
  

Rok VIII. Mr. 133 (2075). Wilno, Piątek 12 Czerwca 1931 r. 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

"Cena 20 groszy. 
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Nie zdążyło jeszcze trapione przez 
ciężki kryzys gospodarczy włościań- 
stwo „obeschnąć* po bezprzykładnej 
pod względem rozmiarów katastrofie 
powodzi w kraju, która zrujnowała 
setki gospodarstw chłopskich, — a 
oto nowa bieda, choć jest ona starą, 

jak sam świat włościański, nadciąga 
na ziemie,nasze, jako wynik „suchoś- 
ci“ letniej. 

Po krótkotrwałem, lecz niezwykle 
niszczycielskiem najściu na kraj jed- 
nego żywiołu — wody, zaczyna się 
tu — i to na długo, bo aż do późnej 
jesieni! — panowanie drugiego żywio 
łu — ognia. 

Ze wszystkich stron — z miaste- 
czek, wiosek i zaścianków — nadcho- 
dzą nieprzerwanie wiadomości — cza 
sami po kilka na dzień — o strasz- 
liwych pożogach. 

Niemal z reguły ogień niszczy bez- 
bronne wobec niego osiedla — do- 
szczętnie. 

Charakterystyczną dla losu nasze- 

go i włościańskiego jest właśnie ta 
jego kompletna bezbronność wobec 
żywiołów, całkowita podległość wro- 
giej ludziom woli. Mówi ona o sła- 
bości. efemeryczności w tym Świecie 
wogółe kultury, którą — razem z za- 
budowaniami — tak łatwo zmywają 
z oblieza ziemi lub puszczają z dymem 
pożarów siły żywiołowe. Bo przecie 
kultura tam się zaczyna, gdzie czło- 
wiek przeciwstawia się naturze, gdzie 
występuje on nie jako niewolnik, lecz 
jako władca żywiołów, gdzie zaczyna 
gromadzić — z pokolenia w pokolenie 
— i przechowywać w stale wzrastają- 
cym kapitale kuliury plony i zdobycze 
swej pracy.- 

Oto dlaczego najbardziej pewną i 
skuteczną metodą walki z -pożarami 
jest metoda ogólnego podnoszenia kul- 
tury kraju. 

Jak wszełką chorobę, szczególnie 
zaś — zastarzałą, tak i tę pierwotną 
chorobę pożarową naszej wsi leczyć 
należy nietylko w zakresie sympto- 
mów i skutków, lecz przedewszyst- 

kiem sięgnąć do jej zasadniczych i 
głębszych przyczyn. Organizując włas 
nemi siłami ludności akcję społeczną 
gaszenia pożarów, należy równie pla- 
nowo prowadzić jeszcze bardziej waż- 
ną z ekonomicznego punktu widzenia 
akcję w kierunku niedopuszczania do 
wybuchów pożarów. 

Walkę z pożarami należy prowa- 
dzić w szerokich ramach społecznych, 
zaczynając ją w szkole od rozwi- 
jania przeciwpożarowej świadomości 
i aktywności ludu. Jeśli inteligentna 
artystka mogła paść ofiarą swej nie- 
umiejętności obchodzenia się z og- 
niem, to czegoż spodziewać się należy 
od ciemnej masy chłopskiej, tak dro- 
go opłacającej tę swoją ciemnotę? 
Straszliwe zło zwalczać należy w całej 
jego rozciągłości. 

Wystarczy trochę bliżej wejrzeć w 
te sprawy, by się przekonać, jak orga- 
nicznie wiąże się w jedną całość „,sy- 
stemat zła” w tym fatalnym, zanied- 
banym przez „wyższe sfery“ Świecie 
włościańskim. 

Powszechnie wiadomo, iż główną 
przyczyną żywiołowego charakteru 
pożarów wiejskich, zazwyczaj do. 
szczętnie niszczących wioski, jest cias- 
nota zabudowań. To też pierwszym 
krokiem w zwalczaniu tej żywiołowo- 
ści pożarów musi być usunięcie cias- 
noty w zabudowaniach chłopskich, 
przejście z odwiecznych „SZNUrÓW 

chłopskich na chutory,, czyli tak zw. 
komasacja. 

Akcja komasacyjna rozwija się na 
naszej wsi szeroko, lecz zbyt powolnie. 
Przyczyna tej powolności — podług 
oświadczenia samego ministra reform 
rolnych — leży nie w rzekomem nie- 
rozumieniu ważności sprawy przez 
włościan, lecz — w braku potrzebnej 
ilości geometrów. Znane 'są wypadki, 
iż wioski, które złożyły podania o sko 
masowanie ich ziemi, po trzy lata cze- 
kać musiały na przyjazd geometry! 

Z drugiej strony rozwój akcji Ко- 
masacyjnej wstrzymuje ta okoliczn 
iż bardzo często komasowanie tak zw. 
„głodowych' sznurów chłopskich bez 
jednoczesnego upełnorolnienia staje 
się ekonomicznym nonsensem. Sam mi 
nister reform rolnych niejednokrotnie 
zaznaczał, iż rząd stara się w miarę 
możności przeprowadzać obydwie re- 
formy łącznie, dążące do zrealizowania 
zasadniczego postulatu prawodawstwa 
rolnego w Polsce—uzdrowienia struk- 
tury rolnej kraju. 

Obok komasacji i chutoryzacji go- 
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„CZERWONY KOGUT". 
spodarstw wiejskich stoi drugie istot- 
ne zadanie profilakcyjnej akcji prze- 
ciwpożarowej: propaganda i realizo- 
wanie budownictwa z materjałów nie- 
palnych. Pracę w tym kierunku nale- 
ży postawić szeroko i na podstawach 
racjonalnych, opierając się na siłach 
lokalnych, na organach 'samorządo- 
wych i na pomocy państwowej, wy- 
zyskując wszelkie nadające się ku te- 
mu możliwości miejscowe w postaci 
bogactw naturalnych i wypracowując 
najbardziej celowe w danych warun- 

kach typy budowli. 

Wiadomem jest dalej powszechnie, 
jakim wrogiem kulturalnej aktywno- 
Ści ludu wogóle, jakim dobrym pomoc- 
nikiem straszliwego żywiołu na wsi 
jest „płynny ogień'* — alkohol. To też 
stwierdzić musimy, iż wszelkie posz- 
czególne wysiłki w walee z pożarami 
mogą dać wyniki pozytywne li tylko 
w związku z podniesieniem ogólnem 
kultury kraju, z rozwojem oświaty 
wśród ludu, z wychowaniem chłopa 
miejscowego na jednostkę społecznie 
aktywną, wreszcie—ze wzrostem trze- 

źwości wśród ludu. 
Energja i koszty wydatkowane na 

zrealizowanie tych zasad ogólnych, bę- 
dą zawsze najbardziej produkeyjnemi 
i najbardziej przyczynią się do osiąg 
nięcia tych eelów praktycznych, o któ - 
rych tu mówimy. 

Nie będziemy na tem miejscu wy- 
szczególniali sposobów ratowania pło- 
nących już budynków. Zaznaczymy 
tylko, że i w tej dziedzinie skutecz- 
ność podejmowanych wysiłków ratow- 
niezych zależy od stopnia kulturalno 
ści ludu i kraju. 3 

Organizowanie "straży ogniowych 
winno być przedmiotem usilnej pracy 

naszych samorządów. Polepszenie sta- 

nu dróg umożliwi przytem tworzenie 
straży ogniowych w mniejszej ilości, 
lecz o lepszem wyszkoleniu i wypo- 
sażeniu w udoskonalone maszyny. 
Nasze samorządy gminne, albo lepiej: 
kierownicy takowych — pp. starosto- 
wie — częstokroć skłonni są do zbyt 
pochopnego sprowadz. drogich przy: 
rządów ratowniczych, maszyn zauto- 
mobilizowanych i t. p. — zgodnie z 
ostatniem słowem techniki przeciw- 
pożarowej. Oczywiście, nie będziemy 
krytykowali tej szlachetnej ambicji pp. 
starostów, lecz i w.tym wypadku u- 
względniać należy tak stan finansów 
miejscowych, jak i ogólny poziom kul- 
turalny ludności. Jak mało skuteczną. 
a częstokroć wprost bezsensowną by- 
wa taka jednostronna czy też poka 
zowa — sprowadzona w gotowym sta- 
nie — „kultura“, o tem świadczy wy- 
mownie fakt następujący, podany 0- 
słatnio w prasie. 

W pewnej wsi powiatu Zawiercie 
pożar w ciągu kilku godzin strawił 
38 domów mieszkalnych oraz 85 in- 
nych zabudowań — z całkowitym ży- 

wym i martwym inwentarzem. Nie po- 
mogło nic przybycie natychmiastowe 
aż 14 drużyn pożarniczych z sąsied- 
nich miejscowości, albowiem — na 
całą wieś istniała tylko jedna studnia, 
a i ta znalazła się na terenie, na któ- 
rym już wszechwładnie zapanował 
ogień... To też cały przywieziony na 
ratunek udoskonalony aparat pozostał 
bez żadnego użytku, i pożar musiano 
gasić najprymitywniejszym sposobem 
—ziemią!... 

Podkreślamy, iż wypadek ten za 

szedł na najbardziej „kulturalnym 
zachodnim krańcu Polski -— niemal 
nad granicą z Niemcami i Czechosła 
wacją, a nie na „dzikich* wschodnich 

„kresach ''! 
Niemniej ważny moment w spra- 

wie profilaktyki przeciwpożarowej sta- 
nowi, jak wiadomo, racjonalna orga- 
nizacja opieki nad dziećmi, stareami, 
kalekami, umysołwo chorymi. Wszys- 

cy ci nieświadomi podpalacze przy- 

czyniają się tak często do kłęski po- 

żarowej przedewszystkiem dlatego, że 

normalnie pozostawiani bywają w na- 

szych wioskach bez żadnego dozoru 

i opieki. 
Cóż robią władze, co robią samo- 

rządy i samo społeczeństwo w intere- 
sującej nas dziedzinie? 

  

   
  

Jak i w wielu innych, — i wiele, 

i mało... 
Ujemną cechą poczynań rządo- 

wych jest biurokratyczny ich charak - 
ter. Narzucane są ludności te lub inne 
zarządzenia, przyczem nic się nie robi 
celem zbudzenia w masach zdrowej 
twórczej aktywności. 

W dniu 16 lutego 1928 r. wydany 
został obszerny dekret, który miał za 

  

  

zadanie unormowanie i uporządkowa- 
nie budownictwa w kraju, pozostają- 
cego w stanie chaosu i anarchji. De- 
kret zawierał — między innemi — 
i „przepisy dla gmin wiejskich”, do- 
tyczące komasacji „rozlokowania bu: 
dynków na chutorach, budownictwa 
ogniotrwałego, urządzenia pieców, ko- 

minów i t. d. Dekret dawał np. woje- 
wodom prawo zatwierdzania uchwał 
samorządów, zakazujących stawiania 
w pewnych miejscowościach budowli 
z drzewa. W roku zeszłym wydano 
również zarządzenie, rozkładające 
czynności i narzędzia do gaszenia po- 
żarów wśród ludności wiejskiej. Wy- 
dano je, niestety z wielkiem opėžnie- 

niem. 
Wszystko to, oczywiście jest ważne 

i potrzebne. Lecz najważniejszem jest 
to, by wszystkie zarządzenia zakazu- 
jące i normujące szły w parze z twór- 
czemi, by dobrowolne przyjmowane 
były przez ludność, a nie narzucano 
je drogą nacisku policyjnego. A prze- 
dewszystkiem — by nie miały charak - 

teru „dekoracyjnego. 
Naszym sferom kierowniczym na- 

leżałoby rozpoczynać każdorocznie se 
zon pożarowy przez zorganizowanie 
„tygodnia walki z czerwonym kogu- 
tem", prowadząc. w całym kraju, 
szczególniej — na wsi, odpowiednią 
propagandę i agitację. Byłoby to o wie- 
le ważniejszem, niż owa naiwna i miła 
lecz — bezużyteczna, oparta na jakimś 
pseudo-rycerskim romantyžmie, „„wal- 
ka z bazyliszkiem“, ktėra w miešcie 
naszem urządzana jest przez całkiem 
poważnych ludzi, marnuje tyle ener- 
gji. wynalazczości i entuzjazmu na- 
szej młodzieży! /Fakby się: chciało tę 
energję młodocianą pchnąć w kierun.- 
ku bardziej pożytecznym — szczegól- 
niej w naszych ciężkich czasach! — 
naprzykład do walki nie z teatralnym, 
a prawdziwym „czerwonym bazylisz- 
kiem, niszczącym dobytek naszego 
ludu wiejskiego. 

Niestety, mentalno: inteligencji 
miejskiej obecnie zupełnie nie pamięta 
o tych nizinach wiejskich, które, skła- 
dając dwie trzecie ludności państwa, 
są przecie najistotniejszą podporą ca- 
łego gmachu państwowego... 

W tych warunkach pojedyńczy wy- 
padek z zachodnio-polską wioską, któ- 
ra spaliła się doszezętnie w obliczu 
bezsilnej kultury przeciwpożarowej ż 
miasta, — wypadek, kiedy ogień mu- 
siano gasić ziemią — urasta do roz- 
miarów poważnego symbolu... 

  

   

  

Rusticanus. 

  

Komitet Mickiewiczowski 

na audjencji u P. Prezydenta. 

