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Ekonomiczne podstawy 
reform socjalnych. 

Sprawy socjalne w trwającem о- 

becnie na całym świecie przesileniu go 

spodarczem odgrywają pierwszorzędną 

rolę. Na życiu gospodarczem świata 

ciąży nieznana dotychczas w dziejach 

dwudziestomiljonowa armja bezrobot- 

nych, którzy z jednej strony usunięci 

* zostali z rynku jako konsumenci, z 

drugiej zaś — czynią poważny uszczet 

bek w budżetach państwowych. Wal- 

ka z bezrobociem — naogół biorąc — 

    

nie przynosi w świecie poważniejszych 

rezultatów, nie można się więc łudzić, 

aby pojedyńczy wypadek czy zdarze- 

nie choćby najbardziej pomyślne mo- 

gły pod tym względem poprawić sytu- 

ystko za sprawą 
   ację, Dzieje się to ws 

chytrego narzędzia wymyślonego przez 

człowieka, a zwanego maszyną. Maszy 

na wypędza robotników z fabryk, ma- 

szyna zwielokratnia produkcję. Tego 

  

zawroinego pędu maszyn niepodobna 

powstrzymać, ponieważ zdolność kon- 

kurencyjna posz 

właśnie całkowicie uzależniona od no- 

wych sukeesów coraz bardziej precy- 

zyjnej maszyny. Wbrew nadziejom łu- 

, która przewidziała, że postęp 

techniczny będzie źródłem nowych 

dziedzin przemysłu, w których znajdą 

pracę ludzie, usunięci z innych działów 

— właśnie postęp ten stał się przyczy- 

ną katastrofy. Nadzieje te bowiem po- 

czątkowo sprawdzały się coprawda, a 

w wiełu państwach nawet odbywały 

się masowe ..przeszkalania* pracowni- 

ków, zmieniających pod wpływem ko- 

nieczności swój fach. Lecz w dalszych 

etapach postępu — maszyny prześci- 

gnęły obliczenia ludzkie. 

  

czególnych fabryk jest   

  

To zwycięstwo maszyny budzi o- 

becnie w ludzkości wielorakie reflek- 

sje. Do radykalistów pod tym wzglę- 

dem należy Ghandi, który proponuje 

poprostu zniszczenie maszyn przemy- 

słowych i powrót do rzemiosł. Nie po- 

trzeba chyba udowadniać, že utopja 

ta nie ma żadnych widoków powodze- 

nia. Raczej ludzkość ponownie winna 

podporządkować sobie zbuntowaną 

maszynę i pracę jej obrócić na swój po 

żytek. 

W tym właśnie akcie poskromienia 

maszyny wielką rolę odegrają niewąt- 

pliwie sprawy socjalne. Dzisiaj zaga- 

dnienia takie, jak np. ezterdziestogo- 

dzinny tydzień pracy, urlopy robotni- 

cze, dobre płace i t. p. przestały już 

być idealistycznemi hasłami, o które 

walczy heroicznie klasa proletarjatu, a 

stały się natomiast sprawami ściśle 

związanemi z polityką gospodarczą. 

Pod tym właśnie kątem widzenia 

obraduje nad walką z kryzysem gos- 

podarczym XV sesja Międzynarodowej 

Konferencji Pracy. Już w przemówie- 

niu inauguracyjnem przewodniczący 

w osobie polskiego ministra Sokala 

podkreślił, że czasy norm etycznych w 

polityce socjalnej, jako jedyny wskaž- 

nik postępowania, należą do przesz- 

łości. W sprawie tej wypowiedziała się 

nawet dość wyraźnie Stolica Apostol- 

ska, tak powściągliwa zazwyczaj w 

swych enuncjacjach. Z okazji czterdzie 

stolecia encykliki „Rerum Novarum“ 

Papież obecny stwierdził mianowicie 

konieczność zreorganizowania ustroju 

ekonomicznego świata przez oparcie 

go na zasadach sprawiedliwości soc- 

jalnej. 

Rozpatrując te sprawy na płaszezy- 

źnie zagadnienia produkcji i konsum- 

cji, zdawałoby się, że jednym z najbar- 

dziej celowych środków powinnaby 

być podwyżka płac pracowniczych i 

ograniczenie czasu pracy. Takie jed- 

nak stawianie sprawy byłoby bardzo 

powierzchowne.. Żadne z państw świa- 

ta nie jest 

względem gospodarczym, 

samowystarczalne pod 

ale każde 

najšeišlej uzależnione jest od innych. 

Eksperyment więc tego rodzaju nie 

mógłby być przeprowadzonym przez 

jedno państwo dobrej woli, lecz mu- 

siałby nosić charakter powszechny. 

Na to jednak trzeba międzynarodo - 

wej zgodnej akcji, bardzo skoordyno- 

wanej i poprzedzonej šcistemi studja- 

mi naukowych czynników ekonomicz- 

nych i soejalnych. Plan ten wymagał- 

by ogromnego nakładu sił pieniężnych 

na co państwa europejskie w obecnym 

stanie nie mogłyby sobie pozwolić, Do- 

dajmy do tego, że świat cały, nie wy- 

łączając Europy, nie przeżywa słod- 

kiej sielanki pod hasłem „kochajmy 

się”, ałe zdradza miejscami ostre bar- 

dzo tendencje zaczepne, czego dowo - 
ig 15 

  

dem jest panujący na świecie wy 

zbrojeń. Czynniki niepokoju na świe - 

cie są potężne i dlatego wszelkie mię- 

dzypaństwowe prace w dziedzinie wal- 

ki z kryzysem gospodarczym posuwa- 

ją się ślimaczym krokiem. 

Obywatele Rzeczypospolitej Pol- 

skiej mają szczególnie wygodne pod 

względem obserwacji, ale jednocześnie 

w Europie 

gdzie Niemey 
niebezpieczne miejsce 

Spójrzmy na Zachód, 

przeżywają nacjonalistyczną gorączkę 

hitleryzmu, wywołującą wiele zamętu 

w Europie. Na Wschodzie — skomuni- 

zowana Rosja, czyhająca wł śnie na 

katastrofy gospodarcze, aby rozciąg 

nač na Europę swe czerwone macki. 

Dłatego też z racji obrad XV sesji Mię: 

dzynarodówej Konferencji Pracy mo- 

żemy tylko powiedzieć sobie, że praw- 

dopodobnie nie trudno byłoby posta- 

wić trafną diagnozę i znaleźć leki na 

trapiące nas niedomagania socjalne i 

ekonomiczne, ale — niestety — Świat 

jeszcze nie dorósł do zgodnej akcji 

wszystkich państw świata. ZP. 

  

    

  

Odznaczenie francuskiego 
generała. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wicemin. spr. wojsk. gen. Kona- 

rzewski w zastępstwie min. spr. wojsk. 

udekorował generalnego inspektora 

lotnictwa Francji gen. Hergaulta, 

przebywającego w Warszawie wielką 

wstęgą orderu Polonia Restituta. 

Wyjazd na urlop min. 
Zaleskiego. 

Tel. od własn. kor. z Warsz. 

P. min. spr. zagran. Zaleski wyje- 

chał w dn. wczorajszym na kilkuty- 

godniowy urlop kuracyjny do Karlo- 

wych Warów w Czechosłowacji. 

Nowy dyrektor departamentu 

konsularnego. 

Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

Dotychczasowy dyr. departamentu 

'administracyjnego w Min. Spr. Zagr. 

p. Wacław Jędrzejewicz został miano - 

wany dyr. departamentu konsularne - 

go w tem ministerstwie, na miejsce 

p. Juljana Łukasiewicza, który objął 

polską placówkę dyplomatyczną w 

Wiedniu. 3 

Okrety polskie w Libawie. 

RYGA, 4 VI. (Pat). Okręty R.P. 

„Wicher“ i „Šlązak“ pod dowódz- 

twem kpt. Unruga zawinęly w dniu 

10 b. m. w południe do Libawy, 
gdzie wezmą udział w uroczystości 

obchodu 10-lecia istnienia lotew- 

skiej marynarki wojennej. Przybyły 

również z tego samego powodu 

okręty niemieckie, estońskie, fińskie, 

francuskie i szwedzkie. 

Przyjazd p. Wilson. 

POZNAŃ 10.6. Pat. — W dniu 10 
b. m. prezydent miasta Ratajski otrzy: 

mał telegram od pani Wilson, zawiada 
miający, że przybędzie do Poznania na 

uroczystości odsłonięcia pomnika pre- 

żydenta Wilsona. 
=-0— 

Liczba bezrobotnych w Anglji 
LONDYN 76. Pat. — Liczba bezro- 

botnych wynosiła w dniu i czerwca r. 
b. 2.629.971 osób, czyłi o 123.034 oso- 

by więcej, aniżeli w dniu 18 maja. 

  

Kongres Zjednoczenia 
Kobiet Słowiańskich. 

WARSZAWA 10.6. Pat. — W dniu 
10 b. m. przed południem, w sali ka- 
syna garnizonowego, nastąpiło uroczy- 
ste otwareie kongresu Zjednoczenia 
Kobiet Słowiańskich .Salę przybranó 
sztandarami Polski, Czechosłowacji, 
Jugosław ji, Bułgarji i Ukrainy. Obecni 
byli na otwarciu kongresu posłowie 
Jugosławji i Bułgarji, przedstawiciele 
poselstwa czechosłowackiego, marsza- 
łek Sejmu Świtalski, przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych m. 
Sehaetzel oraz naczelnik Starzewski. Z 
pośród polskich organizacyj kobiecych 
przybyły przedstawicielki wszystkich 

ugrupowań politycznych. 

Kongres otworzyła i przybyłych po- 
witała przewodnicząca Słowiańskiego 
Zjednoczenia Polek .w Polsce senator 
ka Hubicka. Z przedstawicielek oft- 
cjalnych zagranicznych  przemawiały 
panie ministrowa Robeff w imieniu 
Związku Kobiet Butgarskich, Smolaro- 
wa-Catkowa w imieniu Jednoty Sło- 
venskich Zen, Prodanovie w imieniu 

kobiet jugosłowiańskich. Jako przed- 
stawicielki nieoficjalne zabierały głos 
panie Pimonowa w imieniu Rosjanek 
staroobrzędowych i Bogusławska w i- 
mieniu Ukrainek z Wołynia. Następnie 
pani Prodanovie odczytała depesze Gd 
stowarzyszeń jugosłowiańskich, które 
na zjazd przybyć nie mogły, poczem 
pani Iraskova-Peskova, poetka czeska, 
odczytała swój wiersz 0 braterstwie 
narodów słowiańskich. Na tem zam- 
knięto oficjalną część zjazdu. Następ- 
nie dokonano wyborów do komisyj. 
O godzinie 12 min. 30 odbyło się tv ka- 
synie wspólne śniadanie, poczem goś- 
cie zagraniczni zwiedzali instytucje 
społeczne. 

ZZO ZOZ CZE EN PE 0 

OWOC TC TCO TORZE NADA 
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Od, grupy 18-tu członków Syndykatu 

dzieńnikarzy wileńskich otrzymaliśmy prośbę 

o podanie do wiadomości publicznej treści 

wniosku, który grupa ta zamierza postawić 

na najbliższe Ogólne Zebranie członków Syn 

dykatu. 

  

Nie wchodząc narazie w ocenę treści te- 

go wniosku i jego motywacji, uważamy ogła- 

szanie jego za przedwczesne dopóty, dopóki 

nie został on poddany obradom i w ich wy- 

niku przyjęty lub odrzucony. W razie przy- 

jęcia zostanie on ogłoszony w formie uchwa- 

ły Ogólnego Zebrania, w przeciwnym zaś wy- 

padku wnioskodawcom będzie przysługiwało 

prawo ogłoszenia go w postaci votum sepa- 

ratum. 

Ze swej strony wyrazić musimy życzenie, 

aby Ogólne Zebranie odbyło się jaknajprę- 

dzej i zakończyło przewlekającą się i 

przybierającą bardzo niepożądane formy 

scysję wewnątrz Syndykatu. 

-——20 ITS APRA S 

  

Zaniepokojenie posunięciami 
niemieckiemi. 

BERLIN 10.6. Pat. — „Boersen Co- 
urrier* donosi z Nowego Yorku, że 
amerykańskie koła finansowe wysoce 
zaniepokojone są zapowiadanemi po- 
sunięciami niemieckiemi w sprawie re: 
paracyj. 

8 

Starcie między robotnikami. 

BARCELONA. 10.VI. (Pat.) W fab- 
ryce wyrobów z kości słoniowej doszło 
do starcia pomiędzy robotnikami 
członkami powszechnej konfederacji 
pracy a robotnikami, należącymi do 
syndykatu zjednoczeniowego. W na- 
stępstwie obustronnej wymiany strza- 
łów 11 robotników odniosło. rany, 
wśród nich 5-ciu ciężkie. 

Kanada chce nabyć Labrador. 

OTTAWA. 10.VI. (Pat.) Premjer 
Bennet oświadczył w Izbie Gmin, że 
uwagę rządu bardzo zaprząta sprawa 

zakupienia Labradoru. 

Piaga szarańczy. 
CZERNIOWCE, 10-VI. (Pat) Prasa be- 

sarabska donosi, że w południowej części 
Besarabji pojawiła się w wielkiej ilości sza- 
rańcza, która niszczy zboże -i winnice. 
Wszelkie podjęte ś.odki okazały się bezsku- 
teczne. 

Ga 

Wybuch gazów węglowych. 
KATOWICE, 10. VI. (Pat. — Ubieglej 

nocy w kopalni „Rubens“ pod Nową Rudą 
na Śląsku Niemieckim nastąpił wybuch ga- 
zów węglowych. 7 górników poniosło śmierć 
na miejscu, 4 doznało ciężkich poparzeń. 
Eksplozja nastąpiła w oszałowanej sztolni, 
leżącej na głębokości 500 metrów pod po- 
wierzehnią ziemi. Wpobliżu miejsca kata- 
strofy zatrudnionych było kułkudziesięciu lu- 
dzi. Natychmiastową akcję ratunkową roz- 
.poczęłi pracujący górnicy po zalaženiu ma- 
sek gazowych. Wydano zarządzenia ochron- 
ne na wypadek powtórzenia się wybuchu. 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCJECZKI BLIŻSZE 1 

  

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. 5. B. 

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

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA 1.DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-g0 maja do 30-go września. 3 

Wszelkich informacyj kezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. ; 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

   

Nowa książka pióra Marszałka Piłsudskiego 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że nowa książ- 
ka pióra Marszałka Piłsudskiego, 
napisana przezeń podczas pobytu 

na Maderze, pod tytułem „Poprawki 
Historji“, ukaże się na półkach księ- 
garskich w przyszłym tygodniu. 

Strajk tramwajów w Warszawie trwa. 
Sytuacja się zaostrzyła. | 
(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak donosiliśmy wczoraj, na konferencji 
prezydenta miasta Warszawy z delegatami 
związków tramwajarzy, strajk tramwajarzy, 
który wybueił we wtorek rano, miał bye 
zlikwidowany. Prezydent zgodził się przy- 
chylnie rozpatrzyć postulaty tramwajarzy, 
zaś delegaci oświadczyli, że we środę tram- 
waje ruszą na miasto. Tymczasem wczoraj 
rano gdy robotniey tramwajowi przybyli do 
warsztatów agitatorzy komunistyczni pocze: 
li nawoływać do kontynuowania strajku. Na 
wieeu jaki się odbył postanowiono, mimo wy 
dalenia przez dyrekcję tramwajów inżyniera 
który był przyczyną całego zatargu i przyję- 
cia przez dyrekcję tramwajów wszystkich po- 
stulatów robotników, strajk w dalszym cią- 
gu kontynuować, wysuwając nowe żądania 
0 charakterze już wybitnie polityczno-dema- 
gogieznym. Między innemi żadają wydale- 
nia jeszcze dwóch innych inżynierów z przed 
siębiorstwa tramwajowego. 

