pomac P. B. R. powodzianom. 
Państwowy Bank Rolny naskutek starań 

dyrektora Wileńskiego Oddziału Banku, —- 
p. Maculewieza pośpieszył ludności Wileń- 
szezyzny, która tak dotkliwie ucierpiała 
wskutek powodzi z bardzo wydatną pomocą 
Według intormacyj, jakie nadeszły w dniu 
dziesiejszym do Wydziału Pracy i Opieki 
Urz. Woj. w Wiluie, Centrala Państwowego 
Banku Rolnego udzieliła przedewszystkiem 
powodzianom bezpłatnie nawozów  sztucz- 
nych ogólnej wartości 10 tys. zł. a mianowi- 
cie powodzianie pow. brasławskiego otrzy- 
mali 15 tonn nitrofosów, pow. dziśnieńskiego 
12 tonn, powiatu wileńsko-trockiego 4 ton- 
ny. Państwowy Bank Rolny opłacił koszty 
przewozu i inne koszty, połączone z dostar- 
czaniem nawozów sztucznych do stacyj prze- 

znaczenia. Ponadto Państwowy Bank Kolny 
ofiarował kwotę 10 tys. zł. jako bezzwroiną 
dotację dla powodzian na ręce Wiłeńskiego 
Wojewódzkiego Kom. Obywatelskiego Po- 
mocy Ofiarom Powodzi. Wreszcie Wileński 
Oddział przedłożył swej Centrali szereg wnio 
sków w sprawie rozterminowania na lat pieć 
kredytów obrotowych i siewnych i odrocze- 
nia spłat pożyczek rolników, którzy ponie- 
Śli straty skutkiem ostatniej powodzi. Ulgi 
te mają objąć wszystkich pożyczkobiorców 
na terenach gminy drujskiej i leonpolskiej 
pow. brasławskiego oraz gminy mikołajew- 
skiej pow. dziśnieńskiego, zaś o ile chodzi 
© inne miejscowości, nawiedzone przez po- 
wódź, to decydującą będzie lista poszkodo- 
wanych, sporządzona przez władze admini- 
stracyjne. (Pat). 

Ofiary na powodzian 
Wileński Komitet Obywatelski niesienia 

pomocy ofiarom powodzi ogłasza spis ofia- 
rodawców: T»wo Kredytowe m. Wilna — 
zł. 500, konsystorz wileński ewangelicko-re- 
formowany — zł. 300, Józef Hodbodz w 
Grybowie — zł. 10, ks. Jerzy Zamejć parafja 
Zaswirz zebrał wśród parafjan w Świrze 
zł. 10.30, Józef Marcinkiewicz w Brynkach 
— zł. 27.10, bractwo prawosławne w Toru 
niu — zł. 58.82, p. Latour — zł. 167.70, ks. 
Józef Gaul w Dąbrowie — zł. 70, Zrzesze- 
nie Prac. P. O. K. w Katowicach — zł. 60.30, 
ks. Jan Skurdyński z Pelikan — zł. 4.50, ks. 
Henryk Chwastecki w Kościerawicach — zł. 
10, ks. Kazimierz Pawłowicztobylniki — zł. 
25.50, ks. Antoni Gedgowd Dziewieniszki — 
zł. 25, Józef Swierbowski Zakopane — zł. 
10, Stow. Chrześc. Nar. Naucz. Szkół Pow- 
szechnych wileński oddział okręgowy — zi. 
30, to samo stowarzyszenie w Sadowej Wisz- 
ni — zł. 20, to samo stowarzyszenie w Tar- 
nopolu — zł. 30, to samo stowarzyszenie w 
Drohobyczu — zł. 15. 

  

nielskiej: Znowu demonstracja bezrobotnych. 
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych 

przed Gmachem Urzędu Wojewódzkiego do- 
szło do ponownej demonstracji bezrobot- 
*vch, którzy raz jeszcze interwenjowali u 

Ł, z nadzorczych w sprawie zatrudnienia 

va EBS 

Delegacja otrzymala identyczną odpowiedž 
že starania o kredyty są w pelnym toku 1 
że przy pierwszej możności wszczęta Z0- 
stanie na szerszą skałę akcja wałki z bezro- 
bociem. 

  

KRONIKA 
Dziś: Felicjana, Pelagji, 

Jutro: Małgorzaty. 

  

Wschód słońca—g, 3 m. 17 Czerwiec 
Zachód + —g. 19 m. 53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegii U. 8. FP. 
w Wilnie z dnia 8 VI—1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 
Temperatura średnia -- 12° С. 

я najwyższa: |- 19° С. 

z najniższa: -- 89 C. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: południowy. 
Tendencja barom. spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

„MIEJSKA 
— Roboty ziemne. W dniu wczorajszym 

Magistrat m. Wilna rozpoczął roboty ziem 
ne przy ul. Jakóba Jasińskiego, zatrudniając 
50 bezrobotnych. Roboty te mają dwojak: 
cel: zatrudnienie bezrobotnych oraz przygo 
towanie teernu pod budowę stacji autobu- 
sów dalekobieżnych. 

W] wypadku pomyślnego rozwiązania czy 
nionych obecnie starań o kredyty na zatrud 
nienie bezrobotnych, rozpoczęte zostaną nie- 
zwłocznie roboty i w innych punktach mia- 
sta. 

WOJSKOWA. 
— Przyjazd do Wilna generalicji. W zwią 

zku z t. zw. „grą wojenną”, którą kieruje 
osobiście Marszałek Piłsudski, bawią w Wil 
nie generałowie: Litwinowicz, Orlicz-Dreszer 
i Grzmot-Skotnicki. 

— Pobór rocznika 1910-50 W dniu 9-go 
czerwca program przeglądu poborowych ro- 
cznika 1910-go obejmuje meżczyzn nazwis- 
ka, których rozpoczynają się na literę W, 
zamieszkałych w obrębie I, II, III i VI ko- 
misarjatów P. P. 

Wszyscy poborowi objęci spisem winni 
są stawić się przed Komisją w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2 punktualnie o godz. 8 
rano. 

— Odroczenie ćwiczeń wojskowych ofi- 
cerów rezerwy. Ministerstwo Spraw Wojsko. 
wych wydało rozkaz, na podstawie którego 
oficerowie rezerwy urodzeni w roku 1895, 
którzy mieli być w roku bieżącym powołani 
na ćwiczenia uzyskają prolongatę. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja Poczt i Telegratów komuni- 

kuje, iż w agencji pocztowej Prudy (pow Mo 
łodeczno) zaprowadzono z dniem 30 maja 
r. b. służbę telegraficznotelefoniczną. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z Tewa „Niezależnych* Art. Małarzy. 