WARSZAWA 11.6. Pat. — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 

dniu dzisiejszym delegację komitetu u. 

wiecznienia pamięci Adama Mickiewi- 
cza na ziemi nowogródzkiej w składzie 

przewodniczącego komitetu p. woj. Be- 

czkowicza i członków komitetu pos. 

Hołówki i generalnego konserwatora 

p. Remera. Pan Prezydent Rzeczypos- 

politej na prośbę delegacji wyraził zgo 

dę na przyjęcie protektoratu nad pra: 

cami komitetu. 

Urlop prezesa Sławka. 
Tel. od własn. kor. z Warsz. 

Dowiadujemy się, że prezes BBWR 

poseł Sławek rozpocznie z dn. dzisiej- 

szym kiłkutygodniowy urlop wypo- 

czynkowy. 

Nowy rektor politechniki 
Iwowskiej. 

LWÓW 11.6. Pat .— Rektorem Po. 

litechniki Lwowskiej na rok akademi- 

cki 1931-32 został wybrany inż. Ga- 

briel Sokolnicki, zwyczajny profesor 
urządzeń elektrycznych. 

Uroczystości w Libawie. 

RYGA. 11.VL (Pat.) W uroczysto- 

ściach morskich, które rozpoczęły się 

dziś w Libawie, biorą udział okręty 

8 państw oraz 9 tys. marynarzy. Do 

Libawy przybył z Rygi specjalnym 

pociągiem prezes rady ministrów min. 

Ulmanis, minister wojny, ministei 

spraw wewnętrznych, członkowie kor- 

pusu dyplomatycznego i generalicja. 

EEE: 

Popierajcie Ligę % 
i Rzeczną! 

  

i lekarzy-konsultańntów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. В. 

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

DNUNOSERESECECZENNECZNENZNANE 
  WEZ OTO TRE OTOP EEN   

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń „PORT" 
Spółka Akcyjna w Warszawie 

podaje do wiadomości, że p. Józef Żelikowski w Wilnie, ul. Niemiecka 35, nie jest już 
dalej przedstawicielem Towarzystwa i że w związku z tem wszystkie jego pełnomoc- 
nictwa wygasły. 

Oddział Towarzystwa w Wilnie znajduje się obecnie przy ul. Gdańskiej Nr. 1, 
front, | piętro, mieszk. 8, lelefon 17-62. Biuro czynne jest normalnie w godzinach od 

8-ej do 3-ej po południu. 

Od wydawnictwa. 
Do dzisiejszego numeru „Kurjera Wileńskiego" wszystkim naszym pre- 

numeratorom miejscowym i zamiejscowym dołączamy jako 

premjum bezpłatne 
za miesiąc kwiecień r. b. reprodukcję obrazu 

p. Portret P. M. Z.—K. 
pędzla znanego artysty malarza Czesława Wierusz-<Kowalskiego. 

  

Zwyżka dolara ma charakter przejściowy. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W niektórych dziennikach ukazała 
się wiadomość o zamierzonem jakoby 
przez rząd wprowadzeniu ograniczeń 
przy wywozie walut obcych. Wiado- 
mości te, jak się dowiadujemy z mia- 
rodajnych źródeł, są nieprawdziwe. 
Podjęte przez Bank Polski kroki w 
związku ze skupowaniem dolarów go- 
tówką przez banki niemieckie na na- 
szym rynku całkowicie wystarczyły do 
opanowania sytuacji obecnej na rynku 
pieniężnym w Polsce. Obecna zwyżka 
dolara gotówkowego na giełdach pol- 
skich jest chwiłówa i została spowo- 
dowana hagłym popytem na te bank- 

noty w Niemczech. Nie zachodzi więe 
żadna potrzeba wydawania jakichkól- 
wiek specjalnych na dłuższy okre: 
czasu obliczonych zarządzeń restruk- 
cyjnych w rodzaju ograniczeń wywo- 
zu walut. Lansowanie przez pewne od- 
łamy prasy tego rodzaju pogłosek 
świadczy o nieorjentowaniu się w do- 
tychczasowej polityce rządu w zakre- 
sie finansów. Polityka ta jest oparta 
na liberaliźmie, czego dowodem jest 
między innemi zarządzenie min. Skar- 
bu z przed kilku laty o zachowaniu 
tajemnicy prywatnych wkładów w 
bankach. 

Zamówienia sowieckie na G. Śląsku. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że naskutek ze- 
rwania pertraktacyj z hutami westfal- 
skiemi; sowieckie przedstawicielstwo 
handlowe w Polsce zawarło z polskie- 
mi hutami na Górnym Śląsku umowę 
na dodatkowe dostarczanie 25 tys. ton 

żelaza i 2 tys. ton blachy żelaznej dla 
Sowietów. W ten sposób na rok 1931 
zamówienia sowieckie w hutach pol- 
skich na Górnym Śląsku wynoszą 0- 
koło 300 tys. ton metalu. 

Ofiarność społeczeństwa na rzecz powodzian. 
(Tel. od:wł. kor. z Warszawy). 

Według zestawienia kasowego, spo- 
rządzonego przez główny komitet nie- 
sienia pomocy ofiarom powodzi na te- 
renie trzech województw  północno- 
wschodnich wpłynęło do dnia 10 b. m. 

z ofiarności społecznej na fundusz po- 
mocy powodzianom 187.897 złotych. 
Trzeba zaznaczyć, że ofiarność spo- 
łeczna na ten cel nie słabnie, lecz stale 
się wzmaga. 

Papież nie zgodzi się na rozwiązanie 

stowarzyszeń młodzieży katolickiej. 
,  CITFA DEL VATICANO, 11. VI. 

(Pat). — Z kół watykańskich ošwiad- 

czają, że stowarzyszenia młodzieży 
katolickiej istnieją w dalszym ciągu, 

R 

  

jedynie z tą różnieą, że podlegają one 
bepośrednio biskupom: Watykan nie 
zgodzi się na rozwiązanie tych sto- 
warzyszeń. 

ме 

Zlikwidowanie strajku tramwajowego. 
Tel. oć wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym strajk tramwajów 
został zlikwidowany. Tramwaje 

ruszyły z samego rana; początkowo jednakże 
tylko częściowo, a to wskutek agitacji ko- 
munistów wzywających nietylko do trwania 
w strajku, lecz do rozszerzenia go na wWSZys- 
tkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 
Jednakże zdecydowana postawa tramwajarzy 
eraz ostre zarządzenia władz bezpieczeństwa 
nie dop: ły do dalszego strajku. Komuni- 

i autobusó 

            

GEDORE RECE ŚĆ usiłowali terorem wpłynąć na obsługę 

wozów tramwajowych, by porzucili pracę. 

W kilku wypadkach doszło nawet do ostrych 

starć pomiędzy polieją a rezagitowanym ele- 

mentem nieodpowiedzialnym. Aresztowano 

kilkudziesięciu osobników, a wśród nich 

przywódeę samozwańczego komitetu straj- 

kowego Ostrowskiego, prawą rękę posła ko- 

munistycznego Burzyńskiego. 

W godzinach popołudniowych tramwaje 

kursowały już normalnie a strajk został cał. 

kowieie złamany.   

Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
ul Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NARESZCIE PRZEJRZELI. 

„Lietuvos Żinios*, omawiając zjazd Stahl 
helmu we Wrocławiu, pisze: Należy sobie ja- 
sno zdać sprawę z tego, że imperjalistyczne 

dążenia nacjonalistów niemieckich są skiero- 
wane nietylko w stronę Polski, lecz i Litwy. 
Państwu naszemu zagraża niebezpieczeństwo. 
Trudna walka z potężnym sąsiadem już się 
rozpoczęła. Sławny „Drang nach Osten* już 
odczuwamy. 

  

PRZYMUSOWE MILCZENIE. 

Ё Przez wzgląd na cenzurę prasa litewska 
nie może zająć stanowiska wobec wydalenia 
przez rząd litewski nuncjusza papieskiego. 
Dzienniki podają tylko krótkie wzmianki o 
wydaleniu nuncjusza. 

NOWE PRĄDY W PARTJI NARODOWCÓW. 

„Lietuvos Žinios“ pisze, iž w wyniku zjaz- 
du partji narodowców, obecnie zachodzą grun 
towne zmiany w centralnych organach partji. 
Dotychczasowy szef centralnego zarządu par- 
tji, Żukas ustępuje ze swego stanowiska. (Żu- 
kas wraz z Łapenasem byli stronnikami gru- 
py dążącej do większych wpływów partji w 
rzązdie. Dążenie to w wyniku konferencji do 
znało porażki i dlatego Zukas ustępuje). Nowy 
zarząd centralny partji na stanowisko gene- 
ralnego sekretarza powołał znanego publicy- 
stę z „Liet. Aid.“, Rastejnisa, który nie zwle- 
kając objął swe nowe stanowisko. 

W: nowym zarządzie centralnym partji o- 
bowiązki partji są interpretowane odmiennie. 

B. Zarząd wiele czasu poświęcał na rozw 
ch drobnych spraw (jak skargi z 

jiŁ d.). Nowy zarząd natomiast 
b: szą uwagę zwróci na sprawy natury 
filozoficznej i ideologicznej. 

  

  

   

  

GENERALNA RADA PARTJI 

NARODOWCÓW. 

Nowy zarząd centralny partji narodowców 

uchwalił powołać generalną radę partji, do 
której weszłoby po 1 przedstawicielu z każde- 

go oddziału. Celem rady generalnej będzie 
rozszerzanie działalności partji. 

UNIEWAŻNIENIE LISTY POŁSKIEJ 

W KIEJDANACH. 

25 maja Polacy w Kiejdanach wystawił 
własną listę z 12 kandydatami na radnych 
do miejscowego samorządu. Władze litewskie 
z 12 kandydatów siedmiu skreśliły za niezna- 
jomość języka litewskiego na piśmie. Po po 
wtórnem sporządzeniu listy i przedstawieniu 
do komisji uznano, że lista ze wzgłędów for 
malnych nie może być zatwierdzona. 

W ten sposób w Kiejdanach zamieszka- 
łych przez znaczny odsetek łudności polskiej, 
nie będzie żadnego radnego Polaka. 

  

PREZYDENT UŁASKAWI NIEKTÓRYCH 

PRZESTĘPCÓW. 

Pisma kowieńskie podają, iż prezydent 
Smetona zamierza ulaskawič „lub zmniejszyć 
karę niektórym przestępcom politycznym i 
kryminalnym. W ich liczbie wymieniają: 
Reksztisa, Zaleskiego, Grygajtisa, Sadowskie- 
go, Juciusa, Jakubenasa, Stawczyka i in. 

BUDOWA FABRYKI PAPIERU W PIETRA - 

SZUNACH. 

W tych dniach w Pietraszunach szwedzki 
syndykat zapałczany przystąpił do budowy fa 
bryki papieru. Papiernia zostanie uruchomio 
na od jesieni r. 1932. Przy budowie znałazło 
zatrudnienie 100 robotników. 

a 
OSTRZE oo GOLENIA 

  

        Gloria $ 
znane zeswej 
dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalamiw kraju i zagranicą 
WSZĘDZIE DO NABYCIA. į 
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JAPOŃSKI PROSZEK 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 

k mszyce na kwiatach i wszelkie 
A inne robactwo. 

+ KATOL sprzedaje się w Skła- 
fota dach Aptecznych i Aptekach. 
         

Giełda warszawska z dn. 11.VI. b. r. 
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Wielki „sweepstake“ irlandzki. 
(Korespondencja własnu). 

Londyn, w czerwcu 1981 r. 

Anglicy są narodem, wynoszącym 

sport ponad wszystko. Ale w dniu Der- 

"pów nie sama strona sportowa wyści 

gów absorbuje umysły Anglików, nie 

tylko totalizator, którego wyniki osią- 

gają — jak zwykle w Derby krocie 

funtów szterlingów, — chodzi tu o 

loterję. I przytem o loterję nielegalną. 

Tuż pod okiem władz kilka miljo- 
nów Anglików jawnie łamie prawo. 

Trzeba znać umysłowość Brytyjezy- 

ków, aby ocenić odpowiednio ten fakt. 

Naruszenie prawa, zakazującego «w 

Anglji sprzedawania losów loteryjnych 

stało się, jak się wyraził dowcipnie 

znany dziennikarz James Douglas -— 

„przemysłem narodowym. Na tej nie- 

legalności opiera się szereg szeroko za- 

krojonych interesów. I któż będzie za- 

braniał przeciętnemu Anglikowi bez- 

prawnego nabywania losów? Czy osa- 

dzi go w areszcie policjant, który sam 

posiada los łoteryjny, czy potępi na 

ruszenie prawa sędzia, który gra od 

wielu lat, czy też uregulują tę sprawę 

członkowie parlamentu, którzy biorą 

sami udział w ciągnieniu? 

Należy wyjaśnić, na czem loterja 

polega i jaki ma związek z wyścigami 

w Epsom. Od wielu już lat w Irlan- 

dji istnieje loterja dobroczynna, opar- 

ta na wyścigach. Jest to t. zw. irlandz- 

ki „Grand National Sweepstake*. Z 

ogólnej sumy, zainkasowanej za 10- 

szylingowe losy loteryjne, odlicza się 

25 proc. na rzecz irlandzkich szpitali. 