= nizowany komitet 

  

W ten sposób kierownietwo akcją straj. 
kową wymknęło się z rąk przywódców zwią- 
zków zawodowych, a dostało się do rąk czyn 
ników nieodpowiedzialnych, przyezem zorga- 

strajkowy postawił na 
swoim czele komunistę, Wobec tego wszel- 
kie pertraktacje z tym komitetem prezydjura 
miasta zostały unieważnione. Przez cały 
dzień wczorajszy tramwaje nie kursowały, 
sytuacja zaostrzyła się o tyle, że do strajku 
tramwajarzy przyłączyli się również pracow - 
nicy autobusów. Zarówno w magistracie jak 
i w.Min. Pracy i Op. Społ. odbyło się kilka 
konferencyj z przedstawicielami związków 
zawodowych pracowników tramwajowych, 
które nie dały jednak jakiegokolwiek pozy- 
tywnego rezultatu. Wohee tego należy się 
liczyć z możliwością przejęcia likwidacji 
strajku przez komisarjat rządu miasta War- 
szawy. 

  

Przeciwko umowie handlowej 
polsko-niemieckiej. 

BERLIN 10.6: Pat. — Komisja rol- 
nicza Sejmu pruskiego przyjęła wnio- 
sek frakcji niemiecko-narodowej, wzy- 
wając rząd Rzeszy, aby nie przedkła- 

dał w Reichstagu umowy handlowej 
niemiecko - polskiej z dn. 16 czerwca 
1930. 

Sfery watykańskie wobec posunięć litewskich. 
CITTA DEL VATICANO, 10. VI. 

(Pat). — Wydalony z Kowna nun- 
cjusz Bartoloni przybył do Rzymu i 
niezwłocznie przyjęty został przez 
Qjeca Świętego, któremu złożył szeze- 
gółowy raport z sytuacji na Litwie- 

Sfery watykańskie uważają, że nawią- 
zanie normalnych stosunków z Lit- 
wą będzie utrudnione, aczkolwiek 
ostatnie zajście nie jest interpretowa- 
ne jako zerwanie konkordatu. 

Faszyści zdemolowali kancelarję biskupią. 
RZYM, 4. VI. (Pat). — Jak donosi „Osser: 

vatore Remano* w miejscowości Priverno 

zdewastowano kaneelarję biskupią i archi- 
wum. Pałacu biskupiego nie naruszono. 

Antypciskie wystąpienie burmistrza | 
niemieckiego. 

MALBORG. 10.VI. (Pat.) W Mal- 
borgu odbył się zjazd niemieckich chó- 
rów mieszanych. Zjazd, zwołany ja- 
koby dla celów propagandy śpiewu, 
przemienił się w demonstarcję anty- 
polską, Poszczególni mówcy, zamiast 
mówić o sztuce, podnosili jedynie mo- 
menty polityczne, oczywiście skiero- 
wane przeciwko Polsce. 

Znany ze swoich wystąpień anty 
polskich burmistrz miasta Malborgu 
Pawelcik przedstawił w swojej mowie 
inauguracyjnej dzieje pieśni ludowej 
w Prusach Królewskieh w sposób na- 
stępujący: Kraj ten, który za czasów 

Zakonu Krzyżackiego tak wysoko stał 
pod względem sztuki, został po pokoju 
toruńskim pozbawiony niemieckiej 
pieśni i muzyki przez polskie panowa- 
nie, które nad nim przeszło jak walee 
parowy. Dopiero po odzyskaniu Prus 
Królewskich przez Fryderyka Wielkie- 
go mógł oswobodzony naród zaintono- 
wać znowu pieśń: „Dziękujemy wszy - 
scy Bogu*. Istnieje jednak pewność, 
że nadejdzie znowu dzień — i to wcze- 
śniej, niż myślimy — gdy będziemy 
mogli zaintonować niemiecką pieśń 
przy przekraczaniu rozwalanych gra 

nic. 

Demonstracje bezrobotnych w Niemczech. 
BERLIN 10.6. Pat. — Dzień wczorajszy 

znowu obfitował w zaburzeniach w większych 

miastach prowincjonalnych, jak Dortmund, 
Solingen, Cassel, Essen, Bohum i w okolicy. 

Podczas ri ędzania zgromadzenia bezrobo- 
tnych poli była niejednokrotnie napasto: 
wana i musiała robić użytek z pałek gumo- 

  

   

wych. Wznoszono m. in. i okrzyki antyrządo- 
we. Z okien domów obrzucano policjantów 
sprzętami domowemi. Tum usiłował plądro- 
wać sklepy z żywnością. Dochodziło również 

do starć między hitlerowcami, komunistami 

i policją. Kilka osób z tłumu i policji odnio- 
sło rany. Wiele osób aresztowano. 

  

ERERSSYNI 

WIADOMOSCI z KOWNA 
SZCZEGÓŁY WYJAZDU NUNCJUSZA 

BARTOLONIEGO. 

„Rytas“ podaje szczegóły wyjazdu 7 Kow na nuncjusza papieskiego Bartołaniego. W 15 samochodach nuncjusza odprowadzah wszyscy biskupi litewscy za w 
cybiskupa, który w tym dniu znaj 
poza Kownem. Odprowadzali rówńic 

rzy chrześcijańskiej demokracji: 
Krupawiezius, Rodzewiczius i inni. 
rowie wydziału teologicznego i t. a 

    

  

ał się 
leade 

Bistras, 
proteso- 

  

Przed wyjazdem n j j 
„Pr „Wwyjazde uncjusz przyjął posła niemieckiego Moratha, kt : przekazał funkcje dziekana korpusu dy, iomatycznego. я Е p к z Wierzbołowie nuncjusz Barteloni po- Aaa się z odprowadzającemi go osobami 1 Zająwszy miejsce w berlińskim pociągu wyjechał zagranicę. 2 

BAŁUTIS NIE POWRÓCI DO AMERYKI. 
W związku z przyjazdem do Kowna p: sła litewskiego w Waszyngtonie "Bałutisu prasa ryska informuje, że zabawi on w p dłuższy czas. Po krótkim odpoczyn u „Balutis będzie pracował w ministerstwie i S gdzie bližej się zazna- z zagranicznej. mm litewskiej polity- 

Na stanowisku posła w Wasżyr 
Bałutis „spędził 3 lata: Ww Kanada POBÓR że nie powróci on już do Wazy. PoE a na jego miejsce zostanie mianowany an Wilejszys, jeżeli nie będzie on wolał zostać na stanow: 36 с isku b i ; siada najwięcej s urmistrza, gdyż po- 

zans w obecnych wyborach Do Kowna przyjechał również poseł li- tewski w Moskwie Bałtruszajtis. 

DOKOŁA SPRAWY TRANZYTU. 
Poseł litewski w Berlinie Si erlinie Sidzikauskas doręczył trybunałowi w Hadze Rós: zawierający stanowisko Litwy cie tranzytu. т 
Trybunał doręcz: idzi i | ył Sidzikauskasowi podo- sal komunikat polski. Obie strony Šato i ać swą opinję o stanowisku strony prze- > nej do 15 lipca, zaś rozważanie samej me. ABA odbędzie się dopiero 1 ździernika i i iej; ji 

Kia potrwa nie mniej, jak 

w sprawie 

UTRUDNIONA SPRZEDAŻ MLEKA. 
Dyrektorjum kraju Kłaj i 2 ju Kłajpedzkie: у З dniach wydało przepisy w SANA ea. aklas pi cych prywatny handei e ostał zabroniony. Przeciwko ty, przepisom wyrazili daj 

р S zali protest rolnicy: krajų i 

POŻAR ŁASU. 
„0d Hpnqim ozosy "m8 M UI G Į Eluq 
żar lasu w nadłeśnictwie cytowiańskiem. Pa- 
siwą pożaru padło 35 ha lasu. Straty są zna- 
czne. Pożar z wielkim wysiłkiem zlikwidowa- 
no. 

KATES 

Dyplomowzna 

nauczycielka 
(absolwentka konserwatorjum krakow- 
skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 

nie. Przyjmuje od I|—]4. 
Subocz 6a — 7. 

x 

30
0 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 

  

pchły, piuskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

      

PORTRET 

dama Mickiewicza 
eprodukcja z oryginału olejnego pędz- 
la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

|| DO NABYCIA: 
ва skladzie głównym w Księgarni 
św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

Giełda warszawska z dn. 10.VI. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary + aa k < BOSS 9789 
Gdańsk .. . - . . 178,35 — 17318 1r2e2 
Holandja .. .. . 358,68 -859,58—357,78 
kóndyn « . . . . 871/—48,48 43,20'/, 
Nowy York .. . . . .8911—3,931--889: 
Nowy York kabel . . . 5,915—8,935 - 8,8+5 
Praga | sh . „46,41—46,47—46 44 
Szwajcarja . . . . . 172,97 - 173,40 —179,5+ 
Miedėk“ 0 125,30—124,61 — 124,95 
Włochy . . . . . . . 45,611/,—46,79— 46,56 
Berlin w obr.pryw. . . -. « . . . » 211,57 

PAPIERY PROCEHTOWE: 

3% premj. pożyczka budowł. . . . . 3940 
5% Konwersyjna . . . « . . . . . . 4760 
594 kalėjoWA < „уе 6060 9: BLB 
6% dolarowa . . ‚ . . - ‚ 70,00 —72,50 
1007, Kolejowa ‚ .. - . . . 104,25—1C4(0 
8% L. Ź, В. G. K. i B.R., ebi. B. G.K. . 94,06 
To same Was B 
8% obl. budowlane B. G.K. . . -. @-0 
43/,% L. Z. ziemskie « + „ . 50,00—49%, 0 
4% L. Z. ziemskie . . . . . . +. ,400) 
5% warszawskie . . . : „AŽ 
894 warszawskie + . . - . . 72,00—72 59 
80; Częstochowy . . „ « . . ‹ 68,25— 630 
i, PIOlrkOWa: + 270 k ais ас 63. 0 
6% Obl. m. Warsz. 8i9em.. . . . „ . 4600 

AKCJE: 

Bank Polski . э . . . . . 121,50—12210 
Cukier 45 ass a A 

Lilpop . « s + . « Sk a a 
2 —o— я 
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Profesor logiki z varićtćs. 
Nad nieuctwem, ignorancją prze- 

chodzi się zasadniezo do porządku, ale 
gdy nieuk ubiera się w togę profe- 
sorską, to tego rodzaju maskę należy 
zdzierać bezwzględnie. 

Dlatego i tylko z tego względu bo 
Święcam parę słów autor: artykułu 
w „Gazecie Warszawskiej z dn. 8 
b. m. pod tyt.: „Mistyka p. Prystora“. 
Tematem krytyki jest wyrażenie p. 
premjera, wyjęte z przemówienia o- 
stątniego w klubie BBWR.: 

„Nię jest moim zamiarem rozwijać tu 
przed panami t. z. programu gospodarczego, 
bo programem właśnie są te cele ogółne, do 
których będziemy dążyli wszystkiemi środka 
mi, gwarantującemi powodzenie* 

    

  

  

   

Krytyk zaopatruje powyższy cytat 
w następujący komentarz 

„Nigdy żadne cele, ani ogólne ani sz 
gólne, programem nie były i być nie mc 
Cel — to jest punkt, do którego się dą 
program — to jest droga, jaką się dla o 
siągnięcia celu wybiera, — to są owe środ- 
ki, o których pod koniec wspomina p. prem 
jer” 

Ą teraz przeczytajmy, co piszą pra- 
wdziwi ludzie nauki. Pozwolę sobie 
więc zacytować zdanie z dzieła dr. Ro- 
gera Battagli „O programie gospodar - 
czym Polski“: 

Co to jest program gospodarczy? 
W programie gospodarczym okreś- 

lamy (wedłe poglądu b. min. Klarne- 
ra) tę formę ustroju gospodarczego, 
którą uznajemy za najbardziej odpo- 
wiednią dla danego organizmu pań- 
stwowego i którą chcemy osiągnąć. 

I dalej: Programu gospodarczego 
niepodobna oddzielić od rozważania 
środków. które mogą prowadzić do je- 
go zrealizowania. 

Albowiem sama treść = programu 
musi zależeć w wysokim stopniu od 
możliwości wykonania go w danych 
warunkach, a więc od tego, czy owe 
środki. prowadzące do celu, dadzą się 
zastosować w danych warunkach. 

Program gospodarczy musi się za- 
tem Ściśle łączyć z programem polityki 
gospodarczej. 

Czy więc, jeżeli weźmiemy za pod- 
stawę naszych rozumowań powyższe 
określenia, wolno było premjerowi 
Prystorowi nazwać formę ustroju go 
spodarczego, do którego dąży celem 
i czy słusznem jest, że osobno wspo- 
mina o środkach? 

Natomiast mistyfikator z „Gaz. 
Warsz. * pomieszał całkowicie pojęcia 
programu gospodarczego z pojėeiem 
programu polityki gospodarczej. 

Widocznie jednak nie miał zaufa- 
nia ani do jasności swych wywodów 
ani do inteligencji czytelników, gdyż 
aby być lepiej zrozumianym pozwolił 
sobie na popularny przykład: 

„Celem teatru rewji jest zabawić wi- 
dzów. Ale, aby ten cel uzyskać, musi dy- 
rekcja opracować trafny program i podać 
go w dobrem wykonaniu. Jeśli program jest 
lichy, to na nic się nie zda, że aktorzy i wi- 

dzowie i dyrekcja mają wspólny cel: zamiast 
zabawy będzie nuda, a dla dyrekcji kompro- 
mitacja i finansowa klapa. 

Tyle z zakresu logiki*. 

Chwała Bogu że tylko tyle, całkiem 
jednak tego wystarcza do wykazania, 
że pisze się z tupetem nie mając zie- 
lonego pojęcia o logice. Widocznie 
autor zajęty programami rewji nie 
zdążył coś przeczytać o wieloznaczno- 
ści terminów . , a przecież W. Stanley 
Jevons tak gorąco zaleca do studjo: 
wania ten dzia łlogiki: 

Istotnie, nie nie może mieć więk- 
szego znaczenia: do osiągnięcia prawi- 
dłowych metod myślenia i rozumowa- 
nia, niż gruntowne poznanie wielkich 
niedokładności języka. 

Względnie niewiele terminów ma 
jedno ścisłe znaczenie i tylko to jedno. 

A przynajmniej trzeba było wziąć 
do ręki słowniczek wyrazów obcych 
aby się przekonać, że słowo program 
używa się w najrozmaitszem znacze- 
niu. 

Wkońcu, jeżeli dla kogoś naukową 
lekturą są programy kabaretowe, to 
Oczywiście nie można mieć pretensji, 
aby taka osoba znała ekonomję czy 
logikę, ale można wymagać zdrowego 
rozsądku, aby nie być narażonym na 
takie absurdalne rozumowanie jakiem 

   

        

    
  

  

  

  

częstuje nas mistyfikator z „Gazety 
Warsz. 

„Celem teatru rewji jest zabawić 
widzów. Jeśli program jest lichy to na 
nie zda się, że i aktorzy i widzowie 
i dyrekcja mają wspólny cel: zamiast 
zabawy będzie nuda, a dla dyrekcji 
kompromitacja i finansowa klapa'. 