W dniu 7 czerwca nr. b. odbyło się-walne ze 
branie członków i sympatyków „Wileńskiego 
Towarzystwa Niezależnych Art. Malarzy”, 
na którem został ostatecznie zatwierdzony 
zmodyfikowany statut T-wa i wybarny za- 
rząd, do którego weszli: M. Kulesza, С. Zna- 
mierowski, W. Dawidowski, A. Paul, E. 
Przyałgowska, Wł. Dunin-Marcinkiewicz i P. 
Žyngiell. 

Uchwalono pierwszą w: 
wa urządzić w połowie wrz: Z. 
z nią została wybrana Komisja Kwalifiks 
cyjna, funkcje komitetu wystawowego z9 
stały powierzone Zarządowi. 

— Że Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie. Zarząd Sto- 
warzyszenia na posiedzeniu w dniu 29 maja 
b. r. ukonstytuował się jak następuje: pre- 
zes — p. Mieczysław Żejmo, V es p 
Kazimierz Rutkowski, Wicepreze: zd- 

  

   
   

  

   

  

   

  

mund Kowalski, skarbnik — p. Eugenjusz 
Kudrewicz, sekretarz — p. Ksawery Zapo- 
lya-Zapolski, członkowie pp. Woj 
łębiowski, 

ech Со- 
Tomasz Krasowski i Gustaw 

zenia czynne jest w godzi- 
8. Kierownik biura J. Ra 

kowski przyjmuje interesantów godz. 12—-: 
i 6 m. 15 — 7 m. 15. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XIX Posiedzenie Naukowe odbędzie się 
wspólnie z Wil. Oddz. Polsk. T-wa Pedjat- 
rycznego we środę dnia 10 czerwca 1981 r. 
o godz. 20 w sali własnej pzry ul. Zamkowej 
Nr. 24, 

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu ostatniego posie 

dzenia. 

2. Prof. Dr. W. Jasiński: Sprawozdanie 
z IV zjazdu pedjatrów we Lwowie. 

3. Prof. Dr. W. Jasiński: O konieczności 
i sposobie ustalania norm rozwoju fizyczne- 
go dzieci w Polsce. 

4. Doc. Dr. $. Bagiński: Układ pokarmo- 
wy a gruczoły dokrewne. 

— Walne zebranie Stow. Weleranów 
Dnia 10 czerwca, o godz. 6 wiecz, w gmachv 
Sądów w Wilnie odbędzie się doroczne Wal 
ne Zebranie Stowarzyszenia Weteranów 1831 
i 1863 r. w Wilnie, na które Zarząd uprzej 
mie zaprasza jak pp. weteranów i pozostałe 
po nich rodziny, tak również i wszystkie 
osoby, które interesują się życiem najtar- 
szych bojowników o wolność. 

JEATE | BGUZYRA EATR | MUŻYŃA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Ostatnie 

przedstawienia „Dnia jego powrotu*, Dziś 
oraz jutro we środę dnia 10 b. m. odbędą 
się'o godz. 8 m. 15 w. dwa przedstawienia 
nastrojowej, pełnej wyrazu, najnowszej sztu 
ki Z. Nałkowskiej „Dzień jego powrotu”. 
Sztuka ta ciesząca się w Wilnie ogromnem 
powodzeniem, ukazuje się obecnie na liczne 
prośby publiczności, która jeszcze nie zdą 
żyła obejrzeć tego ze wszech miar oryginal- 
nego widowiska. Obsadę stanowią: Eichlerów 
na, Szurszewska, Kreczmar, Lubiakowski 0- 
raz Wasilewski, który jednocześnie sztukę 
wyreżyserował. 

* — Teatr Letni, Ostatnie przedstawienie 
„Tajemnice stacji radjowej*. Dziś o godz. 
8 m. 15 w. ukaże się po raz ostatni w sezo 

nie doskonała, sensacyjna sztuka amerykań 
ska „Tajemnice stacji radjowej*, która ze 
względów repertuarowych schodzi z afisza w 
pełni powodzenia. Emocjonująca treść, peł 
na nieoczekiwanych zwrotów akcja, charak 
terystyczna atmosfera wielkiej radjostacji w 
Chicago, wreszcie melodyjne śpiewy oraz tań 
ce, wplecione w akcję — wszystko to spra: 
wia, że „Tajemnice stacji radjowej* osiąg- 
nęły rekordowe powodzenie. 

— Występy Rosyjskiego Teatru Artysty- 
cznego Stanisławskiego w Teatrze Letnim. 
Jutro, w środę 10 b. m. rozpocznie swe wy 
stępy w Teatrze Letnim znakomity zespół 
Rosyjskiego Teatru Stanisławskiego (grupa 
praska). Świetni artyści pozostaną w Wil- 

   

  

nie do niedzieli 14 b. m. włącznie, dając 
5 występów. We środę najbliższą o godz. 
© m. 1 5w. ukaże się nieśmiertelna komedja 

5 oła „Rewizoró. We czwartek 11 b. m 
Gog.. Pełną nastroju i sentymentu sztu 
ujrzymy a „Świerszcz za kominem*. W. 

kę Dicken | В. ш. „Wieczór Czechowa”, 
* Teatru Artystycznego wy- 

" tego genjalnego pisa- 
". Będą to: 1) „Ju- 

* 8) „Chirurgja“ 
a dnia 13 b. 

dwa Wwida 
zedsta 

“ 

piątek dnia 14 
na ktėrym artyšo 
stawią cztery utwory 
rza, w ujęciu scenicznen. 
bileusz*, 2) „Oświadczyny*, 
oraz 4) „Zapomniał*. W sobon, 
m. Rosyjski Teatr Artystyczny da u 
wiska. O godz. 4 pp. odbędzie się pra 
wienie ku uczczeniu pamięci F. Dostoje». 
skiego Na program złożą się: 2 akty „Barci 
Karamazowych“, 1 akt „Idjoty“, oraz frag- 
menty z utworów: „Zbrodnia i kara* oraz 
„Wieś Stiepanczykowo*, Wieczorem o godz. 
8 m. 15 ujrzymy „Ożenek*, arcywesołą ko- 
medję M. Gogola. W niedzielę 14 b. m. о- 
statnie pożegnalne przedstawienie: wystawie 
na zostanie „Biała gwardja* M. Bułgakowa. 

Bilety do nabycia w kasie zamawiań w 
Teatrze „Lutnia*, od godz. 11—9 wiecz. 