Pozostałą zaś kwotę dzili się na serje 

po 100 tys. funtów. W każdej serji 

istnieją 3 wielkie wygrane: po 30 tys., 

15 tys. i 10 tys. funtów szterlingów, 

przypadające w udziale tym szczęśliw 

com, których losy odpowiadają nazwie 

3-ch pierwszych koni, zdobywających 

metę w wyścigach w Derby. Na pozo- 

stałe konie, biorące udział w wyści- 

gach wyznacza się po ok. 1000 funtów 

szterlingów, wreszcie w. każdej serji 

istnieje jeszcze po 200 wygranych 100- 

funtowych do zwykłego rozlosowania. 

Podział nazw koni między właścicieli 

losów odbywa się drogą uprzedniego 

łosowania. Ponieważ w rogu bieżącym 

do wyścigów w Derby stanęło 33 ko- 

ni, seryj zaś do rozłosowania żęst 19 

(do podziału przypada 1900 tys. funt.), 

wyjęto z urny 19 razy po 38 losy, któ- 

re partycypują w wyścigach. 
Zainteresowanie wynikiem Derbów 

jest zupełnie zrozumiałe, skoro się 

zważy, że losy wielkiej irlandzkiej lo- 

terji sprzedawane są na całej kuli 

ziemskiej (posiadacze ich rekrutują się 

z Argentyny i Tasmanji, z Sjamu i Ka- 

nady, z Rosji Sowieckiej i Nowej Ze- 

łandji). Niema takiego zakątka, gdzie- 
by nie dotarł los na „sweepstake'. 
(Zarejestrowano również wielu  pol- 
skieh posiadaczy, lecz niestety, na żad- 
nego z nich w roku bieżącym nie 
przypadł koń). 

  

  

I wreszcie Derby w Epsom odbyły 
się. Pierwszym do mety przyszedł fa- 
woryt Cameronian, tuż za nim ko- 
nie Orpen i Sandwich. W irlandzkiej 
łoterji odpowiada to kolejnym wygra- 
nym: 30 tys., 15 tys. i 10 tys. funtów. 
Kto wygrał? 

Poszukiwania wybrańców fortuny 
nie trwają długo. Oblegani są przez 
dziennikarzy i fotografów, przez wszel 
kiego rodzaju ,„maklerów*, proponu- 
jących świeżo upieczonym bógaczom 
przeróżne „korzystne interesy“, od na- 
bycia domu począwszy, a kończąc na 
organizacji wyprawy do bieguna póź- 

nocnego. 
Niewidomy starzec — koszykarz 

„Collins od pięćdziesięciu lat jest maj- 
strem koszykarskim. Dziś wygrał 30 
tys. funtów (przeszło 1.300 tys. zł.), 
lecz nie zamierza porzucić swego za- 
wodu. „Nigdy mi się w życiu nie po- 
wodziło*, powiada staruszek, „jest to 
pierwsza moja wygrana, ale... lubię 
swoją pracę i dalej będę wyplatał ko- 

  

szyki”. Pracownik autobusów John 
Blair posiada los „Cameronian* do 
spółki ze swymi 52-ma towarzyszami 
pracy. Z 30 tysięcy niewiele już na 
każdego przypadnie, ale wszyscy są 
szczęśliwi boć i te sumy które wypadną 
z podziału, pozwolą im wreszcie odpo- 
cząc po ciężkiej pracy. Inny z pośród 
19-tu szezęšliwych posiadaczy losu 
„Cameronian* — kompozytor George 
Franklin unika dziennikarzy. „Co bę- 
dę czynił z pieniędzmi?*, powiada, 
„zastanowię się, gdy je będę już miał 
w kieszeni. Narazie dajcie mi święty 
spokój”. 

I kogóż niema pośród szczęśliw- 
ców? Murzyn Kennedy, pomocnik nia- 
szynisty okrętowego, pozostawił przed 
trzema laty swą żonę i troje dzieci na 
Jamajce i udał się do Stanów Zjedno- 
czonych: „Tam się dorobię*, powie- 
dział, „jak miljony innych białych i 
kolorowych nędzarzy*. Za uciułane 
centy nabył los. Dziś jest właścicielem 
fortuny 30 tys. funtów. „Na Jamajkę 
wrócę w surducie i szarym cylindrze, 
z własnem autem * — oto marzenie 
murzyna Kennedy. Radość zawitała do 
wielu domów. Los obdarzył przeważ - 
nie biedaków: wśród posiadaczy szczę- 
śliwych numerów jest fabrykant kla- 
mer do pasków, robotnik portowy, żo- 
na stolarza, garbarz, siedmioletnia có- 
reczka biuralisty, posługaczka z baru 
hotelowego i matka ośmiorga drob- 
nych dzieci Mrs. Webber, która tak 
bardzo wierzyła w swą szczęśliwą 
ósemkę, że wybrała numer, składający 
się z ósemek — i wygrała. 

„Skończyły się ciężkie czasy”, po- 
wiadają wybrańcy losu. A inni? Miljo- 
ny tych, którzy posiadają losy irlandz- 
kiej loterji, a jednak nie wygrali? Ci 
grać będą dalej i mają nadzieję, że 
i na nich przecież przyjdzie kolej... 

L. H. 

EEA TELE ОЙ 

Pismo przewodniczącego 
Konferencji Ambasadorów 

do Ligi Narodów w sprawie 
rozbrojenia Niemiec. 

BERLIN 11.6. Pat. — Biuro Wol- 
ffa donosi, że dziś oficjalny organ Li- 
gi Narodów „Journal Officiel* ogłosił 
pismo przewodniczącego Konferencji 
Ambasadorów ministra Brianda do se- 
kretarjatu Ligi Narodów, datowane 6 
czerwca r. b. 

W piśmie tem minister Briand w 
imieniu członków Konferencji Amba- 
sadorów powołuje się na raport Kon- 
ferencji Ambasadorów i załeca Lidze 
Narodów rozpatrzenie pewnych punk - 
tów, pozostających w sprzeczności z 
postanowieniami traktatu wersalskie- 
go, dotyczącemi rozbrojenia Niemiec. 

W związku z tem biuro Conti ko- 
munikuje, że zdaniem berlińskich czyn 
ników miarodajnych sprawozdanie 
Konferencji Ambasadorów nie ma obe 
enie znaczenia praktycznego. Konfe- 
rencja Ambasadorów została wyłonio- 
na przed 4 laty. do opracowania rapor- 
tu, dotyczącego stanu zbrojeń niemiec- 
kich. 

To sprawozdanie Konferencji Am- 
basadorów — podkreśla biuro Conti— 
jest absolutnie jednostronne. Opiera 
się na sprawozdaniu przedstawiciela 
Francji i już z tego powodu nie zawie- 
ra ono przekonywujących wyjaśnień 
o stanie rozbrojenia niemieckiego. Ra- 
da Ligi Narodów nie może zresztą sko- 
rzystać z .tego sprawozdania. Może się 
to stać tylko na mocy art. 213, o ile 
jedno państwo domagać się będzie in- 
westygacji, powołując się przytem na 
umotywowanie uchybień Niemiec w 
sprawie rozbrojenia. 

Centrowa „Germania“ podkrešla. 
že nota Brianda ma charakter infor- 
macyjny i nie pociągnęła za sobą do- 
tychczas żadnych kroków dyplomaty- 
cznych. 

Niezwykży Kongres. 
Dużo odbywa się w dobie obecnej 

kongresów międzynarodowych a na- 
wet światowych. Bywają kongresy me- 
dyczne, handlowe, polityczne i inne. 
ale jedynym chyba w swoim rodzaju 
jest kongres odbywający się co roku 
w Ommen, w Holandji, w którym u- 

dział może brać każdy człowiek nie 
potrzebując legitymować się należe: 
niem do tej lub innej profesji, kierun- 
ku myśli religijnej lub stron. polit. Jest 
to zjazd ludzi, których jedyną wspól- 
ną cechą jest to, že poza „zjadaniem 
chleba“ coś jeszcze w. życiu upatrują 
i szukają drogi do zrozumienia, czem 
jest życie i czem są sami w rzeczy- 

wistości. 
Inicjatorem tych kongresów jest p. 

Krishnamurti, który stara się wytłu- 
maczyć ludziom stan nieprzemijające- 
go szczęścia, płynącego z poczucia nie- 
uwarunkowanej wolności i wiary w 
siebie, z usunięcia przegród, jakie czł» 
wiek stawia między sobą a światem 
zewnętrznym, szczęścia, które ma swe 
źródło w przeżywaniu życia każdego 
innego człowieka i wszelakiego stwo- 
rzenia i pozwala człowiekowi znaleźć 
swe właściwe miejsce w życiu. P. 
Krishnamurti twierdzi, że stan ten 0- 
siągnął i dlatego jest życiem samem, 
a ponieważ sam przeżył wiele walk 

w dążeniu do ideału, zaznał goryczy i 
cierpienia, jedynem jego pragnieniem 
dziś jest ulżyć cierpiącej ludzkości. 
Ale niestety on może tylko wskazać 
cel, którego ludzie podświadomie szu- 
kają, lecz droga i osiągnięcie leżą w 
„mocy każdego człowieka, każdy czło- 
wiek jest stawającem się życiem, któ- 
re samo stanowi o sobie, i w mocy 
jego jest iść zdecydowanie i samodziel- 
nie do ujrzanego celu lub błąkać się 
po manowcach w cieniu błogiego 0- 
parcia się o systematy filozoficzne 1 
religijne i o cudzy autorytet. 

Niedziw też, że tak postawione 
postulaty znajdują oddźwięk w du- 
sząch ludzkich, bo każdy człowiek, 
kimkolwiek jest — materjalistą, na. 
ukowcem, człowiekiem religijnym, 
działaczem społecznym lub okultystą z 
pięknie ułożonym systematem życia, 
artystą lub handlowcem -— każdy 
świadomie, albo i nie, szuka trwałego 
szczęścia w swej różnorodnej twórczo- 
ści, goni za szczęściem i gubi się w 
lesie powikłań i dokuczliwych drob- 
nostek, zatraca się w zwątpieniach i 

znów kierowany jakimś przyrodzonym 
instynktem wszczyna pogoń. To też 
na kongresie Krishnamurti'ego spoty- 
ka się ludzi najrozmaitszych fachów 
i zapatrywań, z pod wszelkich szero- 
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Kongres kobiet słowiańskich. 

WARSZAWA 11.6. Pat — Dnia 
11 b. m. w drugim dniu kongrsu kobiet 
słowiańskich od rana obradowały ko- 
misje. O godzinie 11 rozpoczęło się dru 
gie posiedzenie plenarne. Centrale sto- 
warzyszeń krajowych złożyły sprawo- 
zdania z ich działalności w ciągu roku 
ubiegłego. Po południu o godzinie 5-ej 
min. 30 delegacje na zjazd były obecne 
na przyjęciu u p. Augustowej Zaleskiej 
małżonki ministra spraw zagranicz- 
nych. 

Poiskie ubrania w Angiji. 

LONDYN 11.6. Pat. — W parla- 
mencie zgłoszono pisemną interpelację 
w sprawie dumpingu, uprawianego rze 
komo z Polski w zakresie sprowadza- 

nia do Anglji gotowych ubrań. Mini- 
sterstwo handlu przyznaje istotnie, że 

gotowe ubrania wyrobu łódzkiego i 

białostockiego oferowane są w Londy- 

nie po cenie 12 szylingów 6 pensów, 
czyli 26 złotych. Ubrania te sprzeda- 
wane są w londyńskich magazynach 

jako angielskie po 30 szylingów sztu- 
ka <в й 

Awantury w sejmie pruskim. 

BERLIN 11.6. Pat. — Sejm pruski 

był w dniu 11 -b. m. widownią burzli- 
wych awantur, wywołanych przez ko- 
munistów, którzy protestowali prze- 

ciwko przemówieniu premjera Brauna 

Na oświadczenie Brauna, że sejm pru- 
ski nie jest właściwie terenem do dys- 

kusji nad dekretem oszczędnościowym 

komuniści odpowiedzieli obełżywemi 
okrzykami pod adresem mówcy. Przed 
stawiciel niemiecko-narodowych wy- 
raził nadzieję, że stronnictwom opozy- 
cyjnym uda się zmusić rząd do zwoła- 

nia Reichstagu. Wniosek komunistów 

o wyrażenie rządowi pruskiemu votum 
nieufności poparły frakcja niemiecko 
narodowa, gospodarcza i Landvolk. 

Głosowanie nad tym wnioskiem odro: 
czone zostało do soboty. 

Spadek walorów na giełdzie 
berlińskiej. 

BERLIN 11.6. Pat. — Na giełdzie 

berlińskiej zaznaczył się w dalszym 

ciągu spadek walorów. Poszczególne 
kursy dewiz były nieregularne. Prze- 

ważała podaż. Według doniesień pra- 

sy, koła rządowe żywo omawiały 5у- 

tuację na rynku pienężnym. Podkreś- 

lają tu, że Bank Rzeszy nie ma zamia- 

ru podnosić stopy dyskontowej. 

Zagadkowy wypadek. 
LILLE 11.6. Pat. — W okoliey Vendin łe 

Viel odnaleziono zwłoki kobiety, która zgi- 

nęła w tajemniczych okolicznościach. Kobie- 

ta ia, jak się okazało, pracowała w fabryce 

w Vendin w przebraniu męskiem pod nazwi- 

skiem Jana Chmielewskiego. Po stwierdzeniu 

tej mistyfikacji robotnica nie powróciła już 

do pracy i wogóle nie ukazała się więcj-na 

terenie miasta. Przy zwłokach znaleziono 

szczątki męskiego ubrania i obuwia „którego 

używała zmarła. 