Więc jakże to z tym wspólnym ce- 
lem? Skąd się nagle wzięła ta finanso- 
wa klapa, przecież to była jakaś nad- 
zwyczajna dyrekcja, która tylko na to 
robiła wkłady, aby widzów rozwese- 
lać. Pocóż się to wymienia przy wspól- 
nym celu osobno dyrekcję? 

Na jedno się zgadzam, to jest na 
kompromitację. 

Kompromitacją jest zupełną, gdy 
główka tak słabo pracuje, pisać arty- 
kuły do dzienników. 

  

Śmierć „malarza chmur". 
„robotnikiem powietrznym”, Zwano go 

„malarzem chrńur'*, specjalistą od drapaczy 
nieba*, Znaczną część swego życia spędził 
wysoko pod obłokami, a zmarł niedawno, 
przed tygodniem w jednym z nowojorskich 
szpitali, jako niedołężny  siedemdziesięcio- 

leini starzec. 
Pisma paryskie wspominają, pisząc o jego 

śmierci, iż był on jednym z robotników, któ 
rzy wykańczali najwyższe piętra wieży Eif- 
fel, jednakże dopiero praca w Ameryce przy- 
niosła mu tę popularność, jaką się cieszył 

za życia... i po śmierci. Dostał się on do 
Ameryki za pośrednictwem J. G. Bennets, 
pierwszego dyrektora „The New York 
mes“, a poznał się z nim, malując naj 

        

* tarasy wieży Eiffel, którą właśnie był zwie- 
dzał amerykański dziennikarz. 

Poprostu wpadli sobie nawzajem w oko, 
potentat Bennet i robociarz Merrill. Zaczęli 
ze sobą rozmawiać i z miejsca poczuli ku 
sobie przyjaźń. Od tej pory Robert Merrih, 
nie rozstając się bynajmniej ze swoim zawo- 
dem, bywać począł w najlepszych towarzy- 

stwach amerykańskiego „wielkiego świata”. 
Po wyjeździe do New Yorku malował tu 

owe pierwsze drapacze chmur, jakie wów- 
czas zaczęto budować. Odznaczał się Merril 

nadzwyczajną odwagą, a wysokość wcale nie 
działała na niego. Wsławił się też swemi kar- 

kołomnemi skokami po rusztowaniu, które 
drżeniem napełniały mimowolnych widzów. 
„Malarz chmur“ stał się niebawem jedną z 
najpopularniejszych osobistości w New-Yor- 
ku, aż wreszcie... znakomity pisarz amery- 
kański, Cleveland L. Moffet, napisał o nim 
słynny swój romans: „Niedzielne opowieści'. 

Przed kilku dniami odbył się w New 
Yorku pogrzeb Roberta Merrilla, „malarza 
chmur*. Za trumną postępowało wielu po- 
tentatów przemysłu amerykańskiego, wiele 
znakomitości ze świata literackiego, z dy- 
plomacji, z arystokracji newjorskiej.. W 
przemówieniach żałobnych wszyscy mówcy 
podkreślali gorąco fakt, że robotnik Robert 
Merrill należy dzisiaj do historji, jako jedna 

z najpopularniejszych postaci naszych cza- 
sów. J. K. 
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Konkursy plastyczne o te- 
macie sportowym. 

Instytut Propagandy Sztuki ogłasza dwa 
konkursy: malarski i graficzny 0 temacie 
sportowym. 

Temat ten może być ujęty szerzej w ten 
sposób, że przedmiotem konkursów może być 
także wysportowane ciało ludzkie w ruchu 
i spoczynku, jak również portrety znakomi- 
tych sportowców. 

W konkursie malarskim technika dowol 
na, wymiar dłuższego boku według regula- 
minu olimpijskiego nie może przekraczać 6 
stóp = 183 cm. 

W konkursie graficznym: technika dowol- 
na (drzeworyt, litografja, miedzioryt we 
wszelkich odmianach tych technik), wielkość 
ograniczona tylko do krótszego boku, który 
nie może być mniejszy, niż 25 cm. Przezna- 
czeniem pracy graficznej jest ozdoba ścian 
w mieszkaniach prywatnych lub lokalach 
sportowych, dlatego powinna ona mieć warto 
ści dekoracyjne. 

W. konkursie mogą brać udział wszyscy 
artyści polscy. Nadsyłać można tylko prace 
dotąd w Polsce niewystawiane. 

Na nagrody Ministerstwo W. R. i O. P. 
przeznacza: na konkurs graficzny 4.000 zł. 
przyczem nagroda pierwsza nie może być 
mniejsza, jak 1.000 zł, nagroda najniższa 
nie mniesza, niż 500 zł.; na konkurs malar- 
ski 12.000 zł, przyczem najniższa nagroda 
nie wyniesie mniej, niż 1.000 zł. 

Terminy nadsyłania prac konkursowych. 
graficznej do 30 czerwca 1931 roku, godz. 
12 w południe, malarskiej 15 października 
1931 r., godz. 12 w południe. Aders: Instytut 
Propagandy Sztuki, Stare Miasto 32, Dom 
Baryczków. 

©О warunki konkursu i informacje należy 
się zwracać do Sekretarjatu Instytutu Propa- 
gandy Sztuki pod wyżej podanym adrese, 
w godzinach 10—17, tel. 699-88. 

Piętnasta rocznica bitwy morskiej 
pod Skagerrak. 

15 lat temu, dnia 31 maja 1916 r. 
odbyła się pod Skagerrak na morzu 
Niemieckiem jedna z największych bi- 
tew morskich świata. 

Pamiętne to były dni. Dwa lata 
niemal trwała już wojna światowa. 
Oręż państw centralnych odnosił wte- 
dy na lądzie sukcesy niebywałe. Na 
wschodzie i zachodzie armje niemiec- 
kie zapuściły się daleko wgłąb nie 
przyjacielskiego terytorjaum, gnająe 
przed sobą wojska ententy. Jedynie na 
morzach wciąż prym trzymała nie- 
zwyciężona Anglja, opasując państwa 
centralne żelazną obręczą swych krą- 
żowników, torpedowców i pancerni- 
ków. 

Długi czas stała bezczynnie bojowa 
flota niemiecka w porcie niemieckim 
w Wilhelmshafen. Długi czas darem- 
nie tłumaczył niemieckiemu sztabowi 
generalnemu i cesarzowi admirał von 
Tirpilz, wielki organizator niemieckiej 
polęgi morskiej, że Niemcy mogą już 
śmiało stawić na morzu czoło flocie 
angielskiej. Naczelne dowództwo 
wciąż się wahało, pomne zresztą cię- 
gów, doznanych przez flotę niemiecką 
przy wyspach Falklandzkich. Czy mo 
żna było: pozwolić, by gros niemiec- 
kich sił morskich podzielił los eskadry, 

zatopionej przy Falklandach? Czy nie 
byłoby szaleństwem mierzyć się z flo- 
tą angielską, co miała świetne trady- 
cje Drake'a i Nelsona za sobą? 

> Wkońcu zdanie von Tirpitza prze 
ważyło. W dniu 30 maja 1916 r. wy- 
ruszyła z Wilhelmshafen licząca 21 
okrętów bojowych flota niemiecka 
pod dowództwem admirała Scheera 
na północ. Na spotkanie jej dążyła 
o wiele liczniejsza, bo licząca 37 jed- 
nostek bojowych flota angielska pod 
dowództwem admirała Jellicoe. Angli- 
cy byli uprzedzeni o ruchu floty nie: 
mieckiej, gdyż w przeddzień przejęli 
odnośną depeszę iskrową. 

Jeden z uczestników bitwy pod 
Skagerrak tak opisuje swoje wrażenia 

Flota niemiecka płynie w kierunku 
północno-wschodnim, w poszukiwaniu 
wroga. Ciężko się przewalają fale mo 
rza Północnego. Bezgwiezdna noc. 
Dzioby olbrzymich okrętów prują nie- 
zmordowanie toń morską. Na wodzie 
šcielą się od czasu do czasu smugi 
świetlne reflektorów. Wśród drutów 
anten migocą iskierki. 

Godziny upływały. Zaczynało świ- 
tać. Nagle rozległ się sygnał alarmo- 
wy. Posuwający się w przedniej stra- 
ży krążownik „Elbing* dostrzegł wro- 
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Briand potępia manifestacje Stahihelmu. 
interpelacja w parlamencie francuskim. 

PARYŻ. 10.VI. (Pat.) Zabrawszy 
głos na wieczornem posiedzeniu Izby 
Deputowanych Briand oświadczył co 
następuje: 

Związek Stahlhelmu corocznie od- 
bywa swój kongres, przyczem mówcy 
stahlhelmowi nigdy nie składają do- 
wodów ducha pacyfizmu. Na ostatnim 
zjeździe stahlhelmu padły słowa szcze- 
gólnie godne ubolewania, a przytem 
stało się to w obecności niemieckich 
marszałków, generałów i książąt. Co- 
najmniej należy powiedzieć. że to, co 
tam się działo, jest w najwyższym 
stopniu godne ubolewania i potępienia. 
Tem więcej należy to potępić, gdy się 
żważy, że manifestacja tego rodzaju 
miała miejsce nazajutrz po tych szcze- 
rych usiłowaniach, jakie były czynio- 
ne w Genewie w celu uregulowania 
kwestji mniejszościowej. W obliczu 
każdego wydarzenia tego rodzaju Fran 
cja nigdy nie omieszka jak najkatego- 
ryczniej zaprotestować, pełna troski o 
to, ażeby współpraca międzynarodowa 
nie została zamącona.  Jeżeliby "nie 
miała nastąpić pożądana zmiana, sta- 
nie się niemożliwe kontynuowanie po 
lityki pokojowej z Niemcami tak, jak 
to się dzieje z innemi krajami. 

Co się tyczy prowadzonych obecnie 
w Londynie rozmów angielsko-nie- 
mieckich, to należy zaznaczyć, że 

Francja ma pełne prawo powiedzieć . 
„nie“, gdy z którejkolwiek strony pro- 
ponuje się cośkolwiek, stojącego w 
sprzeczności z jej interesami. Nie mo- 
gło być nawet mowy o rewizji planu 
Younga, albowiem plan ten miał cha- 
rakter ostatecznego rozstrzygnięcia. 
Zresztą plan Younga zawiera w sobie 
ewentualności, z których Niemcy mo- 
gą skorzystać. To też może z nich w 

  

samej rzeczy skorzystają, gdy uznają, 
że leży to w ich interesie, a od tego bar 
dzo dalekó do uznania tego planu za 
wymagający naprawy i odsyłania go 
w tym celu na nową konferencję mię- 
dzynarodową, poświęconą sprawie dłu 
gów. Do chwili obecnej francuski mini 
ster spraw zagranicznych nie został u- 
przedzony o żadnych tego rodzaju 
zamiarach i możecie panowie być pew 
ni, że nie da się wciągnąć w tym kie- 
runku. 3 

Po oświadczeniu ministra  Brian- 
da interpelacja dep. Lorina została o- 
desłana do komisji, poczem premjer 
Laval zażądał otwarcia dyskusji nad 
interpelacją dep. Soulier w sprawie za- 
pewnienia wzięcia udziału przez 
Brianda w zjeździe byłych kombatan- 
tów, jaki ma się odbyć w okręgu wy- 
borczym deputowanego  Malvy'ego. 
Dep. Soulier wyraża zdziwienie, że 
członek rządu miałby się udać dla wy- 
głoszenia mowy politycznej do wzmian 
kowanego okręgu, w którym jeden z 
przywódców opozycji niewątpliwie bę- 
dzie usiłował politycznie wykorzystać 
autorytet i popularność Brianda. W 
odpowiedzi na to Briand zaznacza, że 
manifestacja ta nie została zorganizo- 
wana w celu stwarzania konfliktu po- 
między jego kolegami, a on sam nie 
ma też żadnych ukrytych myśli poli- 
tycznych. Franklin—Bouillon również 
deklaruje zamiar zgłoszenia interpela- 
cji w poruszonej kwestji. Wreszcie 
dep. Soulier wycofuje swoją interpeła- 
cję którą podejmuje zkolei deputowa 
ny socjalistyczny Frossard. Premjer 
Laval żąda odesłania interpelacji Fros 
sarda co też Izba Deputowanych uch- 
wala zgodnie z życzeniem  premjera 
3814 głosami przeciwko 251. 

Protesty nacjonalistów niemieckich 
BERLIN, 10-VI. (Pat.). Wystąpie- 

nie ministra Brianda we francuskiej 
Izbie Deputowanych przeciwko wro- 
cławskim manifestacjom Stahlhelmu 
wywołało w prasie niemiebkiej za- 
niepokojenie i ostre protesty. Dzien- 
niki prawicowe i nacjonalistyczne w 
gwałtownej formie krytykują Brian- 
da, nazywając jego protest aroganc- 
kiem  wtrącaniem się do polityki 
wewnętrznej Niemiec. „Boersen Ztg.“ 
oświadcza, że Briand i parlament 
francuski musi przyzwyczaić się w 

Odrzucenie wniosku o 

BERLIN 10.6. Pat. — Konwent sen- 
jorów Reichstagu zajmował się wnios- 
kami hitlerowców, niemiecko-narodo - 
wych i komunistów o zwołanie Reich- 
stagu w przyszły wtorek. Za wnios- 
kiem głosował również przedstawiciel 
partji gospodarczej „podczas gdy przed 
stawiciel Landvolku wstrzymał się od 

przyszłości do tego rodzaju mani- 
festowania poczucia narodowego ze 
strony Niemiec. W zrastający coraz 
bardziej w Niemczech ruch naro- 
dowy przybierze formy jeszcze bar- 
dziej wyrażne. rędzej czy później 
przyjść musi do utworzenia rządu, 
odpowiadającego życzeniom kół na- 
rodowych niemieckich. Hugenber- 
gowski „Local Anzeiger* wzywa 
rząd Rzeszy do wystąpienia z pro- 
testem przeciwko mowie Brianda. 

zwołanie Reichstagu. 
głosowania. 

Wniosek został odrzucony. Na żą- 
danie kilku innych stronnictw  kon- 
went senjorów odroczył ostatecznie de 
cyzję w sprawie ewentualnego zwoła- 
nia Reichstagu do następnego posie- 
dzenia, które odbędzie się w najbliższy 
wtorek. 

Demonstracje przeciwka powracającym 
członkom rządu Rzeszy. 

BERLIN, 10 VI. (Pat.), W dniu 
10 czerwca rano, kanclerz Bruening 

i minister spraw zagranicznych Kze- 
szy Curtius przybyli z Londynu do 
Bremy. Na zaproszenie kanclerza 
przesiadł z parowca „Europa“ do 
specjalnego wagonu salonowego, wio- 
zącego ministrów do Berlina, powra- 
cający z Ameryki ambasador Sta- 
nów Zjednoczonych w Berlinie Sa- 
chett. 

Podczas przejazdu pociągu przez 
teren portowy zebrany tłum wzno- 
sił wrogie okrzyki przeciwko kanc- 
lerzowi i ministrowi spraw zagranicz- 
nych. Policja przystąpiła natych- 
miast do rozpędzania manifestantów 
przy użyciu pałek gumowych. Wśród 
4 aresztowanych znajduje się reda- 

ktor bremenskiego organu hitlerow- 
ców. 

Dalsze wystąpienia antyrządowe, 
przygotowywane przez hitlerowców 
i komunistów, zostały przez policję 
zawczasu udaremnione. Wymalowa- 
ne przez nieznanych sprawców w 
nocy, na jednem z molo napisy: 
„Precz z dyktatorem głodowym' i't.d. 
zostały na czas usunięte, Policja 
wodna musiała pozatem odholować 
łódź, obsadzoną przez hitlerowców, 
posiadającą głośnik, przez który za- 
mierzali wznosić obelgi pod adresem 
ministrów Rzeszy. Komuniści rozda- 
wali w Bremie ulotki, nawołujące 
do demonstracyj w dniu przejazdu 
członków rządu, \ 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

PREZ YKTTRE WRZE TRAF OERORA CROWE 

ga. W parę chwil potem z okrętu ad. 
miralskiego padł iskrowy rozkaz przy- 
gotowania się do boju. 