— Jutrzejszy koneert popułarny w ogra 
dzie po-bernardyńskim. Jutró, we środę 16 
b. m. odbędzie się o godz. 8 m. 30 w. kon- 
cert popularny, w którym udział wezmą: 
orkiestra 85 pułku pod batutą por. kapelm:- 

  

  

strza T. Wołoszczuka „oraz Szurszewska 
(piosenki), Dejunowicz (recytacje), Karpiń- 
ski i T. Lisiecka (tańce), oraz Żurowski 
(kuplety). 

— Najbližsza premjera w „Lutni“. We 
czwartek dnia 12 b. m. odbędzie się w Teat- 
rze „Lutnia* niezwykle oryginalna premjera 
Będzie nią współczesna sztuka amerykańska 
Rice'a „Ulica”, która ukaże się w reżyserii 
i z udziałem R. Wasilewskiego 

RABJG 
WTOREK, dnia 9 czerwca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i-t: 
neczna (płyty). 13.10. Kom. meteor. 15, 
Oodczyt z Warsz wygł. por. Malinowski „No 
wy tom pisma Piłsudskiego”. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Idź- 
cie do szkół zawodowych“ —odez. 17.10: 
Utwory Haydna (płyty). 17.35: „Grzyby owa- 
dobójcze* — odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: 
Kom. Aeroklubu Akadem. 19.15: Tygodnik 
artystyczny. 19.30: Program na środę i roz 
maitości. 19.40: Kom. rolniczy . 19.55: Kom. 
meteor. 20.00: Prasowy dziennik  radjowy. 
20.15: Koncert. 2200: „Urocze miasto Sewilla* 
feljeton. 22. Kom. 23.00: Kabaret (płyty; 
z konferansjerką Karola Wyrwicza Wichrow 
skiego. 

ŚRODA, dnia 10 czerwca 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka włoska (pły- 

ty). 13.10: Kom. meteor. 13.25: „Wśród ksią 
żek*. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.40: Prog- 
ram dzienny. 16.45: Kom. dła żeglugi. 16.3 

    
   

  

  

      

    
   
   

„Las jako źródło piękna* — odczyt. 17.19: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 17 К1ес! 
dy dawnej Rusi“ — odezyt, 18. Koncert. 
19.00: Chwiłka strzelecka: 19. Skrzydla- 

  

ta niewiasta — feljeton. 19 
ku Mładzieży Polskiej. 1 Program na 
czwartek i rozmaitości. 19.55: Kom. meteor. 
20.00: Pras. dzien. radj. 20.1 „Chopin na 
Majorce“ — feljeton. 20.30 oncert. 22.00: 
„Autor Robinsona* — feljeton. 22.15: Kom. 
i muzyka taneczna. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SMUTNY KONIEC GŁUPICH ŻARTÓW. 

WW ubiegłą sobotę, podezas wyświetłania 
w Heliesie filmu p. t. „Wałka ze skutkami 
prostytucji* poprzedzonego odczytem dr. 
Grabowskiej. zaszedł następujący incydeunt. 

Wśród publiczności znalazł się podhume | 
rzony osobnik, który podczas wyświetlania 
fiimu zaczął wznosić okrzyki 0 wybitnie 
niecenzurowanej treści i zuchwałej bezczel 
noś 

  

Kom. Związ- 
   

  

      

  

   
szczęsny dewcipniś „bawił się* w 

najlepsze, nie przeczuwając jednak nieprzy- 
jemnego finału. 

Okazało się bowiem, że na tymże sean- 
sie w pobliskiej loży siedział starosta grodz 
ki p. Iszora, Zgorszony: zachowaniem się 
dowcipnisia p. starosta wezwał policjanta, 
który wylegitymował osobnika. Pe stwierdze 
niu, że znajduje się on w stanie nietrzeźwym 
starosta polecił natychmiast odprowadzić go 
do komisarjatu, gdzie sporządzono protokół 
i przetrzymano aż do wytrzeźwienia, Poza- 
tem zostanie on pociągnięty do odpowie 
dzialności w drodze administracyjnej. (e) 

KRWAWE ZAJŚCIE NA SAFJANIKACH. 

Przedwczoraj wieczorem na ul. Safjanej 
wynikła krwawa bójka, pomiędzy kilku oso- 
bnikami. 

Podczas bójki został dotkliwie pobity nie- 
jaki Ostrowski, który upadł na ziemię nie- 
przytomny. 

Nie zadawalniająe się tem, osobnicy wrzu: 
cili pobitego Ostrowskiego do Wilenki. 

W. zimnej wodzie Ostrowski odzyskał 
przytomność i resztkami sił wydostał się na 
brzeg, gdzie go znaleźli przechodnie i zapro- 
wadzili do pogotowia ratunkowego. 

Powiadomiona o wypadku policja wdro- 
żyła dochodzenie. (C). 

ZAGADKOWE ZATRUCIE. 

Przy ul. Mostowej Nr. 25 uległa zagadko- 
wemu zatruciu przybyła z Krakowa 20-lo- 
letnia Aedla M. Zawezwany lekarz pogoto: 
wia ratunkowego ustalił zatrucie się spiry- 
tusem drzewnym i jodyną Dzięki natychmia- 
stowej pomocy i stwierdzeniu, że bezpośred- 
nie niebezpieczeństwo jej życiu nie zagraża, 
pozostawiono ją na miejscu pod opieką 16- 
karza prywatnego. 

Okoliczności przy jakich nastąpiło zat- 
rucie narazie nie wyjaśniono. (C). 

PRZEJECHANY PRZEZ SAMOCHÓD. 

" Szybko mknęce auto przejechało wczoraj 
przy ulicy Połockiej Konstantego Ginejta (ul. 
Chełmska Nr. 3). Ginejtowi udzielono pomo- 
cy w. ambulatorjum pogotowia ratunkowego. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Gołosowska Marja, zamieszkała przy ul. 
Zygmutowskiej Nr. 10 usiłowała pozbawić 
się życia, przez zatrucie się esencją octową. 
W stanie poważnym przewieziono ją do Szpi- 
tala Sawicz. Powód — nieporozumienie ro- 
dzinne. pk Ca 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! ===   

    

|



SPORT 
Wiino-Poznań żwycięża Rygę 10:6. 

Reprezentacja bokserska Wilna wzmocnio 
ma w wagach ciężkich dwoma czołowymi za- 
wodnikami poznańskiej Warty ubiegłej nie- 
dzieli złożyła chlubnie swój pierwszy egza- 
min w meczu o charakterze międzynarodo- 
wym, a zadanie, trzeba przyznać nie było ła- 
twe. 