Zjednoczenie Ameryki 
łacińskiej. 

MONTEVIDEO 11.6. Pat. — W 
dziennikach ukazała się deklaracja pre 

zydenta republiki, w której wypowia- 
da się on za porozumieniem wszyst- 

kich krajów Ameryki łacińskiej i oŚ- 
wiadcza, że Urugwaj poprze wszelką 
inicjatywę, idącą w tym kierunku. 

W charakterze prywatnym. 

NOWY YORK 11.6. Pat. — Sekre- 
tarz stanu Mellon, odjeżdżając wczoraj 
do Europy, oświadczył, że wyjazd je- 
go nie ma na celu załatwienia ważnych 
spraw, związanych z kwestją długów 

reparacyjnych, lecz jedynym celem je- 

go podróży są odwiedziny syna, który 
studjuje w Cambridge. 

Odszkodowanie. 
KAIR 11.6. Pat. — Byłemu khedy- 

wowi Abbasowi-Hilmi-Paszy, który 
niedawno zrzekł się wszelkich preten- 
syj do tronu egipskiego, przyznano do- 
żywotnią pensję w wysokości 80 tys. 
funtów egipskich. 

kości geograficznych, różnych naro- 
dowości i wyznań. Obok artystki ope- 
rowej z Islandji siedzi czarny prawnik 
ze Złotego Brzegu, dałej student-me- 
dyk, sędziwy biskup, Duńczyk, Włosz- 
ka, przedstawiciel kompanji handlo- 
wej w Chile, Anglicy, Hindusi, tancerz 
ze świątyni jawajskiej, profesor z Pa- 
ryża, — wszystkich nie zliczę. Dwa i 
pół tysiąca ludzi — trudno ich wszyst- 
kich poznać, nawet wszystkich zoba- 
czyć. Polska mowa słyszy się często— 
w ostatnim kongresie brało udział 30 
Polaków. Muszę tu wspomnieć, że gru- 
pa Polaków zaprosiła p. Krishnamur- 
ti'ego do Warszawy, gdzie w kwietniu 
r. b. miał być odczyt; był też zapro- 
szony do Wilna przez Wileński Zwią- 
zek Literatów Polskich, ale, niestety, 
stan zdrowia nie pozwolił mu na urze- 
czywistnienie tego planu. 

Zupełnie wyjątkowem jest też miej. 
sce zebrań kongersu: to obóz pod ot- 
wartem niebem, w sosnowym lesie, tak 
zwany „Star-Camp', ale obóz z kul- 
turalnemi urządzeniami, jakie my, wil- 
nianie, rzadko mamy w naszych sta- 
łych zimowych mieszkaniach. Wogóle 
cała organizacja kongresu jest zdu- 
miewającą w swej dokładności i do- 
skonałości: zjeżdża się dwa i pół ty- 
siąca osób w najrozmaitszym wieku, 
nie poddanych żadnej dyscyplinie. 
mówiących w 20-tu językach, a wszy- 
stko odbywa się z zegarkową śŚcisło 
Ścią, bez cienia zamieszania, cicho, 
żwawo i wesoło. Pierwsze wrażenie, 

" jącą troskliwością. 

Ww Lo EN SR 

Przybył do Wilna tylko na 6 dni znany i ulubiony największy w Polsce 4 masztowy 

CYRK STANIEWSKICH 

  

Otwarcie cyrku i |-sze przedstawienie dziś w piątek 12 czerwca o godz. 8.20 w. 
na placu przy ul. Mickiewicza 55. 
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Na czele programu 
SENSACJA 4-ch. DJABŁÓW 

TRESURA EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT. 

znanych z pro- 
dukcyj filmowych 

PIĘKNE RASOWE KONIE- 
W soboęt 13 i niedzielę |4 czerwca po 2 przedstawienia o g. 4 pp. i 8.20 wiecz' 

„Uwaga     

Wykrętne stanowisko. 
BERLIN 11.6. Pat. — Biuro Conti 

„komunikuje: Ze strony poinformowa- 

nej dowiadujemy się, że na polecenie 

rządu polskiego wręczona została no- 

ta, zawierająca protest z powodu ma- 

nifestacyj Stahlhelmu we Wrocławiu. 

W sobotę 13 czerwca na przedstawienie popołudniowe o godz. 4 

ceny miejsc zniżono do połowy. 
a L RRDA 

  

W związku z tem w tutejszych kołach 

politycznych wskazuje się, że manife- 

stacja Stahlhelmu we Wrocławiu była 

przedsięwzięciem organizacji prywat- 

nej, na którą rząd niemiecki żadnego 

wpływu wywierać nie może 

Posiedzenie Gabinetu Rzeszy. 
BERLIN, I-VI. (Pat). Gabinet 

Rzeszy odbył w dniu Il b. m. po- 
siedzenie, na którem kanclerz Brue 
ning i minister Curtius złożyli ob- 
szerne sprawozdania z wyników kon- 
ferencji w Chequers. Następnie kanc- 
lerz Bruening konferował z przy- 
wódcami poszczególnych frakcyj par- 
lamentarnych. 

Wedlug informacyj prasy, wiek- 
szość frakcji ludowej domaga się 
zwołania Reichstagu i ustąpienia 

ministra finansów Dietricha. Kanc- 
lerz Bruening w dniu 12 b.m. wyje- 
dzie do miejscowości Nuedeck, gdzie 
bawi prezydent Hindenburg. We- 
dług „Wossiche Ztg.", kanclerz Brue- 
ning miał zagrozić dymisją gabinetu 
na wypadek, gdyby konwent senjo- 
rów uchwalił zwołanie Keichstagu. 
Rząd gotów jest natomiast uwzględ- 
nić postulaty stronnictw w sprawie 
złagodzenia niektórych postanowień 
dekretu oszczędnościowego. 

Zjazd litewskich posłów z zagranicy. 
BERLIN, 11. VI. (Pat). — Według infor- 

macyj „Berliner Tageblatt* odbywa się w 
Kownie zjazd litewskich posłów z zagranicy. 
Przybyli posłowie z Moskwy, Waszyngtonn 
i Berlina, przedstawiciel dyplomatyczny rzą- 
du litewskiego przy Watykanie oraz guber- 
nator Kłajpedy. Oczekiwani są posłowie we 

Francji i Włoszech. Na zjeździe tym oma: 
wiane mają być główne sprawy litewskiej 
polityki zagraniczenj. Między innemi konfe- 
rencja ma się zająć przygotowaniem do wnie 
sienia przed trybunał haski sprawy połsko- 

litewskiego tranzytu. 

Labour Party niezadowolona jest ze 
stanowiska Brianda. 

LONDYN, 11. VI. (Pat). — Organ 
partji pracy „Daily Herald* atakuje 

dziś ostro Brianda za odmowę przez 

niego zgody na rewizję planu Younga. 
„Daily Herald* zaznacza, że zdanie, 
że „płan Younga jest ostateczny“ mož 
naby zrozumieć u Poincarego, a tym- 
ezasem wypowiedział je Briand, za- 

trzaskująe drzwi przed jakąkolwiek 
rewizją odszkodowań. Dziennik za- 
rzuca Briandowi postępowanie, sprze- 
czne z ideologją paktu Ligi, oraz wy- 
powiada pogląd, że stanowisko, zaję- 
te przez Brianda pchnie nowe tysiące 
w objęcia hitleryzmu. 

Zatarg między partją pracy a liberałami. 
LONDYN 11.6. Pat. — Prasa lon- 

dyńska zaalarmowała dzisiaj opinję 
publiczną zatargiem między partją pra 
cy a stronnictwem liberałów, oraz mo- 
żliwością w związku z tem porażki 
rządu w parlamencie i rozpisaniem no- 
wych wyborów. Zatarg-wynikł na tle 

poprawki zgłoszonej przez liberałów 
do projektu ustawy o podatku od grun 

tów, wniesionego przez Snowdena. Li- 

berali domagają się zwolnienia od po: 
datku ziemi uprawnej. Snowden sprze- 
ciwia się temu, gdyż przyjęcie tej po- 

prawki pociągnęłowy za sobą znaczne 
zmniejszenie wartości fiskalnej nowe- 
go podatku. Wobec nieustępliwego sta- 
nowiska obu stron trudno się spodzie- 
wać kompromisowego załatwienia za- 
targu. 

Demonstracje bezrobotnych w Niemczech. 
BERLIN, 11. VI. (Pat), — W związku z 

demonstracjami bezrobotnych w Mannheimie 

doszło wczoraj wieczorem do ciężkich wy- 

kroczeń. Policja interwenjowała przy pomo- 
cy pałek gumowych. W zachodniej dzielnicy 
miasta demonstranci poczęli wznosić bary- 
kady. Komunikacja uliczna została przerwa- 
na. Ulice pozbawione są oświetlenia. — Q 
godz. 22 policja strzelała ostremi nabojami. 

Również w miejscowości Cassel wywiązały 
się poważne starcia między policją a komu- 

nistami, którzy strzelali z okien domów i 
bombardowali policjantów gradem kamieni. 
Jeden z wachmistrzów policyjnych został 
zastrzelony. Rozruchy komunistyczne powtó- 
rzyły się w Gelsenkirchen, gdzie komuniści 
demonstrowali przeciwko rządowi, wznosząc 
okrzyki: „Precz z Brueningiem*. 

BERLIN, 11. VI. (Pat). — W dalszym 
ciągu nadehodzą wiadomości o rozruchach 

komunistycznych i demonstracjach" bezro- 
botnych w zachodnich Niemczech. 

We Frankfurcie n/Menem doszło do star- 
cia między demonstrantami i policją, która 
użyła pałek gumowych przy  rozpędzaniu 
tłumu. Rzucano na policję kamieniami oraz 
dano szereg strzałów. W Wuppertal i okoli- 
cy gdzie policja urządziła w czasie zgroma- 
dzeń obławę w poszukowaniu broni, doszło 

wczoraj do starć. Kilka osób aresztowano za 

opór władzy. W Cassel polieja przez całą noc 

była w ostrem pogotowiu. Strzelanina z 
okien domów do policji trwała do rana. W 
Hamburgu demonstranci wznosili barykady 
i pogasili światła w jednej z dzielnie. Usiło- 
wano również splądrować sklepy z żywno- 
ścią. Doszło do starć z policją, która doko- 
nała licznych aresztowań. — W. Berlinie 
odbywały się również manifestacje bezrobot- 
nych w dzielnicach robotniczych. 

B. oficer grozi Briandowi szubienicą. 
PARYŻ 1.6. Pat. — Przed paryskim 

sądem karnym stanął hr. de Malroy, 
oskarżony o napisanie do min. Brian- 
da grubiańskiego listu, wytykającego 
błędy jego polityki i grożącego mu szu 
bienieą. Ze względu na zasługi bojowe 
oskarżonego, który jako oficer dzielnie 

sprawował się w czasie wojny świato- 
wej a w roku 1925 zgłosił się na ocho- 
tnika do szeregów wojsk działających 

w Maroku, sąd skazał go na 4 miesią - 

ce więzienia i 50 fr. grzywny zawiesza 

jąc wykonanie wyroku co do uwięzie- 
nia. 
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Uporządkowanie ruchu 
samochodowego. 

WARSZAWA 11.6. Pat. —- Mini- 
sterstwo Robót Publicznych wydało o- 
kólnik, zwracający uwagę komisarzo- 
wi rządu m. st. Warszawy i wojewo- 

dom na obowiązujące przepisy celem 

uporządkowania ruchu samochodowe- 

ga, a w szczególności ruchu autobuso- 

wego i taksówek. Okólnik ten zawiera 

również szereg wyjaśnień, tyczących 

się wykonania ustawy o państwowym 

funduszu drogowym. Termin płatności 

pierwszej raty opłat upływa z dniem 

15 czerwca b. r. Ponieważ są podawa- 

ne w prasie wiadomości, że niektóre 

przedsiębiorstwa samochodowe miej- 

skie i międzymiastowe zamierzają za- 

wiesić swoje czynności, Ministerstwo 

Robót Publicznych połeciło, aby tabli- 

ce i dowody rejestracyjne zostały przez 

zainteresowanych zwrócone do dnia 

30 czerwca b. r. celem uniknięcia dal- 

szego wymiaru opłat od wycofanych 

pojazdów. Również wszelkie zmiany 

w zakresie ruchu dotychczas zgłoszo- 

nego i podjętego obowiązku prowadze- 

nia ruchu, co do taryfy i iłości kursów 

w eksploatacji winny być do końca 

czerwca dokonane, gdyż niestosowanie 

się do planowo ustalonej komunikacji, 

według której zgodnie z obowiązują- 

cemi przepisami nastąpiła rejestracja, 

będzie podlegało karze aż do odebra- 

nia znaków rejestracyjnych włącznie. 

Stan oblężenia w Peru. 

LIMA, 11. VL (Pat). — Wydany dziś dek- 

ret, ustanawiający stan oblężenia w calem 

Peru, stwierdza, że krok ten został uezynie 

ny, ponieważ porządek publiczny może być 

zagrożony projektami rewolueyjnemi, znane- 

mi rządowi tymczasowemu. Osoby eywilne 

i wojskowe, pozostające pod zarzutem buntu 

lub działań powstańczych, będą sądzone w 

trybie uproszezonym, a ci, którzy zostaną 

uznani za winnych, będą skazani na Śmierć 

i niezwłocznie straceni. Według oficjalnych 

danych aresztowano już 55 osób, z których 

22 aresztowano w Berlinie, pozostałe zaś w 

Limie. 