Rozlegają się pierwsze salwy ar- 
matnie. Szybkostrzelne działa ostrzeli- 
wują niewidzialnego, oddalonego o kil- 
kanaście kilometrów wroga. Olbrzy- 
mie pociski angielskie padają tuż przy 
niemieckich pancernikach, wyrzucając 
w górę słupy spienionej wody. Wokoło 
sypie się deszcz granatów wszelkiego 

kalibru. Od czasu do czasu pociski 
trafiają w cel. Jęki rannych giną jed- 
nak w ogólnym, piekielnym zgiełku. 
Oficerowie porozumiewają się z pod- 
władnymi jedynie przez tuby i to 2 
wiełkim trudem. 

Mostki kapitańskie są puste. Do- 
wódcy kierują ogniem dział, ukryci w 
stalowych wieżyczkach. Gęsto ścielą 
się nad zbałwanionem morzem tuma- 
ny czarnego dymu z kominów i po- 
cisków, utrudniając orjentację. Prze- 
ciwnika wcale nie widać. Wysoko w 
górze, zawieszeni w bocianich gniaz- 
dach siedzą pod gradem z żelaza i pło: 
mieni obserwatorzy, wykrzykując swe 
spostrzeżenia do telefonicznych tubek. 

A 'wdole, o 5 metrów pod po- 
wierzchnią morza uwijają się zziajani 
palacze. Ładują bez przerwy węgiel 
w ziejące żarem paleniska. Łopata za 
łopatą, kosz za koszem znikają w roz- 
płomienionych czeluściach. Żar strasz- 
liwy. Język przysycha do podniebienia 
Pragnienie dręczy. Myśli się mącą. A 

jednak czarni od kurzu, zlani potem 
palacze pracują bez wytchnienia. 16 
kotłów, 96 palenisk, 3200 tonn węgla. 
Morskie olbrzymy rozwijają maksy- 
malną szybkość. 270 obrotów śruby na 
minutę, 24 węzły na godzinę, 14 atmo- 
sfer ciśnienia kotłowego. 

Na powierzchni wre tymczasem 
walka. Istne zapasy tytanów. Paszcze 
dział zioną bez przerwy ogniem. Już 
płonie krążownik „Wiesbaden*. Wi- 
dać poruszające się na tle płomieni 
ludzkie postacie. Nic jednak tych lu- 
dzi uratować nie zdoła. Nikt nie może 
im przyjść, z pomocą. 

Tam znów tańczy w niesamowi- 
tych podskokach pozbawiony steru an 
gielski „Warspite*, Co chwila wybu- 
chają na jego pokładzie granaty. 
Wreszcie któryś z pocisków trafia go 
w bok. Jeszcze parę minut i dumny 
„Warspite“ z 800 ludźmi załogi po- 
grąża się w odmęty. 

Odległość pomiędzy dwiema linja- 
mi walczących okrętów się zmniejsza. 
Mnożą się i krzyżują w powietrzu isk- 
rowe meldunki: „Liitzow* już nie 
strzela! „Lion* płonie! „Queen Mary“? 

„Seydlitz“ tonie! Ognia! 

Na powierzchni wzburzonego mo- 
rza množą się szezątki rozbitych okrę- 
tów. Pogrąża się bezpowrotnie dumny 
zwycięzca z Falklandów „Invicible“. 
Kłęby czarnego dymu i strzępy ciał 
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Propaganda bolszewicka w gmachu Izby Gmin. 
LONDYN, 4- VI. (Pat). Były po- 

seł sowiecki w Polsce Bogomołow, 
obecny radca ambasady w Londy- 
nie, stał się przyczyną ostrego in- 
cydentu parlamentarnego na tle u- 
prawiania w gmachu lzby Gmin 
propagandy bolszewickiej. Miano 
wicie 22 kwietnia r. b. Bogomołow 
wygłosił w jednej z sal komisyj- 
nych Izby Gmin odczyt dla posłów 
Labour Party na temat piatiletki. 
Odczyt ten został wydrukowany i 
rozesłany w kilku tysięcach egzem- 
plarzy z zaznaczeniem, że został 

wygłoszony w Izbie Gmin. Fakt ten 
spowodował ostrą interwencję kon- 
serwatystów co do ustalenia ram, 
w jakich posłowie mogą używać 
gmachu Izby Gmin i jej sal dla ce- 
lów odczytowych. Wydarzenie to 
stawia na porządku dziennym za- 
sadniczą sprawę uprawiania pod 
ochroną parlamentu jednostronnej 
propagandy, tolerowanej dotychczas 

w lzbie Gmin nietylko ze strony 
bolszewickiej, ale również i ukraiń- 
skiej. 

zatopiona angielska łódź podwodna. 
WEI-HAI-WEI, 4. VI. (Pat). — Załoga 

jednej z łodzi podwodnych, która pośpie- 
szyla z pomocą zatopionej łodzi „Posejdon*, 
nawiązała kontakt z marynarzami, znajdują- 
cymi się w zatopionej łodzi. istnieje nadzie- 
ja uratowania części zatopionych maryna- 
rzy, natomiast niemożliwą rzeczą wydaje się 
uratowanie tej części załogi, która znajduje 
się w innej, głębiej zanurzonej, części łodzi, 
Wśród załogi „Posejdona*, uwięzionej na 
dnie morza, jest także dwóch Chińczyków. 

Przybędzie do na    
Na czele Bragrimų 
SENSACJA 

  

tylko na 

CYRK STANIEWSKICH 

  

Otwarcie cyrku i |-sze przedstawienie w piątek !2 czerwca o godz. 8 20 wiecz. 
na placu przy ul Mickiewicza 55. 

16 ATRAKCYJ ŚWIATOWEJ SŁAWY 16 
4-ch DJABŁÓW 

TRESURA EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT. 

Ogółem „Posejdon* w tej chwili ma 18 ш- 
dzi pod wodą. 

LONDYN, 10. VI. (Pat). — Lord admira- 
lieji Alexander podał de wiadomości Izby 
Gmin, że dwaj członkowie załogi „Posejdo- 

na“, którzy zdołali wypłynąć zapomocą apa- 
ratu Davisa, zmarli, zaś trzeci znajduje sie 
w stanie groźnym. Ogólna liczba uratowa- 
nych i utrzymanych dotychczas przy życiu 
członków załogi wynosi 5 oficerów i 30 ma- 
rynarzy. Brakuje jeszcze 18 marynarzy. 

   

  

znany i ulubiony największy 
— w Polsce 4 masztowy — Giki 
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Proces o spalenie fabryki. 

Sąd apelacyjny uniewinnił podsądnych. 
Od kilku lat aktualna i budząca duże 

zaciekawienie sprawa małż. Korengoldów. 
małż. Warańców i Fajwusza Anolika oskar- 
żonych o podpalenie zabudowań wytwórni 
farbki do bielizny, mieszczącej się przy ulicy 
Subocz Nr. 73, celem uzyskania wysokich 
permij asekuracyjnych, była przy szczelnie 
zapełnionej sali rozpatrywana przez sąd ape- 
lacyjny. ° 

Jak wiadomo w połowie lutego b. r. spra 
wę tę na kilkudniowem posiedzeniu rozpo - 
znawał sąd okręgowy, który wreszcie do- 
szedł do przekonania, że wina obojgu mał. 
żonkom została udowodniona i skazał — 
Jankla Korengolda i Samuela Warańca na 
6-cioletnie ciężkie więzienie z natychmiasto- 
wem pozbawieniem wolności, a ich żony 
Fajgę Korengoldową i Szejnę Warańcową 
na rok domu poprawy każdą. 

Podsądnego Anolika są uniewinnił. 
Jednocześnie sąd uwzględnił powództwo 

cywilne poszkodowanych instytucyj ubezpie 
czeniowych i zasądził na ich korzyść ой 05- 
karžonych wyplacone nieslusznie premje. 

Naskutek skargi oskarżonych sprawa 
przeszła do sądu apelacyjnego i rozpatrywa- 

na była w składzie pp. sędziów: Jodziewi- 
cza, Kontowtta i Borejki. 
Oskarżenie wnosił w.-prok. Komar. 
Sąd w ciągu całego dnia i wieczoru badał 
świadków i biegłych. 

Zwłaszcza świadkowie nie badani w piet 
wszej instancji przod. sł. Śl. p. Derwiński 
i naczelnik straży ogniowej p. Waligóra 
wnieśli wiele szczegółów, które zasadniczo 
podważyły oskarżenie. 

Prokurator domagał się zatwierdzenia wy 
roku pierwszej instancji w stosunku do 0s 
karżonych oraz uznania za winnego i uka- 
rania uniewinnionego przez sąd okręgowy 
podsądnego Anolika. 

Obronę wnosili obrońcy oskarżonych mec 
mec.: Petrusewicz, Engiel, Świda i Sopoćko 
którzy dowodząc bezzasadności oskarżenia 
prosili o wyrok uniewinniający. 

Sąd po naradzie ogłosił sentencję wyroku, 
którego mocą wyrok sądu okręgowego uchy- 
lil i wszystkich oskarżonych uniewinnił. 

Osadzeni prewencyjnie w areszcie J. Ko- 
rengold i S. Waranc, po załatwieniu for- 
malności kancelaryjnych w poniedziałek 
odzyskali wolność. 

Ka-er. | 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Wybór pism kaznodziejskich Bossue- 

ta. Skarbiec Mistrzów Kaznodziejstwa, Prze- 
tłumaczył prof. M. M. Paciorkiewicz. Nakład 
Księgarni św. Wojciecha. Cena zł. 6.—. Rok 
1931. 

Mamy nowe wydawnictws, zawierające 
wybór najlepszych mów kościelnych i kazań 
klasyków kaznodziejstwa. Na pierwszy ogień 
poszedł tu Bossuet. Chociaż go kaznodzieje 
znają naogół, brak było cyklu jego kazań. 
Dotkliwą lukę spostrzegł i zapełnił najlepszy 
bossuecista w Polsce š. p. prof. M. M. Ра- 
ciorkiewicz. Opracował znakomicie (choć w 
wydawnictwie niniejszem treściwie) życie Bos 
sueta na tle epoki, i przetłumaczył najcelniej 
sze kazania wielkiego pisarza i mówcy, a 
tem samem zasłużył się niemało. ё 

Dalsze tomy „Skarbca* mają przynieść 
przekady kazań niemieckich, angielskich, wło- 
skich oraz wybór polskich, przez co wytwo- 
rzy się z czasem cenna bibljoteka, bogata my. 
ślą, piękna formą, z której czerpać będą 
zarówno duchowni jak świeccy. 

= Nr. 238 „Wiadomości Literackich 
przynosi na miejscu naczelnem studjum prof. 

Kridla „Krasiński a chwila dzisiejsza” (stu- 
djum to poprzedzi wydanie dzieł wszystkich 
poety nakładem Bibljoteki Arcydzieł Litera- 
tury). Specjalna kolumna poświęcona jest li- 
teraturze niemieckiej: Parandowski pisze o 

  

  

wspomnieniach _ Wiłamowitza - Móllendorfa, 
Wittlin — o powieściach Rotha, Hulka-Las- 
kowski — o Hitlerze, nadto znajdujemy tu 
recenzje z nowości i kronikę. Na następnej 

skąd przed chwilą ział na wroga og- 
niem i żelazem. 10381 ofiar. 

Jeden za drugim idą na dno torpe- 
dowce i krążowniki. Spustoszenia po 
obu stronach coraz większe. Coraz gę- 
stszym tumanem ściele się nad mo- 
rzem dym i kurz, jakgdyby chcąc za- 
kryć przed ludzkiemi oczami i słoń- 
cem okropności morderczej batalji. 

Mimo ciężkich strat, mimo celnego 
ognia dział niemieckich, flota angiel- 
ska prze naprzód coraz silniej. Prze- 
waga liczebna jest po stronie angiel- 
skiej. Zresztą honor angielski nie po- 
zwala ustąpić z placu boju. Admirał 
Jellicoe zaciął się. Musi zniszczyć flotę 
niemiecką. I oto istotnie po paru go- 
dzinach admirał niemiecki Scheer sta- 
nął przed dylematem: nieunikniona 

zagłada lub natychmiastowy odwrót. 
Chlubnie zginąć czy ocalić resztę ok- 
rętów? Admirał Scheer wybiera to 
drugie. Niemiecki okręt admiralski 
sygnalizuje odwrót na całej linji. Pod 
osłoną krążowników pancernych i tor- 
pedowców, odrywają się niemieckie 
pancerniki od wroga i dążą całą parą 
na południe, by schronić się znowu 
w Wilhelmshafen i naprawić doznane 
uszkodzenia. 7 

Tak się zakończyła największa w 
czasie wojny światowej bitwa morska. 
Anglicy stracili 3 wielkie okręty bojo- 
we, 3 krążowniki pancerne, 8 mniej- 
szych krążowników i kontrtorpedow 

ludzkich znaczą jeszcze to miejsce, ców o ogólnej pojemności 115.000 t 

kolumnie umieszczone są liczne recenzje z 
nowości i kronika. Na następnej kolumnie 
umieszczone są liczne recenzje z książek, z 
obszernem studjum  Krzywickiej o „Dro- 

dze powrotnej*  Remarque'a na czele. 
Numer uzupeniają liczne i bogate aktualja, 
jak recenzje teatralne Słonimskiego, małac- 
skie Sterlinga, zapowiedź nowego tomu poe- 
zyj Czechowicza, polonica zagraniczna i t. d. 

— Ukazał się czerwcowy numer miesięcz- 
nika „AUTO*, poświęcony turystyce. W sze- 
regu artykułów „Auto* nawołuje do upra- 
wiania turystyki pomimo kryzysu i apatji. 
„Auto wskazuje na polskie zdrojowiska, jak 
na: „miejsca wypadowe i kwatery główne 
dla turystyki samochodowej”. 

W pięknie ilustrowanym artykule przypo- 
mina „Auto“ o zapomnianej dziś „Arkadji*. 
Oddzielny artykuł podaje przyjęte ostatnio 
w formie konwencji Międzynarodowej, nowe 
zasady znakowania dróg. 

Bogato ilustrowane recenzje z zawodów 
sportowych i Konkursu Piękności, oraz roz- 
szerzony dział techniki samochodowej dopeł- 
niają ten bogaty i wyjątkowo ciekawy numer 
„Auta, Szata zewnętrzna i: strona graficzna 

jak zwykle bez zarzutu i w zupełności obec- 
nie odpowiada treści. 

Od maja r. b. „Auto* ukazuje się pod no- 
wą Redakcją. 
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Straty w ludziach wyniosły po stronie 
angielskiej: 6094 zabitych, 674 ran- 
nych i 177 jeńców (11,6 proc. całej za- 
łogi). Natomiast straty floty niemiec- 
kiej wynosiły: I wielki okręt bojowy, 
I okręt linjowy starego typu, 9 mniej- 
szych krążowników i kontrtorpedow- 
ców 6 ogólnej pojemności 61.000 t.: 
pozatem 2551 zabitych i 507 rannych 
(6,8 proc. całej załogi). Flota niemiec- 
ka wyszła więc z krwawych zapasów 
obronną ręką. zwłaszcza skoro się 
zważy na dużą przewagę liczebną flo- 
ty brytyjskiej (37 korętów na 21 nie- 
mieckich). 