Pięściarze łotewscy aczkolwiek nie pokaza 
li spodziewanej wysokiej klasy, stanowili dru- 
żynę wyrównaną i groźną nawet dla zespołów 
rytynowanych na terenie międzynarodowym. 
Sukces swój wilnianie muszą zawdzięczać 
Pilnikowi i Wojtkiewiczowi, którzy 
towali się z najlepszej strony, ro 
zdecydowanie spotkania na swoją 
Zawodnicy Poznania dorzucili dalsze cztery 
punkty, Wobec nieobsadzenia przez Łotyszów 
wagi muszej Wilnu przypadły tu dwa pun- 
kty walkowerem. 

Atrakcyjne te dla Wilna zawody šciągnę- 
ły tłumy publiczności, która szczelnie wypeł- 
nia salę miejską. Po odegraniu hymnów pań- 
stwowych, nastąpiło powitanie drużyn i wrę- 
ezenie gościom kwiatów. Krótka przerwa i 
ma ring pierwsi w chodzą reprezentanci wagi 
koguciej Bertin (Ryga) — Głowacz (Wilno). 
Walka bardzo zacięta, prowadzona w szyb- 

kiem tempie. Łotysz wykazał więcej inicjaty- 
wy i lepsze przygotowanie techniczne. Wilnia- 
nin nadrabiał te braki ambicją — musiał jed- 
nak ulec nieznacznie na punkty. 

Najkrótszą walkę dnia stoczyli w wadze 
piórkowej Matison (Łotwa) i Matiukow (Wil- 

Klu Biejskie 
BALA MIEJSKA 

futrobramska 5. 

  

zaprezen- 

        

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS" 
Wiłeńska 33, tal. 9-28 

Od dnia 9 do 12 czerwca 

1931 roku włącznie będą 
wyświetlane filmy: 

Dziśł 
Wielki przebój dźwiękowy 

W roli głównej: |_Qis Moran i Dorota Burgess. 
Parter 80 gr., na pozostałe seansy: Balkon 60 gr, 

ne). Szybki i zdecydowany Łotysz już w 8-ej 
sekundzie wykorzystał złe krycie się wilnia- 
nina błyskawicznie i silnie trafiając w szczę- 
kę przeciwnika. Celny ten cios przyniósł mu 
piorunujące zwycięstwo knok-autem. 

W wadze lekkiej Rindzenok (Ryga) po ży- 
wej i ostrej walce mając przewagę techniczną 
i silniejsze ciosy zwycięża zdecydowanie na 
punkty Lutyńskiego (Wlino). 

Łotysi prowadzą 6:2. Od tej jednak chwili 
następuje punkt zwrotny meczu. Wysoko za- 
awansowany technicznie, szybki i pewny sie- 
bie Pilnik (Wilno) od pierwszego starcia na- 
rzucił b. ostre tempo, ujmując całkowicie ini- 
cjatywę w swoje ręce. Dzięki żywiołowości 
ataków i bogatemu repertuarowi ciosów wyka 
zał on bezapelacyjną przewagę we wszystkich 
rundach. Matison II nie miał tu wiele do po- 
wiedzenia. Silny jednak i krępy Łotysz bronił 
się zaciekle wykazując niezwykłą wytrzyma- 
łość na ciosy, co uchroniło go przed knock-au 
tem. 

Za najpiękniejszą walkę dnia za pierwsze 

na ringu w tym meczu zwycięstwo Wiłna pu- 
bliczność nagrodziła Pilnika długo niemilkną 
cemi oklaskami. 

W wadze średniej miłą niespodziankę 
swym zwolennikom zgotował Wojtkiewicz 
zwyciężając konck-autem ruchliwego ale słab- 
szego fizycznie Lapina (Ryga). Wojtkiewicz 
walczył początkowo z rezerwą rozgrzewając 
się w trzeciej rundzie i przechodząc do nie- 
codziennej u niego agresywności. Skutek nie 
kazał na sibie długo czekać. Trafiony kilku 
celnemi ciosami Łotysz zachwiał się i padł 
na deski ringu. Zanim jednak został wyliczo- 

ny podniósł się, kontynuując dalszą walkę. 
Wykończenie oszołomionego przeciwnika by- 

    

   

   

  

NAD PROGRAM. Swiat do góry nogami. 

RAPSODJA MIŁOŚCI 
Parterod 14. — = 

EU ROJ E R 

  

   
ło już tylko krótką formalnośc 

w szczękę powali go nieodwolal 

‚ Silny cios 

I znowu burza oklasków była wyrazem en - 
tuzjazmu widowni. 

Bezapelacyjne zwycięstwo w wadze pół- 
ciężkiej odniósł _ mistrz Polski Wiśniewski 
(Warta) nad niesportowo walczącym Zarzec- 
kim (Ryga). Przewaga Wiśniewskiego była 
najzupełniej widoczna we wszystkich  run- 
dach. To też bez trudu wypunktował on swe- 
go przeciwnika. 

W ostatniej konkurencji w wadze ciężkiej 

zwycięża przez techniczny knock-aut drugi za- 
wodnik Poznania Tomaszewski. Przeciwnik 
jego Berzin poddał się już w drugiej rundzie. 

Sędziował na ringu p. Koczkowski 

Ostateczny wynik meczu 10:6 uważać nale 
ży za bardzo zaszczytny dla nieobytych jesz- 
cze w walkach międzynar. dowych pieściarzy 
wileńskich. Wykazalłi oni dużo ambicji i za- 
pału a niektórzy z nich jak Pilnik i Wojtkie- 
wicz nieprzeciętną klasę bokserską. 

Oczywiście decydującemi 0 zwycię 
były punkty zdobyte przez rutynowanyc 
znańczyków jednak i bez ich udziału bez u- 
względnienia naturalnie wag ciężkich mecz 
zakończyłby się remisowo 6:6 a to już duży 

sukces. 

   

      

   

Zaks — Lauda 1:0. 

W rozgrywkach o mistrzostwo okręgu wi- 
Ińskigo ŻAKS niespodziewanie pokonał Lau- 
dę w stosunku 1:0, wykazując lekką przewa 
gę w drugiej połow 
Makabi (Wilno) — Makabi (Baranowicze) 

41 (2:0) 
Wynik mógł być znacznie wyższy 

  

gdyby 

  

Wielka epopea 

Dziewica Orleańska. 3" 
Ekscelencji Ambasadora Francji J. Laroche'a. Aktów 8. W roli: Joanny d'Arc promienna Simenne Genevois. 

filmowapodpro- 

Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 
5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
Ceny zniżone: Na | seans: Balkon 50 gr. 

Ostatni seans o godz. 9-ej wiecz. 