Waika z propagandą 
pacyfistyczną we Francji. 

Paryż 11. 6. Pat. — Wczoraj rozle- 

piono w całym Paryżu afisze wielkich 

rozmiarów z nagłówkiem: „Czy Niem- 

cy pragną pokoju?*. Afisze przypomi 

nają wypadki, jakie niedawno wyda- 

rzyły się we Wrocławiu i Lipsku i za- 

mieszczają reprodukcje dwóch sensa- 

cyjnych fotografij, z których jedna 

przedstawia następcę tronu, szarżują - 

cego podczas defilady  stahlhelmow- 

ców. Afisze wydał komitet stronnictwa 

republikańsko-narodowego. Wykazują 

one szaleństwo socjalistów, którzy pro 

wadzą dalej kampanję na rzecz roz- 

brojenia. Tłumy publiczności żgroma- 

dziły się przed miejscami, gdzie były 

umieszczone te plakaty i z ożywieniem 

komentowały ich treść. 

Toscanini opuścił Włochy. 

MEDJOLAN 11.6. Pat. — Znany 

muzyk Toscanini w stosunku do któ- 

rego zastosowano we Włoszech pewne 

represje ze względu na jego poglądy 

antyfaszystowskie, wyjechał dziś rano 

do Montevideo. 

Rząd egipski posiada 
większość. 

KAIR 11.6. Pat. — W wyniku dwu- 

stopniowych wyborów posłów do par- 

lamentu egipskiego wybrano 83 pos- 

łów z partji rządowej (Szaabisów), 38 

z partji dworskiej (Ittehadistów), 8 na- 

cjonalistów i 17 niezależnych. Rząd 

otrzymał zdecydowaną większość. 

Ofiary powodzi. 
STAMBUŁ 11.6. Pat. — Wskutek wylewów 

spowodowanych ulewnemi deszczami, w An- 

gorze i okolicy utonęło około 30 osób. 

Tragiczny los marynarzy 
fodzi podwodnej. 

WEI-HAI-WEI, 11. VI. (Pat). — Istnieje 
obawa, że marynarze, uwięzieni na dnie 

morza w kadłubie zatopionej łodzi podwod- 

nej „Posejdon, już nie żyją. — Nurkowie, 
którzy docierają do łodzi i uderzają w jej 
powłokę, nie otrzymują żadnej odpowiedzi. 

* 

gdy pociąg zatrzymuje się na stacji 
miasteczka Ommen, to uczucie, że 
człowiek przyjechał do rodzinnego do- 
mu, gdzie czekają na niego z kocha- 

Niewyspana noc, 
rewizje, niezliczone zmiany pociągów 
na holenderskich stacyjkach — czło- 
wiek jest przygotowany do dalszych 
poniewierek aż do końca tego dnia 
przyjazdu. Aż tu do wagonu wskakuje 
cała gromada młodych chłopców z nie- 
bieską gwiazdką na kurtce; z serdecz-' 
nym uśmiechem dobrych przyjaciół 
zabierają bagaże podróżnych — wska- 
zywać drogi nie potrzebują bo tuż na 
peronie na wysokim maszcie powie 
wają flagi wszystkich krajów, a pod 
niemi administracja kongresu wita 
przyjezdnych. Wsiadamy do autobu- 
sów, o rzeczy juź troszczą się oni. 
Przez Iśniącą czystością wioskę, przez 
niski zielony lasek, śliczną holender- 
ską szosą gładką jak posadzka w 10 
minut jesteśmy na miejscu. 

Przed nami, w lasku niewielkich 
drzew tak różnych od naszych, —cały 
las namiotów białych, rudych i pa- 
siastych, Śpiczastych, okrągłych, po- 

dłużnych, małych, dużych i ogrom- 

nych. Obóz otoczony siatką drucianą, 
przed bramą straż i rozległy namiot- 
kancelarja. Zasadniczy język jest an- 
gielski, ale tu każdy może dostać in- 
formacje w swoim języku ojczystym, 
co było bardzo cenne dla wielu z nas, 
gdyż byli wśród.nas Połacy nie mó- 
wiący żadnym obcym językiem. Każ- 

‚ 

dy przyjezdny, uprzednio zarejestro- 

wany przez sekretarjat krajowy (War- 
szawa, Moniuszki 4 m. 7) otrzymuje 
kartę na prawo wstępu do obozu, 
imienny spis uczestników kongresu, 
rozkład dnia i czynności wszystkich 
działów obozu i przydział do namiotu. 

W namiocie upragnione łóżko — 
można odpocząć. Łóżko polowe, bar- 
dzo oryginalnego pomysłu, z matera- 
cykiem i poduszką, zupełnie wygodne. 

Ale człowiek, który po raz pierwszy tu 
przyjechał, mimo zmęczenia długo nie 
wyleży: ciekawość pcha popatrzeć na 
ten dziwny obóz. Już się sporo o nim 

słyszało a jednak każda rzecz wzbu- 
dza podziw. Umywałnie — wybruko- 
wany czworobok, krany i miednice 

pośrodku, wokoło kabinki z pryszni- 

cami i gorącą wodą trzy razy dziennie, 

wszystko doskonale skanalizowane. 

Dalej namiot-pralnia z elektrycznemi 

żelazkami (!). Opodal długi zielony la- 

kierowany budynek, gdzie coś mocno 
huczy i stuka, jak w fabryce, a wstęp 
wzbroniony — to kuchnia. Tu, spo- 
sobem mechanicznym, trzy razy na 
dzień przyrządza się jarskie jedzenia 
dla blisko trzech tysięcy osób, przy” 
minimalnej stracie czasu i zatrudnie- 

niu rąk roboczych. Stąd wąziutkie szy- 

ny prowadzą do obszernych namiotów 

jadalnych, na 300 osób każdy. Obsłu- 

gują namioty jadalne (jak zresztą i 
cały obóz) wolentarjusze z pośród u- 
czestników » kongresu — gospodarne 
niewiasty, dużo młodzieży i dzieci, 

które rozkosznie się bawią kierując 
małemi platformami, któremi przywo- 
żą z kuchni dzbany z herbatą, mle- 
kiem i kawą, misy z chlebem i naczy- 
nia z obiadem. 

W samem centrum obozu, — tak 
zwany rond-point: maszt z flagami i 
duży zegar oświetlony w nocy. Wo- 
koło drewniane pawiloniki — urzędy: 
poczta, telegraf, telefon, agencją „A- 
merican Express* (biura podróży), 
szpitalik i dyżurny lekarz, biuro zgu- 
bionych rzeczy, księgarnia, gdzie się 
sprzedaje dzieła Krishnamurti'ego w 
języku angielskim i najrozmaitszych 
tłumaczeniach, między innemi bardzo 
ładnie wydane przez Hoesick'a Huma- 
czenia polskie, ajentura „Inernational 
Star Bulletin", miesięcznika, który po- 
daje w druku wszystkie przemówienia 
Krishnamurti'ego (w języku polskim 
wychodzi kwartalnie), biuro prasowe, 
biuro administracji kongresu, duży 
namiot-kawiarnia, gdzie ludzie towa- 
rzysko usposobieni mogą spędzać wie 
czory, owocarnia i sklepik, gdzie moż- 
na nabyć wszystkie przedmioty pierw- 
szej potrzeby — od nakryć do stołu 
aż do pantofli na gumowej podeszwie 
wprost niezbędnych w klimacie holen- 
derskim zresztą bardzo podobnym do 
wileńskiego. Nawet pomyślano o placu 
do gier i sportów. 

Z. A. 
PETE
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Żona zamordowała męża. 
W dniu wczorajszym mieszkanka za- 

ścianku Dawidówka, gminy parafjanowskiej 

trzydziestukilkuletnia Stefanja Uljanowska, 

widzące, że mąż jej, który ostatnio zaczął się 

oddawać nałogowemu  pijaństwu, znowu 

powrócił do domu w stanie mocno nietrzeź- 

wym, w ataku furji porwała za siekierę i 

jednem uderzeniem rozpłatała mu czaszkę. 

Cios był śmiertelny. Uljanowski brocząc 
krwią padł martwy na podłogę. 

Po dokonaniu mężobójstwa, Uljanowska 

zbiegła, lecz wkrótce została zatrzymana. 

Mężobójezynię osadzono w więzieniu. (c) 

Tragedja na jeziorze. 

Z Mostów donoszą o następującym tra- 

gicznym wypadku. 

Podczas burzy, która „przedwczoraj prze- 

szła nad Mostami, silny wiatr wywrócił na 

jeziorze małą łódź, w której znajdowało się 

pięciu chłopców. Trzej z nich, a mianowi- 

cie: Józef Wąsowicz, Michał Borzan i Ste- 

fan Bielewi utonęli. Pozostali dwaj do- 

płynęli szczęśliwie do brzegu. (c) 
   

Trzy pożary. 

W dniu wczorajszym na terenie gminy 

turgielskiej i podbrzeskiej zanotowano trzy 

większe pożary. 

Pierwszy pożar wybuchł we wsi Wiziu- 

czany, gm. turgielskiej, gdzie ogień strawił 

dom mieszkalny i stodołę Jana Irenkiewicza 

Straty ponad 4.000 zł. 

Drugi pożar wybuchł we wsi Kołnota, 

gm. podbrzeskiej, gdzie pastwą płomieni pa- 

dły zabudowania Franciszka Michniewicza 

wyrządzając szkody, na bilsko 5.000 zł. 

Trzeci z rzędu pożar wybuchł we wsi 

Adamojcie, tejże gminy. Ogień strawił tutaj 

dom mieszkalny i stodołę Stanisława Syn- 

kiewicza. Straty swoje Synkiewiez oblicza na 

3.700 zł. 
We wszystkich trzech wypadkach przy- 

czyn pożaru narazie nie ustałono. (e) 

no 

Wystawa Mickiewiczowska. 
Nowogródek. 

Czem Mekka dla prawowiernego 

muzułmanina, czem Rzym dla wierzą - 

cego katolika — tem Nowogródek dla 

każdego Polaka, znającego polską li. 

teraturę, wzruszającego się za młodu 

górną piorunową „odą do młodości". 

Choć raz w życiu każdy z nas po- 

winien obejrzeć ziemię, gdzie sielskie, 

anielskie dzieciństwo. przeżył najwię- 

kszy z romantyków. Miasto, w którem 

uczył się, gdzie ujrzał armję „Boga 

wojny” Napoleona, a które prawie we 

wszystkich znaczniejszych swych u- 

tworach wspomina, nawet któremu się 

przymawia o postawienie pomnika na 

rynku. To miasto wraz z całem wo- 

jewództwem; ba mało powiedzieć przy 

pomocy całej Rzeczypospolitej czcić 

go wyłączniej i uroczyściej w 75 rocz- 

nicę śmierci postanowiło. 

I sypie mu pomnik z ukochanej zie- 

mi przez cały miesiąc czerwiec. Ma 

Nowogródek Wystawę pamiątek po 

Mickiewiczu i tego, co stanowi doro- 

bek literacki tego mocarza słowa. 

Dział ten przedstawia się imponu- 

jąco, zajmuje kilka sal dawnego klasz- 

toru Dominikanek, świetnie nadające- 

go się na taką, o charakterze retro- 

spektywnym wystawę pamiątek. Gab- 

loty. w których widzimy z prawdzi- 

em znawstwem zebrane wydawnic- 

twa. rękopisy, autografy, najstarsze 

wydania z roku 1822 i 1828, wydania 

późniejsze ilustrowane i bez ilustracyj. 

Bogaty jest dział tłumaczeń na języki: 

francuski, niemiecki, angielski, heb- 

+ajski, litewski i esperancki. 

Wśród zbioru listów jest list pi- 

sany przez Miekiewicza z Kowna do 

p. Puttkamerowej do Bolciennik, oraz 

listy filomatów pisane do niej. Pa- 

miątki po Maryli z Wereszczaków 

Puttkamerowej, to sztambuch, Našla- 

dowanie Chrystusa po francusku, 

przysłane ukochanej przez Mickiewi- 

cza z Paryża, to różaniec z Rzymu 

przysłany jej matce przez poetę, to 

szal turecki przez Marylę noszony, to 

szkatułka z drobiazgami. 

Na ścianach wiszą portrety, minja- 

tury, obk sali główne pamiątki miesz- 

<zącej: mamy „pokoik Zosi, z białą 

sukienką przerzuconą na poręczy krze 

sła, ze siarym o pożółkłej klawiaturze 

szpinetem. 
Na bogaty Dział Mickiewiczowski 

złożyły się zbiory ofiarnych właści- 

cieli jak prof. Jana Michalskiego, p 

Semkowicza ze Lwowa, pp. Uziębły 

i Rychlewicza z Wilna, p. Bekkerowej, 

bibljoteki U. S. B., księgarni Mortko 

wieza, p. Bulhaka, Danejki. Muzeum 

Białoruskiego z Wilna, p. Puttkamero- 

svej, Strawińskiej oraz wielu innych. 

Urządzeniem tego trudnego działu 

zajmowały się panie Marja Kociatkie- 

wiczówna, b. kustoszka Muzeum Kra- 

sińskich w Warszawie i p. Janina Złot- 

nicka, głęboka znawczyni twórczości 

Mickiewicza. ` 

Gabloty spowite są w dyskretne w 

tonach pastelowych kilimy tutejszych 

<wieśniaczek, a szkła do tych gablot 

" przywiązane są wstążeczkami wyrobu 

łudowego. Pełno kwiatów prostych. 