Mimo wszystko, blokady angiel- 
skiej Niemcy przerwać nie zdołały. 
Anglja supremację na morzu utrzy- 
miała nadal. Flotę niemiecką spotkał 
zaś wkońcu, -jak wiemy, smutny los 
w zatoce Scapa Flow (Szkocja), gdzie 
odtransportowane zostały niemieckie 
okręty wojenne, wysadzone potem w 
powietrze przez własną załogę. 

Bitwa pod Skagerrak trwała zaled- 
wie 7 godzin, pochłaniając niemal 
10.000 ofiar ludzkich i powodując ko- 
losalne straty materjalne. Wystarczy 
powiedzieć, że wystrzelone w czasie 
bitwy pociski ważyły 6.500 centnarów. 
Ciekawe, jak też będzie przedstawiał 
się bilans którejś z przyszłych bitew 
morskich, wobec dzisiejszego stanu 
zbrojeń? 

Spectans.
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О & KRAJU 
Podstępne zamordowanie 70-letniego starca. 

jeden z zabójców jest 14-letnim chłopcem. 

Folwark Pigielówka, gminy rudzi- 
skiej, powiatu wileūsko-trockiego, 
stał się widownią ohydnej zbrodni 
dokonanej na osobie 70-letniego mie- 
szkańca tego folwarku Bronisława 
Szwengrubena. 

Wezoraj w nocy zabójcy wywołali 
Szwengrubena do stodoły i tam wy- 
strzałem z karabinu zamordowali go, 
poczem po zrewidowaniu kieszeni, w 
których znałeźli 75 złotych, zbiegli. 

Polieja, prowadząc dochodzenie 
wkrótce natrafiła na ślad morderców, 
którymi okazali się mieszkańcy wsi 
Olona Kazimierz Koniszewicz lat 20 
i ADAM KOLPAK LAT 14. 

Zagadkowe zabėįstwo 
Policja mołodeczańska prowadzi obecnie 

dochodzenie w sprawie niezwykle zagadko- 
wego zabójstwa, którego ofiarą padł mieszka 
niec zaścianka Starzyszki, gminy gródeeckiej, 
Antoni Ratkiewiez. 

Ratkiewicza zamordowano podczas Snu 
w łóżku. 

Jak wynika z oględzin miejsca przestęp= 
stwa zabójca, ewentualnie zabójcy, przedo- 
stali się do mieszkania Ratkiewicza przez 

Przekuwanie linji 
Dukszty—Druja. 

Z dniem 15 czerwca b. r. rozpo- 
czyna się przekuwanie torów na ko- 
lejce Dukszty — Druja z szerokości do 
tychczasowej 600 mm. na szerokość 
750 mm. nie zaś na normalnotoro- 

wą, jak było podane przez niektóre 
dzienniki. 

Przekuwanie będzie prowadzone 
w szybkiem tempie, bez przerwy w ru- 
chu osobowym i jedynie w czasie 
trwania prac, które potrwają około 
10 dni. będzie stosowane przesiadanie 
pasażerów. 

Po ukończeniu przekuwania torów 
będą uruchomione zupełnie nowe pa- 
rowozy i wagony, przyczem wagony 
osobowe w niczem nie będą ustępo- 
wały wagonom pociągów normalno- 
torowych. gdyż posiadają parowe o- 
grzewanie, elektryczne oświetlenie i 

wszelkie urządzenia dła wygody pa- 
sażerów . 

W związku z tem i szybkość po- 
ciągów na tej linji będzie zwiększona, 
zaś rozkłady jazdy będą przystosowa- 
ne całkowicie do pociągów normalno- 
torowych w Duksztach. 

MICKUNY 
+ Doroezne Święto Zrzeszenia Kół Mło- 

dzieży Wiejskiej gm. miekuńskiej. Aczkol- 
wiek niewielkie to osiedle Mickuny, to jed- 
nak wraz z najbliższą okolicą mają w pracy” 
społecznej i oświatowej zarówno znaczne wy 

niki jak dłuższą tradycję. 

W niedzielę dnia 7 czerwca r. b. już od 
rana dało się tutaj zauważyć niezwykłe oży- 
wienie. To koło Młodzieży Wiejskiej z Loz- 
nik, Skajster, Nowosiołek, Kiwiszek, Jałówki 

oraz Dziekaniszek dorocznym zwyczajem 
zgromadziły się w Mickunach na swoje Świę 
to, rozpoczynając dzień ten uroczystem na- 
bożeństwem w miejscowym kościołku. 

Po nabożeństwie publiczność zebrała się 
przed lokalem gminy, gdzie po wysłuchaniu 
przemówienia Prezesa Zrzeszenia, ruszyła na 
czele z młodzieżą wiejską na grób poległych 
bohaterów celem żłożenia wieńca. 

Wyczyny sportowe sekcyj P. W. i W. F. 
tych Kół pod okiem Komendanta Powiato- 
wego P. W. i iW. F. p. kapitana Pakuły w 
godzinach popołudniowych na prowizorycz- 
nem boisu w Mickunach skupiły liczne rze 
sze miejscowej ludności i przyjezdnych go- 
ści z Wilna oraz z terenu gminy. 

Młodzież wiejska zahamowana w swym roz 
woju fizycznym przez przedwczesną pracę 
codzienną i trudne warunki życiowe, dzięki 
jednak stosunkowo niedługiemu treningowi 
wykazała w trójboju lekkoatletycznym niez- 
łe wyniki. Pierwsze miejsce w stumetrówce, 
skoku wda] i pchnięciu kulą uzyskał Dow- 
giałło Piotr, członek Koła Młodzieży Wiej 
skiej w Łoźnikach, zdobywając przechodnią 
nagrodę na rok 1931 najlepszego trójbojow 
ca gm. mickuńskiej. 

Całość Gminnego Święta P. W. i W. F. 
zrobiła na obecnych dobre wrażenie. 

Po zawodach sportowych ochoczo bawio 
no się przy dźwiękach doskonałej orkiestry 
1 p. p. Leg. Zabawy ludowe i tańce na wol 
nem powietrzu poruszyły wszystkich, nawet 
tych co mają zwyczaj tylko się im przy- 
glądać. 

O godzinie 19-ej rozpoczęła się w lokalu 

  

gminnym uroczysta akademja, zagajona 

przez p. Matarewicza Antoniego, członka 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, niestru- 
dzonego pracownika na niwie pracy społecz 
nej Kół Młodzieży Wiejskiej gm. mickuń- 
skiej. 

Następnie sama młodzież składała spra- 
wozdania z działalności swych Kół. A dzia- 
łalność ta jest dość wszechstronna i urozma 
icona, Przedewszystkiem zwraca się naj- 
większą uwagę na oświatę rolniczą, podnie 
sienie stanu rolnictwa przez konkursy rolni- 
cze, polet 
nictwo, kształcenie członków organizacji w 
szkołach rolniczych, prenumerowanie i stu- 
djowanie korespond. kursów oświat.-rolni- 
czych im. Staszica i t. p. Dalej na P. W. i 
W. F., a wreszcie na prace kulturalno-oświa 
towe w świetlicach, na czytelnictwo, wyciecz 
ki i Teatr Ludowy. 

Społeczeństwo nasze interesuje się prze- 
jawami życia wsi, a najlepszym tego dowo. 
dem może być liczny udział w tej uroczysto- 
ści przybyłych gości, a więc przedstawiciela 

atowych — zastępcy starosty wi. 
-trockiego p. Norberta Trzaski-Pokrze 
ego, niezastąpionej opiekunki ruchu 

młodzieży wiejskiej gm. mickuńskiej p. Pre- 
mjerowej  Prystorowej, Prezesa Związku 
Młodz. Wiejskiej Z. Wil. p. naczelnika Ma- 
łowieskiego, Wiceprezesa, posła na Sejm p. 
Kamińskiego, przedstawicieli wojskowości. 
organizacyj oraz instytucyj społecznych, jak 

viązku Strzeleckiego, Stow. Młodz. Pols- 
Wydziału Samorządowego, Instyt. Na- 

uk Handl.-Gospodarczych w Wilnie, nauczy 
cielstwa gm. mickuńskiej i innych. 

Uprzejmi organizatorzy imprezy udzielili 
głosu gościom, którzy w gorących słowach 
podkreślali znaczenie pracy społecznej mło- 
dzieży wiejsk. i ich pomocników oraz wyra- 
żałi szczere życzenia powodzenia i pomyśl 
nego rozwoju rozpoczętych prac. 

Na dalszy program akademji złożyła się 

   

          

   

dczalne, wzorowe sadow | 

Podezas rewizji w mieszkaniu Koł 
paka znaleziono zrabowane Szwengru 
benewi 75 złotych. 

Badani młodociani zabójcy przy- 
znali się do winy, oświadczając, że 
zabójstwa i rabunku dokonali pod 
wpływem 23-letniego Wineentego Ba- 
zygiela, mieszkańca wsi Szulany, któ- 
ry namawiał ieh do dokonania zbrod 
ni. 

Jak wynika z zeznań Kołpaka, ka 
rabin, z którego zastrzelili Szwengru 
bena, zabójcy rzucili do pobliskiego 
jeziora. 

Młodecianych przestępców osadzo 
no w więzieniu Łukiskiem. (e) 

w gminie gródeckiej. 
okno po wybraniu szyby, poczem silnym u- 
derzeniem noża fińskiego w skroń odebrali 
mu žycię. 

Podłeża mordu narazie nie. wyświetlono. 
Wobec braku śladów rabunku, powstaje 

przypuszczenie, że motywów zbrodni nale- 
ży szukać w politycznej działalności zamordo 
wanego. 

Dalsze dochodzenie prowadzi policja z ca 
łą energją. (e) 

przewyborna Szopka — satyra na stosunki 

mickuńskie — z dużym talentem odtworzona 
przez „Dziadka od Szumska*, zdaje się na- 
uczyciela szkoły powszechnej gm. mickuń: 
skiej, magistra praw p. Krzysztofka, które. 
go pod dobrą charakteryzacją trudno było 
poznać. 

„Wspomnienia Orkanowe* i wręczenie 
przez p. Pilara, miejscowego ziemianina — 
przyjaciela młodzieży, bronzowych oznak 
sprawności fizycznej Federacji Związków 
Młodzieży Wiejskiej, zdobytych w ub. r. 

przez tutejszą młodzież wiejską — zakończy 
ly akademję. Z 

Prawie do rana bawiono się w miłej i 
niczem niezamąconej atmosferze przy dźwie 

kach orkiestry 1 p. p. Leg. 
Organizatorom całej imprezy należą się 

szczere wyrazy uznania zarówno za „Szop- 
kę* jak i całość imprezy, która wywarła 
tak dodatnio na obecnych wrażenie i może 
być przykładem dla innych naszych terenów. 

E. A. 

BRASLAW 
+ Walne zebranie członków powiatowe- 

go Koła Związku Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Brasławiu. W 
dniu 17 czerwca b. r. odbyło się walne ze. 
branie członków powiatowego Koła Zw. Inw. 
Woj. R. P. w Brasławiu. Na zebranie przy- 
był przedstawiciel starosty brasławskiego p. 
Dochtorowicz, przedstawiciel Federacji Po- 

wiatowej P, Z. O. O. w Brasławiu p. Wojcie- 
chowicz oraz z ramienia zarządu wojwódzkie- 

go Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie jako delegat 
p. M. Borysewicz. 

Walne zebranie zagaił administrator Koła 
brasławskiego M. Nawolski, poczem wybarno 
prezydjum zebrania w składzie — przewodni 
czącego M. Borysewicza, asesorów — B. Ry- 
baka i S. Olchówkę oraz sekretarza — S, Ly- 
saką. Po ukonstytuowaniu prezydjum przy- 
siąpiono do dalszych punktów porządku ob- 
rad t. j. sprawozdania z działalności Koła 
i kasowego, dyskusji, wyboru zarządu, ko- 
misji rewizyjnej i delegatów oraz wolnych 
wniosków. 

Sprawozdanie administratora wykazało, że 
działalność Związku Inwalidów w Brasławiu, 
jako organizacji spoecznej i ideowej, polega 
przedewszystkiem na opiece nad ofiarami 
wojny, oraz szerzeniu wśród nich pracy nad 
utrwaleniem państwowości polskiej na tych 
odległych kresach Rzeczypospolitej. Sprawo- 
zdanie zostało przyjęte bez dyskusji, oraz 
jednogłośnie uchwalono absolutorjum i po. 
dziękowanie za dotychczasową pracę admi- 
nistratorowi p. Nawolskiemu. 
"W wyniku wyborów wyłoniony został Za- 

rząd Koła w następjącym składzie: przewod- 
niczący—Bolesaw Rybak, sekretarz—Michał 
Nawolski, skarbnik — Lubowicz Abram, oraz 
jako czonkowie Jabłoński Jan, Olchówka Ste- 
fan i Łysak Stanisław. Do komisji rewizyjnej 
wybrano:  Plattę Franciszka, Kacę Fałke, 
Kondratowicza Franciszka, Auksztola Józefa 
i Skowyrko Aleksandra. 

Po wyborze zarządu uchwalono wysiać 
depeszę do p. wojewody wileńskiego z po- 
dziękowaniem za opiekę nad ofiarami wojny, 
oraz pisma do p. starosty i p. naczelnika 
Urzędu Skarbowego z podziękowaniem za 
życzliwe traktowanie spraw inwalidzkich pow. 
brasławskiego. Uchwalono również przesłać 
pismo z podziękowaniem do Zarządu Woje- 
wódzkiego Związku Inwalidów Wojennych 
R. P. w Wilnie za pełną poświęcenia i owocną 
pracę dla dobra ofiar wojny. 

W wolnych wnioskach zebrani poruszyli 
szereg spraw, dotyczących zaopatrzenia inwa- 
lidzkiego, jak przyznania ulg przy kupnie 
drzewa budulcowego i opałowego w lasach 
państwowych, leczenia, protezowania i t. p. 

Na zakończenie przewodniczący zebrania 
M. Borysewicz udzielił wyjaśnień we wszyst. 
kich poruszonych sprawach, poczem zwrócił 
uwagę zebranych na konieczność ubezpiecze- 
nia się na życie w P. K. O. przez Federację 
oraz czynnego udziału w pracach Federacji 
P. Z. O. O. na terenie gmin i powiatu 
brasławskiego, jak również na konieczno 
należenia i popierania Związku Inwalidów 
i prenumerowania prasowego organu związ- 
kowego tyg. „Inwalida“. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, okrzy- 
kami na cześć Rzeczypospolitej Polskiej, Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego i Związku Inwalidów, 
wzniesionemi entuzjastycznie przez zebranycii 
zakończono walne zebranie inwalidów pow. 
brasławskiego. 
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Wyjašnienie. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* podaną została nieścisła informa- 
cja o wyjeździe p. Pimonowówny jako de- 

legatki organizacyj kobiecych w Wilnie na 
warszawski zjazd Wszechłsowiańskiego Zje- 
dnoczenia Kobiet, 

Wspomniane organizacje bowiem wysłały 
w celu zasiągnięcia informacyj p. Marję 
Iwaszkiewiczową, zaś p. Pimonowównę wy- 

jechała jako przedstawicielka staroobrzędo- 
wych Rosjanek. 

  

Prof. Ehrenkreutzowa 

KUR VJ ESR 

Z muzyki. 
Popis warszawski, — Sezon koncertowy 
stracony. — Przedstawienie operowe. 