Uwaga dziśl Wobec wielkiego powodzenia DLA MĘŻCZYZN w kinie „Helios” o godzinie 
10.20 wiecz. 

WALKA stan 
Dziś przecudna operetka 

E — 
Nadzwyczajne przed- 

stawienie filmowe 

BŹWIĘKOWE KINO 

„ULO 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

dźwiękowa 
Oskara Straussa p. t. 

Czar melodji i romansów cygańskich! 

Vadas Norma Terris i-J. H. Marraj, 
Imponujący przepych wystawy! 

NAD_ PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Paramouniu. 

DLA KOBIET w kinie „Holływood" o godzinie 10.35. 

PROSTYTUCJI 

Wesele w Hollywood 

Film poprzedzi od- 
czyt D-ra Med. Mar- 
ty Gatowskiej. 

Rewelacja ruchu, dźwięku i harmonii. 

  

Dziś! Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
feżek dworca kolejow.) 

Laura la Plante 
Partnerem jej jest popul. amant ekranu i sceny Józef Schildkraut. : 
udział biorą słynne chóry murzyńskie w 100% przeb. filmie dźwięk.-śpiewn.l 

"Statek komedjantów. 
Początek o godz. 4-ej 6 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

W poniedziałki i wtorki w sezonie letnim 

cudownym swym śpiewiem i grą” 
na banjo oczar. widzów i słuch.i 

NAD PROGRAM: Wszęchświat. 
dodatek dźwiękowy ,,Fox'a“. 

Pozatem! 

Ceny zniżone. 6 

  

kino nieczynne. 
  

KOMUNIKAT. 
  

  

Upały są okropne! 
Wzcich ktoby, wie- 

dział o miejscu za- 
mieszkania Katarzyny z 
domu Mackus Chmielew- 

СЕ 

gospodarze grali z mniejszą dozą lekcewaže- 
nia. 

Przez cały czas bezapelacyjna przewaga 
Wilnian. Goście ograniczali się jedynie do bez 
planowych wypadów, zdobywając w ten spo- 
sób punkt honorowy. 

= 50 

Międzynarodowe konkursy 
hippiczne. 

WARSZAWA, 8. VI. (Pat). — W. ponie- 
działek w ostatnim dniu międzynarodowych 
zawodów hippicznych rozegrane zostały dwa 
ostatnie konkursy. W pierwszym — o nagra 
dę Polski, ofiarowaną przez Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, jeźdźcy cudzomiemscy 
nie stawili się z powodu przemęczenia. Naj- 
lepszyśwynik indywidualny osiągnął kpt. Sa 
łęga na koniu „Nelly* 4*/, p. karn., zdobv- 
wając nagrodę dowódcy K. O. P. Drugie 
miejsce zajął por. Rojcewicz na koniu „Tue 
Hooop'* — 6 p., trzecie miejsce zajął por. Ru 
cińsku na koniu „Roksana“ 8 p. Ogółem star- 
towało 11 jeźdźców. W konkursie pożegnania 
o nagrodę pani Henrykowej Zandbandowej 
pierwsze miejsce zajął por. Clave (Francja! 
na koniu „Volant Nr. 3* 14/, p. karn., dru- 
gie miejsce zajął por. Rojcewicz (Polska) na 
koniu „Black Boy* 4 p., trzecie miejsce por. 
Haecky (Szwajcarja) na koniu „Wexford 
6 p. Wstęgi otrzymali rtm. Małochleb na 
„Łobuzie*, kpt. de Mural (Szwajcarja) na ko- 
niu „Ecriture*, dalej ktp. Misiewski na koniu 
„Mala“ i por. Strzałkowski na koniu „Orgja“. 
następnie por. Pohorecki na „Optymiście*, 
por. Korytkowski na „Ostrymź, wreszcie por. 
Biliński na „Kacyku”*. 

dil 

  

8%-wych listów zastawnych Banku 
na złote w złocie wedle dawnego parytetu. 

VI Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego emisji II, opiewają- 
cych na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

I! Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego emisji III i IV, 
opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

I Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego emisji V, opiewa- 
jących na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

IV Losowanie 
8%-wych obligacji budowlanych Banku Gospodaistwa Krajowego emisji I, opie- 
wających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

I Losowanie 
8%-wych obligacji budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego emisji II, opie- 
wających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

IX Losowanie 
4/,%-wych oraz 4%-wych listów zastawnych b. Banku Krajowego Królestwa 
Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, następnie Polskiego 

Wa Krajowego 
W myśl $ 16 statutu przeprowadzono w dn. 21 maja 1931 r. 

XII Losowanie 
Gospodarstwa Krajowego, 

Zawody piłkarskie. 
DYNEBURG, 7. VI. (Pat). — W niedzielę 

rozegrała drużyna piłki nożnej polskiego sto- 
warzyszenia sportowego „Lechja* mecz pił. 
karski z mistrzem Letgalji „Dyskiem*, Za- 
wody zakończyły się nieznacznem zwycię- 
stwem drużyny łotewskiej 2:1. Warto za- 
znaczyć, że drużyna polska „Lechja* istnie- 
je dopiero trzeci rok i obecnie w walce o pu- 
har doszła do finału, gdzie, jak zaznaczyli- 
śmy przegrała nieznacznie z drużyną mistrzo 
wską Letgalji, zajmując jednakże drugie 
miejsce w zawodach. 

  

Wkłady oszczędnościowe 
w P.K.O. 

w miesiącu maju 1931 r. 
Miesiąc maj przynosi P. K. O. dalszy 

wzrost wkładów oszczędnościowych i liczby 
oszczędzających w tej instytucji. 

Wkłady na książeczki oszczędnościowe 
P. K. O. wzrosły w ciągu mca maja b. r. 
o dalszych 10 miljonów zł. i wynosiły na 
dzień 31 maja 1931 r. kwotę zł. 270.977.051 
gr. 64, zaś łącznie z wkładami pochodzące 
mi z waloryzacji wkładów markowych — glo 
balną kwotę zł. 304.493.851,70. 

Liczba czynnych książeczek oszczędno- 
ściowych P. K. O. wzrasta w ciągu miesią 
ca sprawozdawczego o 10.694 książeczki i 
wynosiła na koniec m-ca maja b. r. 640.782 
książeczki, zaś łącznie z książeczkami pocho 
o z waloryzacji — 682.934 książecz- 

  

Nr. 130 (2072) 

Giełda warszawska z dn. 8.VI. b. r. 