Nawet nie brak suchych polan drew 

na kominku, przy którym stoi auten- 

tyczny fotel Miekiewicza. Chodzące po 

tych salach, gdzie wszystko tchnie ro- 

mantyzmem można się z łatwością 

przenieść do owej epoki, w której woj- 

nę strupieszałemu klasycyzmowi wy- 

powiadał Mickiewicz. 

Ale Wystawa Mickiewiczowska jest 

i „arką przymierza pomiędzy starymi 
i nowymi laty*. Cały dół wielkiego 

gmachu zajmuje bowiem dział współ- 
czesny a więc dorobek 10-lecia woje- 

wództwa nowogródzkiego w zakresie 

administracji, samorządu, rolnictwa, 

organizacyj społecznych i t. p. Naj- 
=wspanialszą atrakcją tego działu, jest 
wielka sala urządzona jak muzeum 

przemysłu ludowego. Jest ona arcydzie 

łem smaku i zharmonizowanego pięk- 
na wytwarzanego rękami i głową, a 

i pełną poezji duszą tutejszego ludu-— 

urządziła ja p. wojewodzina Beczko- 

"wiczowa. 
Warto—bardzo warto tę niezwykle 

piękną wystawę obejrzeć. 

Ruch wycieczkowy jest już b. oży- 
wiony. Ale trzeba aby się wzmógł jesz- 
<ze bardziej. Każdy, kto tu przyjedzie, 

wyniesie stąd wrażenia niezapomnia- 

me. krzepiące na długie, długie lata. 

Stefanja Bojarska. 

  

    

  

MICKUNY 
-+- Podziękawanie. Tą drogą składamy 

serdeczne podziękowanie Ry pułkownikowi 

Zygmuntowi Wendzie, dowódcy 1 p. p. Leg. 

za łaskawe bezinteresowne udzielenie 0r- 

kiestry w dniu 7 czerwca 1931 r. Święta 

Zrzeszenia Kół Młodzieży Wiejskiej, gm. 

mickuńskiej. 

Rada Zrzeszenia Kół Młodzieży 

Wiej. gm. Miekuńskiej 

POSTAWY 
+ Na powodzian. W dniu 1 maja 1931 r. 

staraniem Zarządu Powiatowego Koła Sto- 

warzyszenia „Rodzina Policyjna" w Posta- 

wach, odbyła się w Domu Luodwym w Po 

stawach zabawa taneczna, na rzecz powo- 

dzian województwa wileńskiego. Dochód w 

sumie 183 zł. 73 gr. przekazano Komitetowi 

niesienia pomocy powodzianom w Posta- 

wach, powołanego przez starostę powiatowe 

go w Postawach, p. Wiktora Niedźwieckie- 

go. 

USZA 
+ Kiedy może 

Koło Młodzieży”? 
pomyślnie rozwijać się 

Takie pytanie nasunęło 

mi się naskutek zejścia się okoliczności w 

pracy Koła Młodzieży w Korsakowiczach. 

Koło Młodzieży, o którem mówię, zało: 

żyliśmy wespół z panią Rozwadowską, na- 

uczycielką z powyższej miejscowości, przed 

dwoma miesiącami. 

W niedzielę 31 maja r. b. nasze „Kolo“ 

urządziło pierwsze przedstawienie teatralne 

z zabawą; dochód przeznaczono na cel „Ko- 

Ja“. 
Tak prędko možna było dlatego coś uczy 

nić, bo członkami są: młodzież wiejska i 

inteligentna z okolicznych majątków. = 

Wiadomo przecież, że z młodzieżą wiej- 

ską przeważnie ubogą materjalnie i ducho- 

wo, bez większego nakładu pracy, trudno 

coś podobnego urządzić. Zato z młodzieżą im 

teligentną jest to możliwem, Dzięki właśnie 

tej inteligentnej (młodzieży) grupie w na- 

szem „Kole”, która rozumie doniosłość pod- 

niesienia kultury wśród szerokich mas wWwie- 

śniaczych, oraz wydatnej pomocy państwa 

Stefanowiczów (z dobra Korsakowicze) — ry 

chło, bo w miesiąc, przygotowaliśmy komed- 

ję „Tatuś pozwolił” i darmat „Gorzalka“, 

które zostały: dobrze odegrane. 

Podkreślić muszę stosunek państwa Ste: 

fanowiczów do Koła Młodzieży w Korsako- 

wiczach. Niedość, że zupełnie darmo „užy- 

czyli kilku sal na urządzenie powyżzsej im- 

prezy, oraz wiele pomogli przy dekoracji 

scen, dając swoje rzeczy it. d, ale p. 8. 

Stefanowicz sam brał udział w komedji, wy: 

wiązując się doskonale, a jego żona (p. Eli- 

za Stefanowiczowa), zajęła się gorliwie wraz 

z członkiniami „Koła* — bufetem. Doskona 

łe pieczywa | torty i różne ciastka), kwasy, 

a nawet i lody (własnej roboty) — świadczy 

ły o wielkim nakładzie pracy. O odegraniu 

sztuk „teatralnych nie będą mówił, bo sam 

brałem udział, a nie byłem widzem. Stwier- 

dzono tylko (takie jest zdanie i p. kol. Roz. 

wadowskiej, która obie sztuki reżyserowa- 

ła), że wczuli się w swe role i dobrze odegra 

li: p. Józefa i Zofja Turomszówny, p. Су- 

binówna, p. Jasińska, p. Konstanty Stefano 

wicz, p. Wincenty Murawicki, p. Durzewski, 

p. Aleksy Kurasz. 

Nietylko z koleżanką byliśmy zadowoleni 

z pomyślnych rezultatów swej pracy, ale 

zdaje się wszyscy, bo panował tak miły i 

pogodny nastrój. Cieczy mnie to, że okolicz 

na inteligencja zainteresowała się naszą im- 

prezą i gremjalnie przybyła. Byłoby jeszcze 

milszem, gdyby inteligencja, biorąc wzór z 

państwa Stefanowiczów, popierała duchowo 

i czynnie podobne poczynania. 

Wiadomo przecież, że o ile inne myśli 

zaczną świtać w głowach wieśniaków i zro- 

zumieją, że ich dotychczasowe postępowanie 

było niewłaściwe, oraz będą znać sposoby 

podniesienia swego gospodarstwa — napew 

no będzie mniej podłości, złodziejstwa itd. 

A wy tak czyniąc, spełnicie obowiązek oby: 

watelski, bo przyczynicie się do zmniejsze- 

nia ciemnoty, która jest tak szkodliwa nie- 

tylko dla państwa, ale i dla was! 

Feliks Skawiński. 

WORNIANY 
+ OSKARŻENIE O PODPALENIE. 

W dniu wczorajszym na posterunek poli: 

eji w Wornianach zgłosił się niejaki Marjan 

Kurek, który zameldował, że nowobudujacy 

się dom jego padł pastwą płomieni. Dalej 

meldujący oświadczył, że pożar powstał na- 

skutek podpalenia, którego dokonał właści- 

ciel ziemi, na której się dom budował. Po- 

wodem miał być rzekomo fakt, że Kurek 

nie mógł zawczasu wywiązać się ze swych 

zobowiązań pieniężnych względem właści- 

ciela działki. S 

Policja wdrożyła dochodzenie. (e) 

OL LLS ŽŽ 

Popierejcie Lige Morską 

PORTRET 
|Adama Mickiewicza 

|| Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

|iśw. Wojciecha w Wilnie, oraz wej 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł.   

К ОВ ЛЕ 

Otwarcie resursy rzemieślniczej. 
Wczoraj o godz. 10-ej przy ul. Nie- 
mieckiej 25 odbyło się otwarcie re- 

sursy rzemieślniczej. Na otwarciu 

oprócz prezesa Izby i Resursy rze- 

mieślniczej p. Szumańskiego, dyrek- 
tora Izby p. Łazarewicza i personelu 
byli omecni p. wojewoda Kirtiklis, 

prezydent miasta mec. Folejewski, 

starosta grodzki p. Iszora i inni, oraz 

wielu zaproszonych gości. 

Poświęcenia resursy dokonał J: E. 

ks. Biskup Władysław Bandurski, wy 

głaszając przytem przemówienie, w 

którem nakreślił stan rzemiosła w 

dawnej Polsce, a następnie życzył no- 

wej placówce kultuarlno-oświatowej 

powodzenia w jej pracy nad krzewie 

niem oświaty wśród rzesz rzemieślni 

czych Wilna. 

Po przemówieniu J. E. ks. bisku- 

pa Bandurskiego przemawiali kolej- 

no p. wojewoda Kirtiklis i prezydent 

miasta Folejewski, w gorących sło- 

wach wyrażając uznanie dla resursy 

której brak dawno już dał się odczuć 

i która ma przed sobą wielkie pole 

działania, bowiem potrzeba szerzenia 

oświaty wśród rzemieślników jest 

wielka. 

Perzes Izby Rzemieślniczej p. Szu 

mański w odpowiedzi wyraził podzię- 

kowanie, szczególnie p. wojewodzie 

za zrozumienie potrzeb rzemiosła i 

pomoc jaką okazywał zawsze, ilekroć 

zwracano się o to do niego, oraz p. 

prezydentowi miasta. Wreszcie p. 

Szumański zaznaczył, że otwarcie wi- 

leńskiej resursy rzemieślniczej jest 

zapoczątkowaniem zogniskowania ży 

cia rzemieślniczego tak, aby każdy 

polski rzemieślnik mógł znaleźć tu 

godziwą rozrywkę i aby przejął nowe 

formy współżycia i wyniósł wiedzę, 

której nie może dać ani suchy para- 

graf, ani zewnętrzna strona życia. 

Lokal resursy składa się z jednej 

wielkiej sali i dwóch pokoi. W jed- 

nym z nich mieści się bibljoteka z 

1000 książek. Książki te dotychczas 

znajdowały się w posiadaniu związku 

cechów i złożone były w piwnicy bez 

żadnego użytku. Pozatem czytelnia 

resursy posiada czasopisma, w tej licz 

bie i fachowe. 

Powstanie tej nowej placówki na- 

leży powitać z uznaniem, gdyż dotych 

czas rzemieślnik wileński nie miał 

swego lokalu, w którymby mógł kul- 

turalnie spędzić czas. 
sieje 

Sprawozdanie kasowe 
komitetu opieki nad wsią 

wileńską. 

Przychód. 

Dar p. Premjera A. Prystora 
(djety poselskie za czas 

* odgrudnia 1930 do czerw- 
ca 1931 r. włącznie) . . 7205 zł. 

Dochód z poranku art. w 

  

Warszawie: 05 5, 23 > 20205» 

Razem . . 9230 zł. 

Rozchód. 
Gwiadka dla ubogich dzieci 800 zł. 
Aparat radjowy dla świetlicy 

ludowaj w Kiwiszkach . 368 „ 

Zapomogi dla najbiedniej- 

szych (©5067, 54056 

Uruchomienie przystanku 
KiwiezkiE. 06 01.1040 5, 

Stypendja dla uczennic Kur- 
sów tkackich w Wilnie 30055 

Ulotka, pouczająca o sadze- 
niu drzew owocowych . 79 „ 

Zakup 2500 drzewek owo- 
cowych dla niezamożnych, 

gospodarzy wiejsk. pow. 

МАЕ naolo. 57500940803 

Razem . 9230 zł. 

Janina Prystorowa 
Przewodnicząca Komitetu 

M. Lankauowa 
Sekretarz. 

aż 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę o łaskawe umieszczenie w swem 

poczytnem piśmie następującego sprostowa- 

nia (wyjaśnienia): 

W końcu maja b. r. niektóre dzienniki 

podały notatkę o zajściu, które miało miej- 

sce dnia 29 maja 1931 r. w hotelu George'a 

w Wilnie. 

Ponieważ w notatce tej figuruje moje 

nazwisko, łącznie z nazwiskami innych 9- 

sób, a całe zajście jako fałszywie ujęte na- 

raża dobre imię kobiety — stwierdzam: 

a) Dnia 29 maja b. r. o godz. 2-ej w 

nocy byłem w restauracji hotelu George'a 

w towarzystwie trzech pań i dwóch panów. 

b) obecny na sali w towarzystwie innych 

panów, p. Bohdan Horburt-Heybowicz oddał 

w kierunku naszego stolika 2-3 strzały z 

pistołetu, 

c) zawezwany przezemnie policjant u 

sunął z sali p. Heybowicza i odprowadził 
wraz z dwoma współtowarzyszami do komi 
sarjatu, 

d) p. Heybowicz i jego współtowarzysze 

zeznali przed policją, że strzały były odda- 

ne bez powodu, w górę, na wiwat, 

e) wszelkie informacje o wymienionem 
zajściu sprzeczne z niniejszem — są kłam- 
stwem. 

Olechnowicz 

porucznik K. O. P. 

Warszawa, dnia 10 czerwca 1931 r. 

Ofiary na powodzian. 
Komitet Obywatelski Pomocy Ofiarom 

Powodzi ogłasza dalszą listę ofiarodawców: 
ks. Konstanty Tenyk w Trzciance — 23 zł., 
gminny komitet obywatelski w Szumsku ko- 
ło Wilna — 1 zł. 76 gr. Racitko z Zimnej 
Woli — 10 zł., komendant placu obozu ćwi- 
czeń Biedrusko — 49 zł. 10 gr., komenda 
placu obozu ćwiczeń Biedrusko — 59 zł. 30 
gr. Koło Rolników Studentów-Żydów USB. 
— 7 zł. 50 gr. 