W zeszłym tygodniu odbył się w 
Warszawie popis klas fortepjanu 
szkół muzycznych Bydgoszczy, Kato- 
wie, Krakowa, Lwowa, Łodzi, Pozna- 
nia, Torunia i Wilna. Ta inicjatywa 
Departamentu Sztuki Ministerstwa 
W. R. i O. P., podjęta w celu zazna- 

  

jomienia się z metodami i wynikami 
pracy różnych polskich środowisk 
muzycznych, znalazła żywy od- 
dźwięk: 12 uczelni muzycznych z ca- 
łego państwa przysłało swoich najwy- 
bitniejszych uczniów. 

Pomimo, że audycja ta nie miała 
charakteru konkursu,  mimowoli 
wszakże wśród słuchaaczów mimowoli 
ły doraźne opinje i-porównania przy 
produkcjach przedstawicieli poszcze- 
gólnych uczelni. Ogólny poziom hau- 
czania w klasach fortepjanu był bez- 
warunkowo dodatni: Oczywiście, du- 
żą rolę w słuchanych produkcjach 
odgrywać musiały indywidualne za- 
lety wykonawców, jak np. posiadania 
większego lub mniejszego talentu, nie 
mniej jednak i dodatnie właściwości 
kierunku i metod nauczania uwydat- 
niły się wyraźnie. 

Wilno miało tu swój moment 
triumfu. Utalentowany uczeń Konser 
watorjum Wileńskiego, p. Zygmunt 
Jeśman, (klasa p. Kimontt-Jacyno- 
wej), swoją interpretacją koncertu 
organowego Bacha i „Mefisto Liszta 
wywołał na sali wybuch szczerego 
przejęcia i podziwu: tyle tu było rze- 
telnego artyzmu interpretacji i polotu 
wspartych na gruntownych podsta- 
wach środków sztuki pianistycznej 
Wysunięcie się ucznia uczelni na- 
szej na czoło tylu reprezentantów ty- 
lu innych szkół z całego państwa, jest 
pochlebnym sprawdzianem poziomu 
Konserwatorjum Wileńskiego i szcze 
gólnie — jak w tym wypadku — je- 
go klasy fortepjanowej. Wyrazem te- 
go były pełne zachwytu gratulacje, 
składane w ciągu dwóch dni popisów 
warszawskich na ręce dyr. Wyleżyń- 
skiego i świetnego pedagoga, p. Ki- 
montt-Jacynowej. 

6 w 

Wracając na grunt wileński ruchu 
muzycznego, trzeba ze szczególną do- 
sadnością podkreślić pewną bolączkę 
obecnego sezonu. 

Oto jesteśmy już w drugim mie- 
siącu ciepłej pogody, a o uruchomie- 
niu koncertów orkiestry symfonicznej 
w ogrodzie po-Bernardyńskim nic nie 
słychać. 

Słychać natomiast, że przyczyną 
tego jest niemożliwość porozumienia 
się dzierżawcy ogrodu (w roku bie- 
żącym dyrekcji Teatrów) z członkami 
orkiestry, których obecnie postawio- 
no w roli angażowanych pracowni- 
ków, lecz bez gaży, a na warunkach 
procentowych. Magistrat, obecnie do- 
konał oddania ogrodu dyrekcji Teat- 
rów, pomimo, że wlatach ubiegłych 
oddawał go w celu organizowania 
koncertów bądź orkiestrze symfonicz 
nej, bądź Towarzystwu Filharmonicz- 
nemu, które stale orkiestrę symfonicz 
ną tam osadzało: i był w tym kilku- 
letnim obyczaju Magistratu zarazem 
gest humanitarny (gdyż w obecnych 
warunkach ów trzymiesięczny letni 
okres koncertowy jest dla większoś- 
ci muzyków wileńskich jedynym о- 
kresem zarobkowym), i jednocześnie 
było podtrzymywanie idei, przed 
ośmnastu laty z pomocą tegoż Magist 
ratu przez kilka jednostek zrealizowa 
nej: idei dostarczenia najkulturalnej 
szej rozrywki szerokim masom ludno- 
ści wileńskiej, idei udostępnienia im 
sztuki muzyki, do której w ciągu in- 
nych okresów roku dostęp mają zam- 
knięty. 

‚ М tym roku Magistrat sprzenie- 
wierzył się sam sobie, oczywiście, 
bezwiednie: przypuszczalnie bowiem 
myślał, że dyrekcja Teatrów pomyśl 
nie przeprowadzi polecone sobie zor- 
ganizowanie koncertów; w rezultacie 
jednak spowodował dwie krzywdy: 
oddając ogród w ręce niepowołane, 
pozbawił kilkumiesięcznego zarobku 
członków orkiestry symf., oraz pozba- 

wił rzesze ludu miejskiego uszlachet- 
niającego wpływu sztuki. Zastąpienie 
koncertów symfonicznych estradowe- 
mi występami artystów dramatycz- 
nych, i produkcjami orkiestr wojsko- 
wych, oczywiście nie jest niczem ka- 
rygodnem, jest jednakże nie samym 
pożywnym produktem, lecz jego na- 
miastką. 

Znowu sprawy muzyczne nie mo- 
gą w Wilnie znaleźć odpowiedniego” 
potraktowania, znowu obskurantyzm 
zatriumfował w tej dziedzinie. | 

* * * 

Dnia 2 czerwca w sali teatru „Lut- 
nia*, odbyło się przedstawienie opero 
we w wykonaniu uczennic prywatnej 
szkoły śpiewu p. Toczyłowskiej, oraz 
gościnnego występu p. Bukowskiego, 
— ną cel dobroczynny. 

Kierownictwo muzyczne spoczywa 
ło w rękach p. prof: Gałkowskiego, 
reżyserja H. Zelwerowiczówny. 

Słowo wstępne o historji ewolucji 
opery komicznej wypowiedział prof. 
M. Józefowicz. 

Na program składały się: trag- 
ment z 2-go aktu „Damy Pikowej* 
Czajkowskiego i jednoaktowa opera 
komiczna „Zaślubiny Żanety* Mas- 
se (druga połowa XIX wieku). 

Można naogół stwierdzić, że przed 
stawienie było zupełnie udane z wi- 
docznym nakładem pracy i staranno- 
ści wykonane. Szczególnie strona mu- 
zyczno-wokalna zasługuje na uznanie 

W_I DOE NS K I 

Znowu demonstracja bezrobotnych. 
Wobec tego, że roboty budowlane miej- 

skie i inne ulegają z powodu trudności kre- 

dytowych opóźnieniu, p. Wojewoda, uwzglę- 

dniając ciężkie położenie bezrobotnych, pole 

cił Wydziałowi Pracy i Opieki Społecznej 

Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowemu 

Urzędowi Pośrednietwa Pracy dołożyć usil- 

nych starań dla zatrudnienia bezrobotnych. 

Zwołana była przez p. Wojewodę w dniu 6 

b. m. konferencja przy udziale wiceprezyden 

ta Czyža i innych przedstawicieli władz sa- 

morządowych i państwowych. Wynikiem tej 

akcji było skierowanie narazie 223 bezro- 

botnych w ciągu dwu dni na roboty drogowe 

i inne. 

W dniu 10 b. m. Państwowy Urząd Pośre 

dnietwa Pracy zaproponował 40 dalszym 

bezrobotnym udanie się na robotę na drogi 

państwowe i sejmikowe pod Wilnem, za 

wynagrodzeniem po 3 zł. dziennie. Bezrobot 

ni odmówili przyjęcia pracy, a tak samo od- 

mówili udania się na roboty wszyscy inni 

zebrani w tym dniu w PUPP. w liczbie bli- 

sko 200 osób. Wobec tego bezrobotni, którzy 

nie chcieli przyjąć proponowanej im roboty, 

zostali skreśleni z listy ewindeneyjnej P. U. 

P. P. 

W. związku z tem wczoraj przed lokalem 

Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy 

zgromadziła się większa grupa bezrobotnych 

w ilości zgórą 200 osób. Skorzystali z tego 

agitatorzy, którzy zazwyczaj w takich wypad 

kach szybko zjawiają się na miejsce więk- 

szych zramadzeń bezrobotnych, żerując na 

ich ciężkiej sytuacji materjalnej. 

Podżegani przez agitatorów bezrobotni po- 

stanowili urządzić demonstrację i przecią 

gnęli ulicami Subocz i Wielką, udając się 

pod gmach Urzędu Wojewódzkiego. Vis a vis 

poczty bezrobotni demonstracyjnie usiedli 

na jeźdni, tamując na parę minut ruch ko- 

łowy. W związku z wytworzoną sytuacją 

zmuszona była ingerować policja, która 

rozproszyła demonstrantów. Mimo to bezro- 

botni poczęli gromadzić się znowu. Agitato- 

rzy, którzy uwijali się między bezrobotnymi 

nawoływali ich do zaatakowania policji, któ- 

ra wezwała demonstrantów do rozejścia się. 

Wobec groźnej postawy tłumu, policja 

zmuszona była przypuścić konną szarżę, are 

Sztując kilkunastu agitatorów, których osa- 

dzono w więzieniu centralnem. 

SOB 
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| Wschód słońca—g. 3 m. 16 

Zachėd + —g. 19 m. 55 

Spostrzeżenia Zakładu Metsorsiogji U. 8. E. 
w Wilnie z dnia 10/VI—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia |- 11? С. 
[A najwyższa: -- 150 C. 

> najniższa: -- 8° С. 

Opad w milimetrach: 4 
Wiatr przeważający: wschodni, 

'Tendencja baromu silny wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przelotny deszcz. $ 

SAMORZĄDOWA. 
— Posiedzenie wydziału powiatowego. 

Jutro w lokalu sejmiku wileńsko-trockiego 
przy ul. Wileńskiej odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wileńsko- 
trockiego. 

Na porządku dziennym posiedzenia fi- 
guruje szereg ciekawych spraw, a między 
in. sprawa naprawiania szkód wyrządzo 
nych przez powódź. 

е sejmiku wileńsko-torckiego. Sejmik 
wileńsko-trocki  wyasygnował 800 zł. na 
premjowanie przychówku po ogierach na 
terenie powiatu wileńsko-trockiego. Ostatnio 
w 6 punktach kopulacyjnych na terenie po- 
wiatu zostało doprowadzonych 100 źrebiąt 
rocznych i dwuletnich, między kfóre zosta 
ną podzielone premje. 

Obecnie na powiatowych punktach kopu 
lacyjnych znajduje się 13 ogierów państwo- 
wych i 4 sejmikowe. 

MIEJSKA. 

— Wysiłki Magistratu w walee z bezro- 
bociem. W związku z ciężką sytuacją bez- 
robotnych Magistrat m. Wilna idąc im na 
spotkanie z resztek kredytów zatrudnił 100 
osób przy robotach na plantaejach miejskich. 

Starania o subsydja rządowe są w pełnym 
tóku. 

— Polewanie i zamiatanie ulic. Policja 
otrzymała polecenie wzmożenie nadzoru nad 
zamiataniem i polewaniem ulic. Dozorcy do- 
mów w razie stwierdzenia uchybień w tym 
względzie pociągani będą do surowej odpo- 
wiedzialnošci w drodze  administracyjno- 
karnej. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Konfiskata „Wilner Togu“. Z nakazu 
władz administracyjnych skonfiskowany zo- 
stał wczorajszy numer gazety żydowskiej 
„Wilner Tog*. Powodem konfiskaty był od- 
cinek p. t. „Przekręcone słowa”. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Polonistów St. U. S. B. Dnia 
7 czerwca odbyło się doroczne Walne Zebra- 
nie Koła Polonistów Słuch. U. S. B. celem 
wyboru nowego Zarządu. 

W sprawozdaniu z działalności Koła za 
rok ubiegły, ustępujący prezes kol. Stupkie- 
wicz przedstawił pracę Zarządu, oraz poszcze 
„gólnych Sekcyj i Agend. 

W roku sprawozdawczym Zarząd zorga- 
nizował dwa odczyty publiczne prof. Pigonia 
(Wzloty i upadki Mesjanizmu Miekiewicza! 
i prof. Morełowskiego (Barok wileński); za 
jego staraniem doszedł też do skutku pierw 
szy reprezentacyjny bal Koła Polonistów. 
Sekcja historyczno-literacka odbyła osiem ze 
brań, z czego cztery poświęcone były dyskus- 
jom teatralnym; organizowała ponadto wy 
cieczki do teatru, kin i wysyłała swoich de- 
legatów na „Środy Literackie". Sekcja języ- 
koznawcza urządziła cztery zebrania z reie 
ratami oraz dwie wycieczki. 

Wybitną działalność rozwijała w roku 
sprawozdawczym Sekcja bibljograficzna, wy- 
syłająca bibljografję czasopism wileńskich 
dla „Ruchu Literackiego* w Warszawie, o- 
raz porządkująca czytelnię Koła. Praca w 
S. T. O. ogniskowala się na zebraniach, na 

których odczytywano utwory członków i pro 
wadzono dyskusje w zakresie teorji poetyc- 
kiej. Komitet Wydawniczy ogłosił drukiem 
pracę kol. Dr. H. Turskiej p. t. „O języku 
Chodźki*, jako 3 tom „Bibljoteki Prac Polo- 
nistycznych“. Agenda oświatowa zorganizowa 
ła 7 odczytów popularnych, wygłoszonych 
zarówno w Wilnie jak i na prowii 

Nowoobrany Zarząd ukonstytuował sie 
w składzie następującym: Prezes — kol. St. 

Słabszą stroną przedstawienia była 
gra młodych artystek (p. Bukowski ze 
swobodą i pewną nawet rutyną od- 
tworzył swoją rolę), co zresztą się 
zupełnie naturalnie tłumaczy brakiem 
wyrobienia w tym kierunku. 

Szkoda, że w „Zaślubinach Żane- 

ty” reżyserja nie zastosowała zupełnie 
nieraz praktykowanych skróceń, na 
czemby sztuka nic nie straciła, a tyl- 
ko zyskała, — rozwodnienie bowiem 
tematów muzycznych było charakte- 
rystyczne dla owej epoki, ale dla 
współczesnego słuchacza bardzo nu- 
żące. 

  

  

Zastępca 

Stupkiewicz, Vice-prezes — kol. Zb. Fole- 
jewski, Sekertarz gen. — kol. J. Kuźniar, 

Sekretarz II — kol. B. Bartoszewska, Skarb- 
nik — kol. J. Trypućko, bibljotekarz — kol. 

E. Omieljańczykówna, kierownik czytelni — 
kol. A. Wierzbicka. 

Rada Nadzorcza: Przewodniczący — kol. 
E. Rodziewicz, członkowie: kol. M. Gierżo- 
dówna i kol. Trzebińska. 

Walnemu Zebraniu przewodniczył kol. 
E. Rodziewicz. Zebranie zaszczycili swą obec 
nością: p. dziekan Glixelli, p. prof. Masso- 
nius i p. prof. Koschmieder. 

— Czwartek Akademicki — wyjątkowe 
w piątek. Jutro, dnia 12 b. m. o godz. 20 
min. 15 w Ognisku Akademickiem (ul. Wieł- 
ka 24) odbędzie się „Koncert-Rewja Chóru 
Akademickiego“ pod batutą p. Zygmunta Do- 
łęgi. W programie: 1) Śpiewy chóralne, 2) 
śpiewy solowe, 3) deklamacje, 4) tańce so- 
lowe. Po koncercie gry towarzyskie do g. 24. 

— Podaje się do wiadomości wszystkich 
tzłonków Legjonu Młodych, że zebrania to- 

warzyskie L. M. w czasie feryj letnich będą 
się odbywały w lokalu własnym L. M. Uni- 
wersytecka 6/8 o godz. 17 co drugą niedzielę 
poczynając od dnia 14 b. m. 