WALUTY | DEWiZY: 

Во!агу . . . .. . . .. : 8,92 — 8,94—8,90 
Holandja 358,65 - 359,55—357,75 
Bóndgn=> s Nos 25,86!1/,—43,47- 43,26 
Nowy York o. . . . . . .8,91—8,93—8,89 
Nowy York kabel . . .8,914—8,934 - 8,894 
Paryż .. . „ 34,901/, -34,99—34,81 

    

Praga + w 6 4» . 26,41—26,47— 26,35 
Szwajcarja . . . . . 112,90—173,33—179,47 
Wiedeń. . .. ‚ ‚ 125,26—125,57 — 124,95 

WIOOBIE CI «16a = ,61— 46,79—46,55 
Berlin w obr. pryw. . . . - - 2 211,55 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyczka inwestye. . . . 88,50—83,00 

  

6% dolarowa" 20-20 60,/ 10,08 
109/, Kolejowa ; ‚ с . 10468 
505 Kon 5 ‚ . 47,170 
5l6*kolėjūma-- + “1424. 4. —4504 
8% |. 2. В. @ K. i B.R., obl. B G. £. . 94,00 
Te“Samė 70 SS ue, 4. 4103.35 
В0 ВО R". „4. » Goży 0 1100 
41/,% L. Z. ziemskie . . . . « . „51,00 
8% warszawskie . . . . .-72,15—72,25 
5% warszewskie - |. 56,25—56,50 

  

  

opiewających 

  

ВОИ КОЙа оКа 63,19 
8% Łodzi . PŚ та лАНЕ ОО 
1095 -Radomia. 454243 > 241000 
10% Siedlec  . - 6 > 01.0400 
6% Obi. m. Warsz. VI em. 7 « . 46.50 
S.Mai V 64 em. Kk is „ 44,00 

Lok Ik 

Bank Polski ++ - „ „121,50—122,00 
Cukier . ER A RODEO ONZE 
WĘSTY O 0%: 22 +. B 
Eno "e = DRZEW A 
Starachowiea m E a 

ZAKŁAD 

Sztucznych "Wód Mine- 
ralnych i Napojów 
— Chłodzących. — 

pod firmą: 

„E. Tromszczyński* 
w WILNIE 

pod kierownictwem współwaścicie- 
la prow. Wrześniowskiego 

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

ącznie na cukrze. 1 
Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. 
  

    

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, šw. Jaiska Nr. 1 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 

Jastrzębia (óra 
nadpełnem morzem. Pen. 

sjonat „Polesie* Heleny 
Proficowej. Ceny przy- 
stępne. Kuchnia litewska, 
Dojazd stacja Łebcz. 

kondycję, 
  

wzgęldnie 
nadzór nad 

  

Telefon 3-40. kia: nadzór 
. = dziećmi w pensjonacie o- 

SER TO bejmie student U. S. B. 
druki, książki dla rutynowany korepetytor. 
zed yt Warunki dogodne. 

Dowiedzieć się w admi- 
nistracji „Kurjera Wil 
  Banku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa ju roboty drukarskie 

Krajowego. WYKONYWA Akuszerka 
Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Monitor Polski“ PUNKTUALNIE i Е z dnia 8/VI 1931 r. Nr. 129, NS (ia 
Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć względnie podjąć w Centrali SOLIDNIE 

Banku lub w jego Oddziałach. 
Wypłata należności za wylosowane 80%-we i 7%-we listy zastawne oraz 

za 8%-we obligacje budowlane Banku Gospodarstwa Krajowege w pełnej wartości 
nominalnej, a także za kupony płatne dnia 30 czerwca 1931 r., tak od wylosowa- 
nych, jak i w obiegu będących sztuk, odbywać się będzie w Centrali Banku 
w Warszawie i.w jego Oddziałach począwszy od dnia 30 czerwca 1931 r. 
na podstawie przedłożonych odcinków, względnie kuponów. 

Wypłata należności za wylosowane 4!/,%%-we i 4%-we listy zastawne 

    Minamos m пАМ lektyce 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 

lekturze Nr, 155 E. LICHTENSTEINA, której mie- 
liśmy subkolekturę, zawiadamiamy, że otrzymane 
dotychczas do rzeczonej kolektury losy zostały 

przydzielone naszej firmie bezpośrednio 
i odtąd będziemy je otrzymywali wprost od 

(entralnej Dyrekcji Loterji Poństwowej 
Kolekturę będziemy pro- 5 L i c h tlo s“ 

wadzili pod nazwą 

Z powažaniem A. i I. Ebin. 

EEA 

W związku z odebraniem koncesji i losów Ko- | 

  

Kotły parowe ' 
MH | Oglądać: ul. Popławska 22. 

Chcesz się odświeżyć — do rzeki jest dalekol... 
W centrum miasta przy ulicy Niemieckiej 6 
w dużym przewiewnym lokalu urządzone są 

ZIMNE res bac. 
orzeźwiające T U S$ Z E dla kąpieli. 

Tamże również WANNY oraz ŁA ŻN IE 
dla kobiet i mężczyzn. 

  

żelazne zbior- 
różnych 

rozmiarów oraz 

transmisje tanio do sprzedania. 

Informacje u dozorcy. 

skiej, lat 35, córki Jerzego 
i Marji z Nawrockich, o- 
statnio zamieszkałej w r. 
1920 — 21 w Wilnie przy 
ul. Mickiewicza 48, upra- 
sza się o podanie infor- 
macji do Konsystorza E- 
wangelicko - Reformowa- 
nego w Wilnie Zawalna 11 

  

gubiony kwit lombardo- 
wy (Biskupia 12) Nr. 

95627, unieważnia się. 

b. Banku Krajowego w ich pełnej wartości nominalnej, przerachowanej na walutę 
złotową, oraz za kupony płatne 30 czerwca 1931 r., tak od wylosowanych jak 
i w obiegu bądących listów zastawnych, odbywać się będzie w Oddziale Banku 
Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, który temi emisjami administruje, 
a także w Centrali i innych Oddziałach Banku od dnia 30 czerwca 1931 r. po- 
cząwszy, za przedłożeniem odnośnych odcinków, względnie kuponów. 

Oprocentowanie wylosowanych listów zastawnych i obligacji budowlanych 
ustaje z dniem 30 czerwca 193! r. 
p ° 

SKLEP MIĘSNY | Pokėj > 2“ 
s z cafodzien- P. Rudominowej. | nem utrzymaniem, w so- 

Zauł. Św. Michalski Nr. 6. snowym lesie przy rzece. 
Poleca Sz. klijenteli co- | St. Gudogaj, fol. „Gókra" 
deziennie świeże mięso. 

ST. 