Asi 
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Czyżby ponowna rezygnacja dyrektora 
Zelwerowicza? 

Jak się dowiadujemy, dyrektor 
teatrów wileńskich p. Zelwerowicz, 
zamierza zrezygnować z zajmowane- 
go stanowiska. W sprawie tej podob- 
no poczynił on już kroki w drodze 
napół oficjalnej. 

Magistrat, jak się informujemy, 
do zamiaru dyr. Zelwerowicza usto- 
sunkował się negatywnie, cheąc go 
zatrzymać za wszelką cenę. W wy- 
padku jednak gdyby decyzja ta była 

ostateczna i nieodwołalna, stanowis- 
ko dyrektora teatrów miejskich w 
Wilnie obejmie osoba wydelegowana 
przez Związek Artystów Scen Pol- 
skich, gdyż kontrakt na dzierżawę 
teatrów upływa dopiero za rok. 

Ze źródeł prywatnych dowiaduje - 
my się, że dyr Zelwerowicz ma za- 
miar przenieść się na stałe do Łodzi 
względnie do Warszawy. 

Trup na zderzakach pociągu. 
Na stacji kolejowej Roś w pociągu zdą- 

%żającym z Wilna do Wołkowyska, znalezio- 
no na zderzakach martwe zwłoki mężezyzny 
w średnim wieku. 

Z dokumentów, które znaleziono przy 
zwłokach ustalono, że jest to mieszkaniec 
Wilna Jan Giruński, z zawodu pracownik 

hotelowy. 
Przeprowadzone pierwiastkowe dochodze 

nie ustaliło, że Jan Giruński padł ofiarą nie 
szczęśliwego wypadku. Przechodząc, pod- 
czas biegu pociągu, z jednego wagonu do dru 
giego, poślizgnął się, i tracąc równowagę 
spadł na zderzaki, przyczem poniósł tragicz- 
ną śmierć. 

Zwłoki zabezpieczono na stacji kolejowej 
do dyspozycji władz sądowo-śledczych. (e) 
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Spostrzeżenis Zakładu Meteoralcgii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 11/VI —:931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średzia -- 14 С. 

; LS 
i najnižeza: Ą- 6? C. 

Opad w milimetrach: 46 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja baromas wzrost, potem spadek. 

Uwagi: z rana pogodnie, potem deszcz. 

MIEJSKA. 

— Za godziny nadliczbowe potrącane ma 

być 15 proe. Magistrat m. Wilna postanowił 

jak się dowiadujemy, obniżyć o 15 proc. 

wynagrodzenie pracowników komunalnych 

otrzymywane za pracę w godzinach nadlicz 

bowych. 
— Ostateczne zbilansowanie bidżetu. Po 

sporządzeniu budżetu nadzwyczajnego pro- 

jekt preliminarza budżetowego miasta za 

rok 1931-32 został ostatecznie zbilansowany 

po stronie wydatków na sumę 12.719.499 zł. 

Przewidziane w budżecie dochody mają 

wynosić 12.722.856 zł. 

W ten sposób papierowe obliczenia da- 

ją nadwyżkę w wysokości 3357 zł. 

Z praktyki jednak wynika, że budżet za- 

mykany jest z grubym deficytem, zwłaszcza 

niewesoło zapowiada się konjunktura na no- 

wy rok budżetowy. Ogólny kryzys gospo 

darczy i krytyczna sytuacja finansowa mia- 

sta zapowiada jeszcze większe pogłębienie 

się deficytu. 
— Ociemniali z Warszawy zwiedzają Wil 

no. Znany ze swych prac wychowawczych 

Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w 

Warszawie zorganizował wycieczkę 30 wy- 

chowanków i wychowanek starszych klas do 

Wilna, o czem oddawna marzyli. Przyjechali 

na 2 dni do Wilna na czele z dyrektorem In- 

stytutu p. S. Łopatto (b. wicewojewodą war- 

szawskim) i personelem nauczycielskim. 

Przedewszystkiem udali się nieszczęśliwi 

do Ostrej Bramy, a po gorących słowach 

modlitwy odwiedzili Zakład dla ociemniałych 

w Wiłnie na Antokolu. Towarzysze niedoli 

przyjęli wycieczkowców nader gościnnie, 

urządzając na ich cześć „Wieczór Wileński", 

urozmaicony atrakcjami artystycznemi w 

wykonaniu wychowanków Zakładu. Następ 

nie wspólnie z  ociemniałymi wileńskimi 

zwiedzili Górę Zamkową. 

W drugim dniu wycieczki, t. jj 25 m 

również wspólnie z  wileńskimi kolegami 

zwiedzili Górę Trzech Krzyży, domek Mic- 

kiewiczowski, wreszcie statkiem o godz. 13 

odjechali do Werek, skąd powrót nastąpił 

wieczorem. 

Z Wilna ociemniali odjechali do Puszczy 

Białowieskiej. Godne są podziwu metody na- 

uczania ociemniałych. Jakże tragicznie 

brzmiało dla nas, widomych, oświadczenie 

dyr. Łopatto: „uczniowie moi zachwyceni są 

Wilnem*. I nie jest to bynajmniej przesada. 

Zespół nauczycielski umie tak opisywac 

przedmioty, że *ociemniali dokładnie je od- 

czuwają i wyrażają raz po raz zachwyt z po- 

wodu wyczuwaynch objektów. 

Instytutowi Głuchoniemych i Ociemnia- 

łych należą się wyrazy prawdziwego uznania: 

za taką pieczołowitość nad najnieszczęśli- 

wszymi z ludzi. 

Dziś o godz. 7 wieczorem w sali Konser- 

watorjum odbędą się popisy ociemniałych 

i głuchoniemych. 

" SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Państw. Seminarjum Nauez, 

Męsk. im. T. Zana w Wilnie (ul. Ostrobram- 
ska 29) komunikuje, że na wakujące miej- 

sca w r. szk, 1931-32 w odzialach I, IV, V, 

VI i VII Szkoły Ćwiczeń przyjmuje wpisy 
uczniów kancelarja szkolna do 28 czerwca 
b. r. 

— Egzaminy publiczne w Konserwator- 
jum odbędą się w r. b. w następujących ter- 
minach: dnia 13 czerwca (klasa skrzypiec, 
śpiewu solowego i instrumentów dętych): 
dnia 15 czerwca (klasy fortepjanu prof. prot. 
Tymińskiej, Dąbrowskiej, Kaduszkiewiczo- 
wej, Pawłowiczowej, Ziembickiej, Święto: 
rzeckiej); dnia 16 czerwca (kl. fort. prof. 
GC. Krewer i śpiewu solowego prof. В. Каг- 
miłowa); dnia 17 czerwca (kl. fort. prof. M. 

Kimontt-Jacynowej). 
Początek egzaminów — о godz. 5 po poł 

Karty wstępu można otrzymać w sekretar- 
jacie Konserwatorjum (ul. Wielka 47, wej- 
ście od ul. Końskiej) w godz. 4—7. 

— Przedłużenie terminu używania zeszy: 
tów ' nieznormalizowanych. W ze szkolne 
przedłużyły termin używania zeszytów szkol- 
nych nieznormalizowanych w r. szk. 1931-32 
do dnia 31 sierpnia 1932 r. 

-- Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie, 
powiadamia ninieszem, że egzamina wstęp- 
ne do klas od pierwszej do czwartej włącz- 
nie rozpoczną się dnia 22 czerwca o godz. 

9-ej rano. 
Do wyższych klas gimnazjalnych kandy- 

datek do egzaminu Dyrekcja nie przyjmuje. 
Przypomina się, że od l-ej do II-ej kla- 

sy włącznie obowiązują dwa języki nowożyt 

    

   

  

ne, mianowicie język francuski, a między 
niemieckim i angielskim — wołny wybór. 

Z POLICJI. 
— Inspekcja posterunków P. P. w powie: 

<ie wileńsko-trockim. Komendant wojewódz 
kiej policji, podinspektor Ludwikowski w 

ONIK 

  

towarzystwie komendanta powiatowego Du- 
bowskiego wyjechał wczoraj na inspekcję 
posterunków policji w powiecie wileńske- 
trockim. 

WOJSKOWA. 

— Kto ma stawić się przed Komisją po- 

borową. Dzień dzisiejszy (12 czerwca) Ko- 

misja poborowa (Bazyljańska 2) przeznaczy 

ła na przegląd mężczyzn urodzonych w ro- 

ku 1908, którzy podczas poboru w roku u 

biegłym zakwalifikowani zostali jako cza- 

cowo niezdolni do służby wojskowej (kat. 

B.). Z pośród tej grupy poborowych do sta: 

wiennictwa obowiązani są mężczyzni z na- 

zwiskami rozpoczynającemi się na litery od 

L do Ż. 

KOMUNIKATY. 

— Z Izby Przemysłowo-Handłowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 

nie podaje poniżej kalendarzyk, mających 

się odbyć w.r. b. targów i wystaw we Fran 

cji: 
Czerwiec — Verdun. 
Lipiec (9—27) — Nancy. 
Sierpień — Gray. 
Wrzesień-Październik — Metz. 

Wrzesień (5—20) — Strasburg. 
Listopad — Bar-le-Duc. 
Targi w Strasburgu, Nancy i Metzu po 

siadają charakter międzynarodowy i repre- 

zentują między innemi działy produktów roł 

nych (ziemniaki, mąka żytnia, grzyby, trze- 

da chlewna, drób, raki, jaja, masło i t. p. 

Bliższych informacyj udziela Izba Prze- 

mysłowo-Handlowa w Wilnie, Trocka 3. 

Kontyngenty przywozowe. Stowarzy 

szenie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 

w Wilnie powiadamia, że pozwolenia na kon 

tyngenty austrjackie będzie wydawało Mi- 

sterstwo Przemysłu i Handlu do dnia 30 

czerwca r. b. włącznie z ważnością na trzy 

miesiąc od daty wystawienia. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Konkurs modeli lotniczych. W niedzie 

lę dnia 21 czerwca r. b. o godzinie 15 od 

będzie się na lotnisku na Porubanku dorocz- 

ny Konkurs Modeli latających, organizowany 

przez Komitet Woj. Wileński LOPP. 

Konkurs otwarty jest zarówno dla in- 

struktorów jak i dla amatorów. Zawodników 

obowiązywać będzie regulamin ogłoszony w 

Nr. 6 „Lotu Polskiego". 

Zgłoszenie należy składać do dnia 35 

czerwca do Biura Komitetu LOPP. przy ul. 

Marji Magdaleny. 4 m. 1. 

— Wycieczka po historycznem Wilnie. 

Sekcja kulturalno-oświatowa Związku Legjo 

mistów i Stow. Rezerwistów urządza dla 

członków i ich rodzin w niedzielę (14 b. m) 

zbiorową wycieczkę historyczną po Wiln'e 

pod przewodnictwem prof. gimn. L. Kraw- 

ca i pana J. Ordy. 
Zbiórka o godz. 9.30 rano w skwerku, 

na pl. Orzeszkowej, Goście mile widziani. 

— Związki inwalidów  interwenjują w 

sprawie koncesyj monopolowych. Jak wiado 

mo, z dniem 1 lipca r. b. upływa termin co- 

fnięcia koncesyj hurtowniom tytoniowym i 

wódczanym, prowadzonym przez koncesja 

narjuszy nieuprzewilejowanych. Koncesje te 

oddane zostaną inwalidom. 

Ponieważ termin cofnięcia koncesyj był 

już kilkakrotnie przedłużany, związek inwa 

lidów zwrócił się obecnie. do p. wojewodv 

z memorjałem, żądając by termin ten nie 

został nadal przełdużony. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Widziału HI T-wa Przy 

jaciół Nauk odbędzie się w dniu 12 czerwca 

r. b. o godzinie 7 wiecz. w lokalu Seminar 

jum Historycznego (Zamkowa 11). 

Na porządku dziennym referat pana T. 

Turkowskiego p. t. „Niewyzyskane źródła 

archiwalne". 

— Klub Włóczęgów Senjorów. LVIII Ze- 

branie Klubu Włóczęgów Senjorów nie od- 

będzie się w dniu dzisiejszym i zostaje prze: 

niesione na piątek 19 b. m. 
— Komitet „Chleb dzieciom zawiadamia 

iż dnia 16 czerwca r. b. o godz. 6 m. 30 w 

małej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz 

kiego odbędzie się Walne zebranie, o ile w 

oznaczonym terminie z braka quorum ze- 

branie nie dojdzie do skutku, odbędzie się 

drugie zebranie tegoż samego dnia w tymże 

lokalu o godz. 7 wiecz. bez względu na ilośc 

członków. 
Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie о- 

gólne, 2) Sprawozdanie kasowe, 3) Sprawoz- 

danie komisji rewizyjnej, 4) Wybór zarzą- 

du, 5) Wybór Komisji Rewizyjnej, 6) Wolne 
wnioski. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Sekretarjat osobisty Pana Marszałka 

Piłsudskiego zawiadomił wojewodę wileń- 

skiego p. Kirtiklisa, że Pan Marszałek zgo 
dził się na nadanie jego miana oddziałowi 
wileńskiemu młodzieży rzemieślniczej. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Delegacja Rady Zjednoczenia Rob. 