— Wzywa się wszystkich kolegów ezłon- 
ków Legjonu Młodych do zgłaszania się w 
sekratarjacie L. M. Uniwersytecka 6/8 w 
czwartki, godz. 12—14 oraz soboty 19—20 
w celu podania swych adresów wakacyjnych 
oraz dla uzupełnienia danych osobistych 
do ewidencji. 

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dodatek mieszkaniowy dlą nauczycieli. 

Onegdaj wieczorem w lokału Magistratu od. 
było się posiedzenie miejskiej komisji kul- 
turalno-oświatowej, na którem postanowiono 
przywrócić dodatek mieszkaniowy kierowni- 
kom szkół powszechnych oraz wstawić do 
nowego preliminarza budżetowego 40.000 zł. 
na wypłacenie dodatków nauczycielom ży 
dowskich szkół powszechnych. 

— Pokaz robót szkolnych. Od dnia 14—15 
czerwca włącznie trwać będzie pokaz i sprze 
daż robót szkolnych w Państwowej Średniej 

- Szkole Przemysłowo-Handłowej im. E. Dmo- 
chowskiej (w ogrodzie Bernardyńskim). 

Zwiedzać można: w niedzielę dnia 14 
czerwca od godz. 12 do 18, w pozostałe dni 
od godz. 10 do 18. 

— Roczny kurs tkaeki, Dowiadujemy się 
że przy Państwowej Średniej Szkole Przemy- 
słowe-Handlowej im. E. Dmochowskiej zo- 
stanie otworzony od 1 września r. b. Rocz- 
ny Kurs Tkacki. 

Tkactwo ręczne, uprawiane na Kursie 
nie będzie się opierało na tradycjach sztuki 
ludowej, jak to było dotychczas ogólnie prak 
tykowane, lecz, zgodnie ze współczesnemi 
kierunkami przemysłu artystycznego, starać 
się będzie o stworzenie własnych form twór 
czości. 

Zapisy przyjmuje i wszelkich odnośnych 
informacyj udziela sekrelarjat Szkoły Prze- 
mysłowo-Handlowej, ul. Wileńska 10. 4 

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

nim dniu poboru rocznika 1910-go, winni są 
stawić się w gmachu przy ul. Bazyljańskiej 2 
punktualnie o godz. 8-ej rano w ysey po- 
borowi z nazwiskami na literę 

Ponadio w dniu tym obowiązek stawien- 
nietwa obejmuje mężczyzn urodzonych w r. 
1908-ym, którzy przy poborze w roku ubieg- 
łym i kategorję „B“ i zakwalifiko- 

jako czasowo niezdolni do służ. 
owej z nazwiskami od litery A do K 
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Z POCZTY. 
— Dozwolone dopiski na drukach. Władze 

pocztowe zezwoliły na przesyłanie za pośred- 
nietwem poczty według taryfy dla druków za- 
proszeń, na których data i miejsce zebrania 
będą dopisane odręcznie lub sposobem me- 
chanicznym. 

— Zagraniczne kartki korespondencyjne 
z odpowiedzią. Do Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów wpynęło ostatnio ze strony pu- 
hliczności wiele skarg, że urzędy i agencje 
pocztowe nie posiadają zagranicznych kar 
tek korespondencyjnych z odpowiedzią (po- 
dwójnych). W związku z tem Dyrekcja wyda- 

ła okółnik, polecający wszystkim urzędom i 
agencjom w jak najszybszym czasie usunąć 
te braki. 

Cena kartki zagranicznej bez. z 
opłaty wynosi 2 grosze. 

ekcja Poezt I Telegratów komu- 
nikuje, w Ochonowie, pow. nowogródzkie 
go, z dniem 5 b. m. wprowadzono służbę 
telegraficzną i telefoniczną. 

ZE ZWIĄZKÓW I! STOWARZYSZ. 
— Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 

ców Chrześcijan w Wilnie powiadamia, *ż 
w komunikacie, dotyczącym składu Zarządu 
Stowarzyszenia, mylnie qpuszczono nazwisko 
członka Zarządu p. Jana Rochowicza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 

Polskich, We czwartek dnia 11 czerwca + 
r. o godz. 8-ej wieczorem w gmachu Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej odbędzie 
się 90 zebranie członków Koła. 

Na porządku dziennym: Komunikaty i 
informacje o bieżących pracach i wydarze- 
niach. 

Wprowadzeni goście mile widziani. 

RÓŻNE. 
— Zakończenie kursów. Wczoraj został 

zakończony, odbywający się w Wilnie 3-dnio- 
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wy kurs dla rachmistrzów gminnych kas po- 
życzkowo-oszczędnościowych. Kurs miał cha: 
rakter przeszkoleniowy i liczył 30 słuchaczy. 

Jednocześnie ukończony został. również 
3-dniowy kurs dla inspektorów samorządo- 
wych. 

— Cyrk w Wilnie. W piątek 12 czerwca 
nastąpi otwarcie cyrku Staniewskich na pla- 
cueprzy ul. Mickiewicza 55, początek pun- 
ktualnie 8.20 wiecz., szczegóły w  ogłosze- 
niach na afiszach. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka sportowa. Zarząd Wileńskie 

go Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów 
zawiadamia członków i sympatyków, iż w 
dniu 14 b. m. (niedziela) odbędzie się je- 
dnodniowa wycieczka na motocyklach do 
m. Grodna. 

Zbiórka punktualnie o godz. 4 m. 30 ra- 
no na placu Katedralnym. 

Udział gości mile widziany. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś z powo- 

du próby generalnej „Ulicy* Rice,a Teatr 
nieczynny. 2 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 wieczorem dru- 
gi występ znakomitego zespołu Moskiewskie- 

go Teatru Artystycznego, t. zw. grupy pra- 
skiej. Wystawiona będzie urocza, pełna na- 
stroju sztuka K. Dickensa „Świerszcz za ko- 
minem'*. 

Jutro, w piątek dnia 12 o godz. 8 m. 
odbędzie się „Wieczór A. Czechowa*, któ 
wypełnią cztery drobniejsze utwory 
świetnego pisarza, w opracowaniu scenicznem. 
Będą to: „Jubileusz”*, „„Oświadczyny*, „Chi 
rurgja*, oraz „Zapomniał*. Dochód z tego 
przedstawienia przeznaczony jest dla Komi- 
tetu Pomocy Wsi Wileńskiej. 

— Jutrzejsza premjera w „Lutni“. Jutro, 
w piątek dnia 12-g0 b. m. Teatr „Lutnia“ 
wystąpi z niezwykle ciekawą premjerą. Bę- 
dzie nią głośna sztuka amerykańskiego autora 

mera Rice'a p. t. „Ulica*. Sztuka ta cieszyła 
się rekordowem powodzeniem w Warszawie, 
oraz w Poznaniu i Łodzi. Nie należy wątpić, 
że i naszem mieście stanie się sensacją dnia. 
Reżyserję powierzono R. Wasilewskiemu, któ- 
ry jednocześnie odtwarza jedną z głównych 
ról. W pozostałych rolach ukaże się cały ze- 
spół "Teatrów Miejskich, znajdując szerokie 
pole do popisu aktorskiego, wśród tylu, 
świetnie przez autora zarysowanych, postaci. 
Szluka przedstawia życie wielkiej kamienicy 
czynszowej w ubogiej dzielnicy Nowego-Jor- 
ku, i rozgrywający się na lem tle dramat ro- 

dzinny. Specjalna ilustracja muzyczna zobra- 
zuje różnorodne gwary hałasy wielkiego 
miasta. Sensacyjna nowość ta wzbudziła w. 
Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. 

— Jutrczjszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Jutro, w piątek 
dnia 12-go b. m. odbędzie się o godz. 8 m. 30 
w ogrodzie po-Bernardyńskim dziesiąty z rzę- 
du koncert popularny. 

RABIJO 
CZWARTEK, dnia 11 czerwca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.10: Kom. meteor. 12.35: 
Poranek szkolny z Filharmonji. 12.25: „Kło- 
poty gospodarskie w XVII wieku*. 16.40: 
Program dzienny. 16. Kom. dla żeglugi. 
16.50: „O zawodzie oficera* odcz. 17.10: Mu 

zyka symfoniczna płyty). 17.35: „Róże na 
haldach“ odcz. 18.00: Koncert popołudniowy. 
19.00 „Skrzynka pocztowa Nr. 153“. 19.15: 
„Konik zwierzyniecki“. 19.45: „Wileūskie de- 
tektory wobec nowęj stacji“ pog. 19.35: Pro- 
gram na piątek. 20.00: Pras. dzien., radį. 
20.15: Koncert. '21.30: Słuchowisko. 22.00: 
„Poezja czy technika“ djalog. 22.15: Dodatek 
do pras. dzien, radj. 22.20: Recital śpiewaczy 
Klaudji Ossiwicz-Stańskiej (sopran). 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. ° 

NOWINKI RĄDJOWE. 
- LAJKONIK. 

Każde miasto o pewnej tradycji ma swo- 
je uroczystości zrośnięte z niem nierozerwał 
nie. Może kiedyś w Wilnie sztucznie za- 
strzykiwany Bazył k stanie się tem, czem 
jest dla Krakopra Lajkonik czyli Konik Zwie 
rzyniecki. Ten doroczny obchód na pamiąt- 
kę nie abstrakcyjnego, ale konkretnego nie- 
niebezpieczeństwa tatarskiego, związany jest 
z rodziną Włóczków. Jeden z protoplastów 
tej rodziny zdołał oszukać Tatarów w .prze- 
braniu mongolskiem.* Transmisja radjowa 
z lej uroczystości będzie atrakcją dzisiejsze 
go programu. 

POEZJA 1 TECHNIKA, 

Jak mało przemyślenia ma w „sobie po- 
pułarne przeciwstawienie między poezją a 
techniką, jak dużo wspólnych elementów 
tkwi w tych formach ludzkiej zodbywezo- 
ści, o tem zapewne dowiemy się z interesu- 
jącego djalogu przed mikrofonem o godz. 
22.00. Reprezentant sztuki technicznej inż. 
Tadeusz Zamoyski i przedstawiciel literatu- 
ry red. Jan Sokolicz-Wroczyński przedyskn- 
tują formę konstrukcji twórczości poetyc- 
kiej i stronę treściową poezji od czasów za- 
mierzchłych do dziś. 

CZWARTA Z PRAWEJ. 

Masowość produkcji i konsumcji siłą fa- 
ktu doprowadza również do masowego tra- 
ktowania człowieka. Numeruje się już nietył 
ko więzniów, którzy zakłócają spokój spo- 
łeczny. Miłe, uprzyjemniające życie girls — 
również nie są znane inaczej, jak pod na- 

zwą np. „Czwartej z prawej strony*. Że 
jednak tego rodzaju schematyzowanie nię 
odbierze jeszcze radości życia, dowodzi te- 

ole słuchowisko pióra Stanley'a Co- 
oka, właśnie p. t. „Czwarła z tamtej stro- 
ny“, osnute na tle zakulisowych stosunków 
teatrzyku rewjowego (21.30). 

KONCERT POPOŁUDNIOWY. 

W dzisiejszym koncercie popołudniowym 
Rozgłośni wileńskiej weźmie udział Mikołaj 
Doderonek, dobrze znany radjosłuchaczom 
wiłeńskim z gry na skrzypcach, oraz Chór 
Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Wil- 
nie. 
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DETEKTORY A LIPÓWKA. 

Zawodowym właścicielom. detektorów du- 
żo pomoże w rozwikłaniu wątpliwości w zwią 

z uruchomie: nowej radjostacji na 
Lipówce trzecia zkolei pogadanka inż. Miecz. 
Galskiego na tema „Wileńskie detektory 
wobec nowej slacji*. > 

KULTURALNA SENSACJA. 

W obecnych czasach rozwydrzenia szo 
winizmów wzajemnych po obu stronach gra 
nicy, niemal na sensację zakrawa audycja, 
która odbędzie się w piątek. Przed mikrofo 
nem radjostacji wileńskiej wystąpi p. Elga 
Kern, autorka pracy o Polsce p. t. „Vom 
alten und neuen Polen*, z odczytem w ję: 

zyku niemieckim na temat: „Czy porozumie 
nie kulturalne polsko-niemieckie jest możli 
we?“. Autorka jest na terenie Niemiec jedną 
z nielicznych przyjaciółek Polski i propa- 
gatorek zbliżenia kulturalnego w myśl tezy 
że zatargi polityczne nie powinny oddzia- 
ływać na stosunki wymiany duchowej mię- 
dzy kulturalnemi narodami. Na ile szykan 
i niezrozumienia naraża się w Niemczech, 
głoszą taką tezę, nie trzeba dodawać. Z tem 
większą sympatją i życzliwością powinna po- 
witać prelegentkę publiczność polska. Słowo 
wstępne o działalności i twórczości literac- 
kiej autorki wygłosi p. Witold Hulewicz -- 
po przemówieniu niemieckiem p. Kern na« 
stąpi polskie streszczenie. 
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fin Bliejskie 
I3ALA WIEJSKA 

Od dnia 9 do 12 czerwca 

1931 roku włącznie będą 
wyświetlane filmy: 

Ekscelencji Ambasadora Francji J. Laroche'a. Aktów 8. W 

Dziewica Orleańska. 

K--U R J E. R W 

Wielka epopea 

filmowapodpro- 
tektoratem Jego 

roli: Joanny d'Arc promienna Simonne Genevois. 
Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 

  

E NS KI IB 
Nz. 132 (2074 

Pokój 7. 
nem utrzymaniem, w so- 

  snowym lesie przy rzece. 
St. Gudogaj, fol. „Gókra” 

  

Omirebramuka 5 | NAD PROGRAM Swiat do góry Nogami. Z pea ов 21 ao eż KURJER WILEŃSKI sa z oaran. cor. p. Cybulinowa. | 

io |tz». seme NA ŁAWIE RANBY .2::...| || | DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA | E ||ROWERY| | W roli głównej: 
  „AELIOS" 

*Fteńska 33, tel. 9-28 
  

Ceny zniż.: Na | seans: Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe 

Dziś! Laura la Plante «* Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

NAD Statek komedjantów. 32. 
Początek o g. 4, Ost. seans o g. 8.30 w., w dnie 

Betty Compsoa i Eddie Dowling, 

Partnerem jej jest popul. amant ekranu i sceny Józef Schildkraut. Pozatem| '» 
udział biorą słynne chóry murzyńskie w 100% przeb. filmie dźwięk.-śpiewn.! 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
seansy: Balkon 60 gr., Parter od 1 27. Seansy 0 g. 4,6,8i 10,30 
  

Dinga «wyl śpiewie 1 grat 
banjo oczar. widzów i słuch.ł 

PROGRAM: Wszechświat. 
tek dźwiękowy „Fox'a“.! 
świąt. o g. Z. Ceny znižone, g 

  

  

DZIŚ DLA MĘŻCZYZN o godz. 10.30 wieczór w kinie „CASINO“ 

  
»ZNICZ: 

$-TO JAŃSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40 

ŁUCZNIK, TORNEDO 
oraz inne krajowe i za- 
graniczne, poleca firma 

Zygmunt Nagrodzki 
w Wilnie 

ul. Zawalna Nr. 11-a.   wypłaty.   

LI 
Dógadne warunki | 

  

  

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI BLA URŻĘBÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAŁORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
MLETY WIZYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 

o sprzedania 1 lub 2 
kredensy i stół ja- 

dalny. Ul. Wiłkomierska 
Teu. ЗЫ 

  

    

będzie demon- w A L K A ze P R 0 $ T Y T U C J ą i poprzedzi cdi 1 WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA Dru skieniki JeR y= Gl skutkami SR Gabowskij pensjonat „KALINA”, 
  

Dziś i dni następnych. Wielkie arcy- 
===um dzieło filmowe w/g głośnej po- 

wieści Liwa Tołstoja p. t. 