ZĘ kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 82548 

unieważnia się. 
Ad.   wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

Letniska 
z utrzymaniem w mająt- 
kach ziemskich. Informac- 
je: Firma „lnż. Kiersowski 
i Krużołek S-ka*. Wilno, 

  

Telefon 5-60. 
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przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
sei przaprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Marja Lažnorova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

AKUSZERKA 
Marja BRYNKIEWICZOWNA 
przyjmuje od g. 9 rane 
do g. 7 wiecz. ul. Garbar- 

ska 14, m. 5. 

2 + d > 
Pianino 53" 
Wiłkomierska 3—20. 

  

  

PIÓREWICZ 
  

  

Mickiewicza 23.   
  

TADEUSZ SIKORSKI. 3) 

ŻYCIE-NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

  

Był zdenerwowany. Wichrowski zauważył, że od 
czasu do czasu wykonywał charakterystyczny ruch rę 
ką, chwytając się za nos. | 

Polikarpow sam poruszył palącą kwestję. 
— Panowie wiedzą, że to jutro... 
Wichrowski z kolegą skinęli w milczeniu głowa- 

mi. 
— Skazany został ten, który zabił komisarza po- 

licji na Marszałkowskiej. Rzucono wtedy bombę. Siła 
wybuchu była straszna, ucho komisarza poleciało aż na 
czwarte piętro, — zupełnie cicho tłumaczył Polikar- 
pow. 

— (zy pan stale będzie chodził na egzekucje? —- 
zapytał Wichrowski. 

Polikarpow nalał kieliszki i chwilę milczał. 
— Nie wiem, czy stale, — rzekł z wyrazem rezy- 

gnacji. Prezes wyznaczył mnie już sześć razy i mówił, 
że jeźeli będę chodził stale, to otrzymam posadę komor- 
nika. Prawda, że to nieprzyjemna rzecz, ale cóż ro- 
bić, przecież ktoś musi pójść, a zresztą poco zabijają... 

Rozmowa była dla niego przykra. Utopił szare, 
martwe spojrzenie w bladem świetle kinkietu i milezał. 

— Jak się skazani zachowują? — zapytał  Wi- 
chrowski. 

— Różnie, jedni są spokojni, inni nieprzytomni, —- 
jakby coś wspominając wolno mówił Polikarpow. Nie- 
którzy do ostatka krzyczą: niech żyje wolność, precz 
z caratem. 

— A jeden, — ciągnął dalej, ożywiając się i nale- 
wając nową kolejkę wódki, — ten, którego tracono na 
Sylwestra, szedł jak na bal i kłaniając się powiedział: 

— Winszuję panom Nowego Roku. 
— A co pan będzie później robił, przecież do świtu 

jeszcze daleko? — zapytał po chwili Wichrowski. 
— Tutaj zwykle siędzę do pierwszej, a potem bio- 

rę butelkę i idę do siebie. Po trzeciej przyjeżdża po 
mnie dorožką stójkowy. Tam zejdzie do rana. Za to 
jutro korzystam z ulgi i nie potrzebuję iść do sądu — 
zakończył z miną cziowieka godnie spełniającego swe 
obowiązki. 

Wichrowski trącił kolegę i obaj zaczęli się żegnać. 
Polikarpow jakby obawiał się samotności, zatrzymywał 
ich serdecznie. Wichrowski zapłacił przy bufecie ra- 
chunek za siebie i kolegę. Wyszli. 

  

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

  

— Wiecie, co on jeszcze mówił?— powiedział ko- 
lega. Pytał się jak dużo może być tych wyroków w cią- 
gu roku. Prezes mu obiecał, że po roku dostanie ko- 
mornika... Biedny człowiek, żona chora, kilkoro dzieci, 
wódka, presja władzy. Co ma robić? 

Wichrowski, żywo przypominając sobie w biegną- 
cym ekspresie te bolesne chwile, czuł się szczęśliwym, 
że coraz dalej oddala się od krwawej Warszawy, gdzie 
tyle odgrywa się niepotrzebnych tragedyj. 

Jakiś jowialny staruszek z patrjarchałną siwą bro- 
dą i, zdaje się, duszą na ręku, zaczepił go: 

— Poznajmy się. Kupiec pierwszej gildji Sałama- 
tow. 

Po godzinie rozmowy zaprzyjaźnili się. Zwyczajem 
miejscowym bez względu na różnicę wieku mówili so- 
bie ty, a po wódce kupiec wycałował Wichrowskiego 
i zapewnił go o swej przyjaźni do śmierci. Wichrowski 
był nieco zażenowany, lecz Sałamatow ujął go swa 
serdecznością i bezinteresownością. Kupiec mieszkał 
w Kańsku i opowiada łmu dziwy o Syberji. Jechał on 
z Rosji pierwszy raz na Syberję przed wielu laty, kie- 
dy jeszcze nie było kolei. Podróż trwała sześć miesię- 
cy. Życie było bajeczne. 

— Mówię ci, mój drogieńki — prawił Sałamatow, 
potrząsając brodą — jak się pojechało w gościnę da 
kupca kirgiskiego, siedziałeś dwa — trzy miesiące, ba- 
rany bili jeden po drugim. Jak ci już baranina do gard- 
ła nie szła, musiałeś upatrzyć noe księżycową i w no- 
chciałeś żonę, dawali żonę. Nie życie, a jakiś karnawał 
Co chciałeś brałeś. Chciałeś barana, dawali barana, 
gi... w dzień z wielkiej serdecznościby cię nie puścili. 
bez końca. 

A jak zaczęli budować kolej i przyjechali inży- 
nierowie z Pitra, gdzie który, jak to mówią, plunął, 
płacił pięć rubli, mniejszych pieniędzy nie uznawali. 

No i były czasy. Teraz, to nędza. 
Wichrowski śmiał się, myślał, ładna mi nędza. 

Niechaj on pojedzie tam do nas i zobaczy groszowe ży- 
cie i dziadowski błyszczący szyk warszawski. 

— Wiesz co — rzekł Sałamatow szerokiemi łapa- 
mi obejmując go wpół, jedź do mnie w gościnę, po- 
siedzisz tydzień, dwa, poznasz się z naszym światem 
kupieckim, zobaczysz nasze „krasawice“, zabawimy 
się. No, zgoda? | 

Wichrowski zaczął mu tłumaczyć, że jedzie do 
Charbina na posadę sekretarza prokuratora. który na- 
gli go, aby prędzej przyjechał. 

— Przecież, drogieńki, według przepisów jedziesz 
całą drogę końmi, więc masz prawo jechać prze'zło 
pół roku. A ileż ty bierzesz pensji u tego prokuratora? 

Wichrowski wymienił kwotę, a kupiec na to: 

  

  

  

  

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

p: Cybulinowa. 

   

— Z „charczami* (utrzymaniem), czy nie? 
Wichrowski wyjaśnił, że na służbie państwowej 

urzędniey nie otrzymują utrzymania. 
— Ech, cóż to za służba. U mnie zarządzający 

otrzymuje trzy razy tyle i „charczi*. Wiesz co. Odcho- 
dzi na swój interes pomocnik zarządzającego, dam ci 
trzysta rublików i „charczi*. Uderzmy w ręce. Podo- 
basz mi się z pyska, jakbym brata znalazł. 

— Jeżeli nie chcesz, jedź w gościnę. Żona będzie 
szczęśliwa, że takiego sympatycznego gościa z dalekie 
go kraju przywiozłem. Mam syna trochę starszego od 
ciebie, zawołany myśliwy, pojedziemy na polowanie, 
bankiet urządzę. Był u nas w przeszłym roku w g0- 
ścinie u kupca Szapirowa też jeden polaczek z Warsza- 
wy. Bawił dwa miesiące. Szapirowowie obwozili go po 
swych znajomych, taki był duszka miły. 

Wiehrowski obiecał mu solennie, że na drugi rok 
przyjedzie do niego na urlop. Sałamatow wycałował 
go siarczyście, nadawał rad bez liku, zachwalił jakąś 
niezwykłą rybę bajkalską... wreszcie wysiadł w Kań- 
sku. Z dworca przysłał mu przez jakiegoś kolejarza 
ogromną puszkę kawioru i butelkę dobrego rumu z 
kartką: od kupca Sałamatowa dla przyjaciela polaczka 
z Warszawy. 
; Wichrowski opowiedział swoją rozmowę z kupcem 
inżynierowi. 

— Widać, że pan nieprzyzwyczajony do naszych 
ludzi — wyjaśnił uśmiechnięty inżynier. Takich Sa- 
łamatowych na Syberji pan spotka setki. Jakby pan 
miał czas i ochotę, to mógłby pan co kilka stacyj wy- 
siadać w gościnę na miesiące, lecz do Charbina nigdy 
by ban nie dojechał, bo po drodze natknąłby się na 
przeróżne interesy i niesamowite zdarzenia. 

  

  

Z dzikim spazmatycznym świstem wpadł ekspres 
jski na dworzec w Charbinie. Gromada Chiń- 

4 rzuciła się do wagonów, chciwie wyciągając 
ręce do*bagaży podróżnych, inni krzykliwie wymienia- 
li nazwy przeróżnych hoteli i zajazdów. 

Wichrowski z ciekawością ogłądał okazały dwo- 
rzec i różnorodny tłum. 

Do dworca przyłegał obszerny plac i skwer, z któ- 
rego wybiegały w prostych linjach szerokie szczelnie 
zabudowane dużemi domami zupełnie europejskie uli- 
Ge. 

    

Wichrowski poznał się w drodze ze stałym mie- 
szkańcem Charbina, urzędnikiem kolejowym, który 
podczas wspólnego przejazdu dorożką do hotelu, opo- 
wiadał mu historję powstania tego osobliwego miasta. 

Dziesięć lat temu, na tem miejscu, gdzie stoją te- 
raz: olbrzymi dworzec, gmachy banków, zarząd kole- 

  

   

  

  
Redaktor odpowiedzialny Władystawaorywu й iz 

wielkie błoto, wokół moc dzikiego ptactwa i zwierząt 
kąś złośliwą perfidją nędzne chałupy chińskie, było: 
jowy, okazałe pałace, wille i porozrzucane jakby z ja- 
oraz siedlisko band Chunhuzów. Miasto powstało i wy- 
rosło z amerykańską szybkością. Cudu dokonało obfi- 
cie sypane złoto i gromada Rosjan. Złoto rosyjskie wie- 
ziono w wagonach do granicy, dalej szły transporty po 
błotnistych drogach zupełnie pustego kraju. Dzisiaj 
jest już na brzegu Sungari duże miasto, dzielące się na 
trzy części. Do dworca kolejowego przylega Nowe 
Miasto, centrum administracyjne i siedziba wyższych 
władz kolejowych. Cała ta dzielnica składa się z domów 
dla urzędników kolejowych. W odległości dwóch ki- 
lometrów leży Stary Charbin. Ta dzielnica istniała 
od dawien dawna, składając się z zaledwie kilkuset 
chałup chińskich. Później nad samym brzegiem rzeki 
powstała handlowa dzielnica Przystań, obok dużego 
miasta chińskiego Fu-dzia-diań. 

— Widzi pan — mówił rozmówca Wichrowskie- 
80, — że jest to miasto pół-europejskie, pół-azjatyckie. 
Obok pięknego pałacu, godnego Paryża, stoi jeszcze 
chałupa chińska, w której zamiast szyb zaklejono okna 
papierem. Obok europejskich dorożek i samochodów. 
stoją dżinriksze, a podczas słoty można zobaczyć Chiń- 
czyków, którzy za kilka centów przenoszą Europej 
czyków przez błoto na własnych plecach. 

— No, ale Charbin przyjął nas niegościnnie — za- 
wołał, odwracając się od tumanu kurzu, który nagle 
przeleciał przez ulicę, zasypując jadących piaskiem. 
Takie dni bywają najczęściej na wiosnę. Huraganowy 
wiatr podnosi gdzieś w pustyni całe masy żółtego, gry - 
zącego oczy piasku i zasypuje miasto. Pył ten przenika 
wszędzie. Żadne drzwi i okna nie potrafią zupełnie 
ubezpieczyć od kurzu. Dwa-trzy dni hula kurzawa po: 
Charbinie, jakby trąba powietrzna. Wichura zrywa 
dachy, szyldy, pędzi puste wagony po torach kolejo- 
wych. (o żyje kryje się włedy, gdzie może. Nieliczni 
ludzie na ulicach noszą specjalne okulary, oprawione 
w skórę, w których podobni są do nurków, błądzących 
w morzu pyłu, latającego piasku i drobnych kamieni. 
Kiedy jednak burza piaskowa przechodzi, Charbin pod 
palącemi promieniami jasnego słońca przeistacza się 
do niepoznania. Trudno sobie nawet wyobra że mo- 
8ą być w tym kraju takie kontrasty. Dzisiaj jest dzień 
małego kurzu, więc ruch jest zwykły. Właśnie prze- 
jeżdżamy po najludniejszej ulicy Charbina. Proszę: 
się przyjrzeć, co za mozaika narodowości. 

  

  

      

  

(D. G. N.) 

   

  

 