10 dużych aktach w rolach głównych: M. Pudowkin, Mai 
zyczna, aparaturą dźwiękową sciśle dostosowaną do filmu. 
Pocz. seansów o godz. 6, w niedzielę i św. o godz.4 pp. 

žino Kolejoss 

OGRISKO) 
isbsz dworsa kolejow.) 

  

„ŻYWY TRUP* (Odwieczny trójkąt mał- 
żeński). Potężny o silnem 
napięciu dramat życiowy w 

rja Jacobini i Natasza Wacznadze. |lustracja mu- 

NASTĘPNY PRORRAM: /błąkana młodość. 
  

      

  
  

  

  
DRUKI JEDNO i WIELOBARWNE mz OPRAWA KSIĄŻEK 
PUNKTUALNIE szumu TANIO sz=====_ SOLIDNIE 

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

ceny zniżone. 
    

        Dr. GINSBERG 
  

  

EISS TS ESS EE RES SIS IST 
choruby skórne, wene ° 

ry: i mo łciowa i i i Najkorzystniej  WIGASKE 3 : iieńska 3 Mieszkaniowe centralne ogrzewanie ||| p putoms u Gzowikskieco. PRZETARG Natychmisst sprze. | QtnISKA | u mace 303 ас Polecamy wełny, jedwabie, jedwabie sžtušina в dam piekny tel, 567, : R K deseniowe, jedwabie bieližniane oraz įedwabie Komendant Wojewódzki Policji Państ i w ° Ž R й plaszežome, marksety deseniowe i perkale, | | Wilnie zamierza odda w drodze przetarey nieogroi: | FOIWANECIEK- LOMNISM | badz zezzaica. tareze cc k d Uwaga — WiLENSKA 27. czonego dostawę druków używanych przez Urzędy Po- ARE je: Firma „Inż. Kiersowski A uszerka ® 
13;]„„ Р……;;;;…і w okresie od | kwietnia 1931 r. do | w miejsc. „Ołona” | i Krużołek S-ka". Wilno, 

marca r     
    

DAJE: 

Niezależność i wygodę, do 400/, 

oszczędności na opale. Stosować 

można do wszystkich nowych 

  

  

  

    

W. JUREWICZ 
-„PAWEL BURES“ 

poleca najlepsza zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rz 
Gwasantowana naprava zegarków. 
i biżuterji po cenie przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 

     

Dokładne ilości oraz bliższe szczegóły i wzory 
druków otrzymać można w Intendenturze Komendy 
Wojewódzkiej P. P. codziennie w godzinach urzędo- 
wych. 

Oferty na powyższą dostawę winny wpłynąć do 
Komendy Wojewódzkiej P. P. w Wilnie (ul. Ostro- 
bramska Nr. 6, pokój 2] — Intendentura) najpóźniej 
do dnia 30 czerwca 1931 r. w kopertach opieczętowa- 
nych i zaopatrzonych w napis: „Oferta na wykonanie 
druków dla P. P. na okres |931/32". 

Oferty winny zawierać ceny na poszczególne ro- 
dzaje druków i cenę ogólną całości dostawy. 

Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej 
na złożone wadjum w wysokości 3% wartości ofero- 

  

nad jeziorem, 13 ha Ad. Mickiewicza 23. 
ziemi, ładny dom mie- Telefon 5-60. 
szkalny i 4 zabudo- D- pracowni krawieckiej УАННЕ Wospūdardžie: darńekicjspotrzebae ча 
Sad owocowy koło 
100 drzew, miejsco- uczennice 

Wileńska Nr. 37 m. 52 

-.|Lagtrzębia Góra 
wpobliżu las, z in- 
wentarzem żywym i 

nad pełnem morzem. Pen- 
sjonat „Polesie“ Heleny 

Marja Arnezina 
przyjmuje od 9. de 7 w. 

przaprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 

    

Akuszerka 

anja [akneftwa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

  

martwym. 40 min. ko- 
leją z Wilna, komu- 
nikacja dogodna. Ce- 

  

    
й - о17508 | 0739) dostawy. na przystępna. Zgło- | Proficowej. Ceny przy- mma 4 ' в EŃ Oferty nie odpowiadające wyżej wymienionym wa- i li lub | *tepne. Kuchnia litewska, ; 

ы I 3-Ka W RE NR aaa | lunkom uięsboda ia DAG. osobiste: Wilna Mi, | Pojszd stacja Łebcz. Popierajcie 2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca oso: iste: uno, Mic- 2 Senatorska 22. e w PE zie R o > _kiewicza 5 m. 7._ Zi książkę woj- przemysł * I razie zbiegu jednobrzmiących ofert odbędzie Š R skową, wydaną przez ind nis KONCGBSJONOWANY ELEKTROWONTER się w tymże dniu przetarg ustny. 458/V1 Pianino Sas PK.U, Wilno miasto, ną krajowy a { : 2 pa imię Stanisł. Bajbako- й 
ОННЕ АтЕ ЕЕ STANISŁAW PIO REWICZ 

| Wiłkomierska 3—20. a nie S > RER SEE TSS ECTIS MAŁE SEMINARJUM ZGROMADZENIA KSIĘŽY MISJONARZY 
Św. WINCENTEGO ż PAULO 

Wilno, u!, Subocz 18. 
(Internat i gimnazjum niższe typu staroklasycznego z prawami). 

Chłopcy wzorowi i zdrowi, pragnący zostać kapłanami w Zgroma- 
dzeniu Księży Misjonarzy, mogą być przyjęci do zakładu za umiarkowaną 
opłatą. 

Po ukończeniu klasy IV dalsza nauka i utrzymanie bezpłatne. Wy- 
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į 5 O < z : == = = © Е ы 
> a PR RAR ukończenie przynajmniej czterech oddziałów szkoły powszechnej. 

н = w Iš] Bliższych informacyj udziela ustnie i listownie Dyrekcja. Chcesz się odświeżyć —do rzeki jest dalekol... 
m W eeik miasta przy ulicy Niemieckiej 6 Z POWODU WYJAZDU EJ t 2 “ @ 3 i lokali urządzóne są :s = EEE IS w dużym przewiewnym d d "2 © 

: | ZIMNE TUSZE gey |||SDrZedam domi k. ž = ® Ę orzežwiające dla kąpieli. : : > 5 8 =) 
T R Ž E Ž Ę N I E! Tamże również WANNY oraz ŁAŹNIE przy ul. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. JES) = 5 E A Żak Ę dla kobiet i mężczyzn. O bach=d iedzieći sie: [=] ; < Ш Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- pa. warunkach dowiedzieć się: E : z 5 3 

$ wartościowe piwo w užywane butelki „Patent“ : ulica Lwowska Nr. 22, m. 4. ; aa GO ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU ER : EJ 1% 5 
=“ į wprowadza tem w bląd Sz. Konsumentėw. ia & : 
аао Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- HURTOWA SPRZEDAŽ Luadžė B.p  uvišžds EJ EN = © sus a g ar 3 ze P.p. wyježdžających na letniska! [=] Н — = [r poon prrs Iipes seBiyrss Ke CEMENTU 5 SKŁAD MEBLI El) | £ s @ S х 1 ' 3 © 

P | w A Ž Y w i E c Ki E G © El Syndykatu cementowień polskich el Spółdzielni „Zjednoczeni Stolarze* e] : ž Е Ш 
> PO CENACH FABRYCZNYCH [5] w Wilnie, ulica Trocka 6. [=] zj 

na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą D] [>] | | poleca: leżaki, wózki dziecinne, krzesła, łóżka skła- 8 
Ш Ш dane, oraz różne meble. Ceny zniżone. Przyjmuje JAR CY KSIĄŽ ĘCY BROWAR Ww ŻYWCU EJ M DEU EL E wszelkie obstalunki w zakres stolarstwa wchodzące. B Uwažajcie G nazwę fi 3 
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TADEUSZ SIKORSKI. 5) sposób jednak zostałem bez policji. Co teraz robić? pułkownikowi, że urzędnik chce się z nim widzieć. szyfrowana, była tam mowa o dokumentach, scho- RES т Czy w tych warunkach można tutaj znaleźć lepszych? Przyjezdny na dworcu przedstawił się jako urzędnik wanych na Aptekarskiej wyspie... 
. Weszła żona prokuratora, młoda, nadzwyczaj do szczególnych poleceń przy prezesie rady ministrów Prokurator nagle wstał i poprosił wszystkich do: YCIE R A G APĘ ujmującej powierzchowności osoba, córka dygnitarza i oświadczył, że w ważnej sprawie politycznej udaje się gabinetu. 

= sądowego, również urodzona w Polsce, przywitała się do Japonii. Sł = — Włodzimierzu Pietrowiczu, —oświadczył chłod- Obrazki z Dalekiego Wschodu. z Wichrowskim i z miłym uśmiechem powiedziała: BREE Nawet mi się przyznał, — oświadczył pułkow - no, — to był napewno oszust, podszedł on pana i będąc 
— Ty karmisz Wiesława Juljanowicza opowiada- nik, zniżając głos i oglądając się, czy niema kogo sam poszukiwany, uzyskał ocrhonę. Gdzie on teraz: 

— Tymczasem po kiłku dniach przychodzi do niami o złodziejach policyjnych, a on biedak, pewno z lokajów, — że jest na tropie poważnego spisku na ży- może być? 
mnie nieznany mi osobnik i melduje, że Certwadze dobrze głodny. Proszę na śniadanie. cie cesarza i właśnie goni jednego # terorystow. Pułkownik stał bezradny. Nie mógł zrozumieć. przyjechał, był w Charbinie i tymże expresem pojechał Przy stole potoczyła się ożywiona rozmowa W związku z tem prosił mnie o zarządzenie w stosunku dlaczego prokurator uważa, że to awanturnik, kiedy 
dalej. Podczas postoju pociągu w ciągu dwóch godzin o wspólnych znajomych warszawskich, ostatnich wy- do niego środków ochrony, ponieważ obawia się za- on, doświadczony naczelnik żandarmerji, rozmawiał” 
było przyjęcie w hotelu Gomarteli, na którem byli: darzeniach politycznych i przyszłej pracy i życiu machu i wiezie ważne dokumenty. | z nim, badał i jest pewny, że miał do czynienia z waż- 
pan naczelnik Grimow, sam pan pułkownik ober-po- w Charbinie. : : : — No icóż pan pułkownik uczynił? — zapytał nym urzędnikiem. Spróbował wytłumaczyć prokura- 
licmajster i wszyscy komisarze. Przygrywała orkiestra — Góż tam porabia sędzia Tłustowski? —zagadnął z zaciekawieniem prokurator. : 2 : torowi, że się myli, ten jednak zapalał się coraz więcej; wojskowa. prokurator. A : ; * A> A naturalnie uwzględniłem natychmiast jego i projektował schwytanie tajemniczego osobnika. 

— Myślałem, że to sen, — mówił dalej Cygler — Przeniesiony do Samary.— odparł Wichrowski prośbę, Przecież chodziło o schwytanie ważnych poli- — Wiesławie Juljanowiczu, — zwrócił się pro- 
z cofsz większem napięciem, zdawało mi się, że się — Był on wielkim wielbicielem Warszawy, —- - tycznych przestępców. kurator do Wichrowskiego, — jest dla pana pierwsza 

  

powtarza słynna historja ze zwolnieniem dziesięciu 
politycznych z Pawjaka. Natychmiast udałem się do 
hotelu, przesłuchałem służbę i ustaliłem niezbicie, że 

istotnie było tak, jak mi zamełdowano. Wtedy zażą- 
dałem od naczelnika garnizonu siły wojskowej i kiłku- 
dziesięciu oficerów. Otoczyliśmy mieszkania wszyst- 
kich wyższych urzędników policji i została dokonana 
u nich rewizja. Czego tam nie znaleziono? Zrabowane 
przed dwoma laty kosztowności, ogromne zapasy opju- 

Kiedyś 

kajzerki i 

  

  

zauważył Cygler, 
spytałem 

w Warszawie. Namyślał się, wreszcie palnął: bułeczki 

UL. OFIARNA Na 4, m. 9. 

WYKONY WA: instałacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

Upały są okropne! 
    

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rew. Il-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Lubelskiej Nr. |, zgod- 
nie z art. [U30 Ust. Post. Cyw., podaje do wiadomości 
publicznej, że w dn. 12 czerwca 193] r. o godz. 10 rano, 
w Wilnie przy ul. Trockiej Nr. 9 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji, należącego do Józefa Bruka, majątku 
ruchomego, składającego się z umeblowania, oszaco- 
wanego na sumę zł. 8.271. 
486/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

  

  

  

  

  

  

    
  

—wiec musial się bardzo zmartwić 
go, co mu się najwięcej podoba 

kawa po warszawsku, a potem dodał: no 
i jeszcze panienki z magazynów mód. To się nazywa 
inteligentny człowiek. 

Podczas śniadania przyszedł młody jeszcze puł- 
kownik żandarmerji, który po przywitaniu się zajął 
miejsce przy stole. 
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— A czy pokazywał jakie papiery? — indagował 
dalej prokurator. 

— (0 znomu, — zdziwił się pułkownik, czy można 
ważną osobę fatygować pokazywaniem dowodu 0so- 
bistego, jak jakiego zwyczajnego rzezimieszka? Chciał 
mi nawet okazać dowody, lecz ja zaprotestowałem 
i zapewniłem go, że to zbędne. 

— To szkoda, — zauważył prokurator. A co robił 
podczas postoju pociągu w Charbinie? 

  

czynność. Zredagujemy depeszę szyfrowaną do kon- 
sula rosyjskiego w Kuanczendzach z żądaniem zaaresz- 
towania aferzysty i sprowadzenia go do Charbina. 

— Panie prokuratorze, — zaczął zmieszany pul- 
kownik „jeżeli zajdzie omyłka, może być nieprzyjem- 
ność, to ważna figura... 

Prokurator uśmiechnął się drwiąco: 
-— Niech się pan nie obawia, przyjmuję całą od 

powiedziałność na siebie, jestem pewny, że jest om 
mu, a nawet kamień do podrabiania pieniędzy. Okazało 
się, że była to jedna szajka. Grimow w rzeczywistości 
nazywał się Korniłowiczem, był gdzieś w*Rosji ispraw 
nikiem, na którym tó urzędzie dopuścił się nadużyć, Według słów pułkownika, był to dystyngowany Mówił mi, że był niedawno raniony zagranicą przez (D. e. n.) 
został skazany do robót aresztanckich, skąd zbiegł. osobnik w uniformie min. spraw wewnętrznych spiskoweów... Aha, przypominam sobie, że nadal przy 
W rezultacie jeden komisarz zastrzelił się, Grimow z oznaką orderu św. Włodzimierza. Z nim była dama, * mnie depeszę do Petersburga do prezesa rady ministrów ] —0— 
jeszcze przed rewizją uciekł, a pozostali siedzą. W ten   Pułkownik opowiadał o spotkaniu z bardzo wy- 

sokim dygnitarzem, który jechał przez Charbin z Pe- 
tersburga do Japonii. 

która nie mówiła po rosyjsku. Wachmistrz zamełdował   Pułkownik chwilę sobie coś przypominał, wreszcie 
rzekł: 

— Spacerowaliśmy po peronie i rozmawialiśmy.   
Stołypina coprawda dziwnej treści. Depesza nie była ! 

  

nie w porządku. 
Pułkownik wyszedł. 

Redaktor odpowiedzialny Wiadysiaw Monkiewicz 
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