Zw. Zaw. u pana wojewody. W dniu wczo- 
rajszym 11 b. m. przyjął p. wojewoda de- 
legację Rady Zjedonczenia Rob. Zw. Zaw., 

* która interwenjowała w sprawie bezrobocia 
przedkładając p. wojewodzie memorjał, wy- 
czerpująco omawiający postulaty mas robot- 
niczych w sprawie walki z bezrobociem i pro 
sząc o zwołanie specjalnej konferencji czyn 
ników zainteresowanych przy udziale przed- 
stawicieli państwotwórczego ruchu  zawo- 
dowego. P. wojewoda potraktował powyż- 
szą prośbę przychylnie, obiecując taką kon- 
ferencję zwołać w końcu następnego tygod- 
nia. RR 

Pozatem poruszyła deelgacja cały szereg 
niecierpiących zwłoki zagadnień, związa- 

3 

nych z bezrobociem, w pierwszym rzędzie 

skierowanie bezrobotnych w ciągu 10 b. m. 

na robotń brukarskie z wynagrodzeniem 3 

zł. dziennie, co w konsekwencji doprowa- 

dziło do wystąpień bezrobotnych. Delegacja 
wysunęła postulat wynagradzania zatrudnio 
nych bezrobotnych w stosunku do rzeczy- 
wistej wartości ich pracy, bo obecny sy- 

stem „odrabiania zapomogi* krzywdzi bez- 

robotnych i stwarza u nich rozgoryczenie. 

— Zakończenie strajku na hucie „Vitrum* 

W dniu 10 b. m. odbyło się przy ul. Wiel- 

kiej 34 nader liczne zebranie Robotniczego 

Związku Przemysłu Szklanego Ziem Północ- 

no-Wschodnich w sprawie zatwierdzenia u- 

kładu warunkowego, podpisanego w dniu 5 

b. m. w Inspektoracie Pracy przy udziałe 
przedstawiciela Ministerstwa Pracy. 

Zebrani stanęli na stanowisku, że mimo 

to, że układ nie idzie w całości po linji żą- 

dań robotniczych, to jednak daje warunki 
stosunkowo najlepsze, jakie się w danej 
chwili uzyskać dało. Podkreślić z uznaniem 
należy, że układ całkowicie wyrównuje za- 

robki najgorzej płatnych kategoryj robotni- 

ków na poziomie żądań robotniczych (z 2 

zł. do 2,12 zł. dziennie). Pozatem zawiera u- 

kład zapewnienie dyrekcji co do ciągłości 
pracy. 

W. uwzględnieniu powyższego postanowili 

zebrani układ zatwierdzić. W ten sposób 

strajk został zlikwidowany i huta przystąpi 

do pracy niezwłocznie po przeprowadzeniu 
niezbędnych prac nad uruchomieniem. 

RÓŻNE 
— Sprostowanie. Niniejszem komunikuję 

że do wyjaśnienia w sprawie Wszechsłowiań 

skiego Zjazdu Kobiet w Warszawie („Kur- 

jer Wileński* z dnia 11 czerwca) wkradła 

się pomyłka. A mianowicie zdanie ostatnie 

powinno brzmieć jak następuje: „oraz р- 

p. Pimonowównę, jako przedstawicielkę sta- 
roobrzędowych Rosjanek”. 

Prof. Ehrenkreutzowa. 

žABJ6 
PIĄTEK, dnia 12 czerwca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (plyty). 

13.10: Kom. meteor. 15.25: „Łódka z War- 

szawy do Berlina“ — odez. 16.40: Program 

dzienny. 16,45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Lek- 

cja francuskiego. 17.10: Koncert życzeń (pł... 

17.85: „Ostatnie wyprawy w Himalajach" — 

odcz. 18.00: Koncert popołudniowy. 19.00: 

Kom. L. O. P. P. 1910: Odczyt „Czy poro-. 

zumienie kuliurałne między Niemcami a Pol 

ską jest potrzebne”. 19.40: „Feljeton humc- 

rystyczny“. 19.55: Kom. meteor. 20.00: Pras. 

dzien. radj. 20.15: Koncert symfoniczny. 

22.00: „Światła wielkiego miasta” — -felj. 

22.15: Dod. do pras. dzien. radj. 22.20: Kon- 

cert. 22.45: Kom. 23.00: Aud. literacka. 23.20: 

Muzyka taneczna. 

  

    

SOBOTA, dnia 13 czerwca 1931 г. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły 

ty). 13.10: Kom. meteor. 15.40: Program dzie 

nny. 15.45: Kom. sportowy. 16.00: Aud. i 

koncert dla dzieci. 16.50: „Szarża pod Ro- 

kitną”. 17.10: Przechadzka po mieście. 17.35. 

„Spała letnia rezydencja p. Prezydenta Rze- 

czypospolitej* — odcz. 18.00: Koncert. 19.00: 

Kom. Tow. Org. i Kół Roln. 19.10: Nowości 

teartalne. 19.25: „Litwa a idea związku 

państw bałtyckich"  V-ty djalog aktualny. 

19.50: Program na niedzielę. 19.55: Kom. me 

teor. 20.00: Pras. dzien. radj. 20.10: Tr. ze 

Spały. Święto przysposobienia wojskowego. 

20.30: Muzyka lekka. 22.00: „Na widnokrę- 

gu”. 22.15: Dod. do pras. dzien. radj. 22.20: 

Koncert chopinowski. 22.50; Kom. i muzyka 

taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

NA TEMAT POROZUMIENIA KULTURAL: 
NEGO Z NIEMCAMI. 

Dziś o godz. 19.10 z Rozgłośni Wileń- 

skiej pójdzie w świat głos porozumienia pol- 

sko-niemieckiego. Taki jeden szczery i po- 

ważny głos jest sensacją wśród ciągłego 

szczucia i wzajemnych nieporozumień. M. 

Elga Kern, znana na terenie Niemiec autor- 

ka, gorąca zwolenniczka i propagatorka zbli- 

ženia kulturalnego polsko-niemieckiego, mia- 

ła odwagę powiedzieć prawdę o Polsce w 

swej książce p. t. „Vom ałten und neuen Po- 

len*. Na co naraża się człowiek, który pra- 

gnie, aby szowinistyczne nienawiści nie rzu- 

cały cienia na życie kultuarine, nie potrzeba 

dodawać. P. Elga Kern nietylko piórem ale 

żywem słowem i czynem pracuje nad urze- 

czywistnieniem swych tez. Poniekąd przeg- 

lądem i reasumcją dotychczasowych wysił- 

ków będzie referat, który autorka wygłosi 

dziś o godz: 19.10 przed mikrofonem p. t 

„Czy proruzumienie kulturalne polsko-nie- 

mieckie jest możliwe?* Odczyt zostanie wy- 

głoszony w języku niemieckim, ale słuchacze 

nie znający języka będą mogli poznać po- 

glądy prelegentki z polskiego streszczenia. 

Przed odczytem p. Witold Hulewicz zazna- 

jomi polskich słuchaczy z działalnością li- 

teracką i kulturalną autorki. 

KONCERT SYMFONICZNY. 

Wi dzisiejszym koncercie symfonicznym 

o godz. 20.15 i w krótkim recitału o godz 

22.15 wystąpi świeina śpiewaczka węgierska 

Olga Kalliwoda, obdarzona dużą kulturą mu- 

zyczną i rasowym temperamentem. Uslyszv- 

my w jej wykonaniu piękną arję z opery 

„Królowa Sabba* Goldmarka, pieśń „Róża 

polna* Hubay'a arję „Lasciate mi morire“ 

z opery „La Vally* Cataloniego, oraz arję z 

opery Werter* Masseneta i wdzięczną Chan- 

son d'avril* Bizeta. Konceriem symfonicz- 
nym dyryguje Bronisław Wolfstał. 

SPORT. 
ŚWIĘTO W. F. MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. 

W niedzielę dnia 14 b. m. o godz. 16 

odbędzie się na boisku Ośrodka Wychowania 

Fizycznego na Pióromoncie doroczne święto 

W. F. młodzieży szkolnej. Program przewidu 

je masowe ćwiczenia gimnastyczne młodzieży 

męskiej i żeńskiej, ćwiczenia harcerskie, 

gry i zabawy ruchowe, biegi sztafetowe i 

przeglądową jazdę na rowerach. 
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Popierajeie przemysł krajowy 
AGD KTS ANSI TASK 

NOWGŚCI WYDAWNICZE 
— Ostrowski Jerzy. — Cathangara Król 

Botokudów. Powieść. Nakład Księgarni św. 
Wojciecha. Cena zł. 4,—. R. 1931. 

Opowieść egzotyczna, osnuta na tle sto- 

sunków w Brazylji między ludnością napły- 

wową a tubyłeami. Realistyczne sceny z za- 

chowania się białych moeno podrywają ор 
nję o ich wyższości moralnej. Zdarzają się 

jdnak i w złem środowisku wyjątki. 

Do takich należy Eduardo, nazwany „kró- 

lem Botokudów*, bo wśród tych dzikusów żyć 

początkowo z musu, potem z dobre) woli 

Jego przygody stanowią główną kanwę opo 

wieści i dzięki niezwykłości i grozie sytua- 

cji porwą czytelnika. 
P. Ostrowski był w Brazylji i podparzył 

życie mieszkańców drobnej „kresówej* mieś- 

ciny brazylijskiej. A to co o nich podał w 

opowieści jest zajmujące lub zabawne jako 

zwierciadło obyczajów. 
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Wywiad z prof. Piccardem. 

Słynny uczony szwajcarski prof. Р1ссаг@ 
po powrocie do Brukseli przyjął koresponden- 
ta PĄT'a, któremu w ten sposób sformułował 
swoję wrażenia z wyprawy do stratosfery. 

— Dziwne jest doprawdy życie. Po tych 
wszystkich zachwytach, jakiemi powitano mój 
łot do stratosfery, widzę jasno, że większość 
łudzi nie orjentuje się absolutnie w tem, co 
naprawdę jest wielkie i dla nauki ważne. Kil- 
ka lat temu dokonałem pomiarów szybkości 

relatywnej światła. Było to doświadćzenie z 
punktu widzenia naukowego o wiele ważniej- 
sze ód ostatniego, a jednak wtedy przeszła 
ono bez echa. Jak wiadomo panu, w zeszłem 
stuleciu zmarły niedawno uczony amerykań- 
ski Michelson dokonał pomiarów szybkości 
relatywnej światła, Na tem epokowem dos- 
wiadczeniu została oparta późniejsza teorja 
Einsteina. Niestety jednak wkrótce potem i u- 
czony niemiecki Milłer, robiąc po raz drugi 
doświadczenie Michełsona, doszedł do zupeł- 
nie innych wyników, a nauka stanęła wobec 
faktu rozbieżności, który zachwiał podstawa- 
mi teorji Einsteińa szeroko już w. tedy znanej 
i ogólne przyjętej. Wówczas to postanowiłem 
powtórzyć doświadczenie Michelsona. Pomia- 
rów dokonałem w balonie rotacyjiym z na: 
ukową dokładnością, teorja Michelsona zo- 
stała sprawdzona, a wyniki Millera, odrzuco- 
ne jako bezpodstawne. Tak więc, jeżeli cho 
dzi o korzyści dla nauki, eksperymeńt ówczes- 
ny posiada o wiele większe znaczenie, niż о- 
becna wyprawa do stratosfery. 

Na zapytanie naszego korespondenta, czy 
zechce powtórzyć swój lot, prof. Piecard od- 
rzekł; —- Wskazałem drogę, kolej teraz na 
innych. Nie mam najmniejszych obaw, lecz 
posiadam żonę i dzieci, którym chcę oszczę. 
dzić tych chwil, kiedy to oczekiwali na wia- 
domość odemnie, a dzienniki donosiły, iż 
spotkała mnie śmierć. 

W zakończeniu wywiadu prof. Piecard za- 
znaczył, że możliwość zrealizowania swego 
lotu zawdzięcza poparciu belgijskiego Towa- 
rzystwa badań naukowych. Natomiast poprze 
dnie doświadczenia, o których mówił, finan- 
sowała specjalna Fundacja Uniwersytecka. 
Wreszcie prof. Piccard zaprzeczył stanowczo, 
jakoby uważał się za Belga i zapewnił, że 

Kia Miejskie 
  

Od dnia 9 do 12 czerwca 

1931 roku włącznie będą 
wyświetlane filmy: 

uważa się za Szwajcara i wszędzie swą naro- 
dowość podkreśla, a w domu jego na naczel- 
nem miejscu znajduje się pośród innych sztan 
dar szwajcarski. 

=D > 

Zamordowanie misjonarza 
w Chinach. 

PEKIN, 11. VI. (Pat). — Wojska ezerwo- 
ne zamordowały ojea Meljchora Gėsera, 
księdza katolickiego, z pochodzenia Niemca, 
należącego do misji w Kien-Ning. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dzisiejsza 

premjera. Dziś o godz. 8 m. 15 wieczorem 
odbędzie się premjera  sensącyjnej sztuki 
Elmera Rice'a „Ulica*, granej z rekorodwem 
powodzeniem w Warszawie, Łodzi i Pozna- 
niu. Niezwykle frapującą akcja rozgrywa się 
w wielkiej kamienicy w ubogiej dzielnicy 
New-Yorku. Ujrzymy bogatą galerję typów 
przedmieścia, mieszkańców owej kamienicy, 
i rozgrywający się na tem tle dramat ludz 
kich namiętności. 

Arcyciekawę tę sztukę reżyseruje R. Wa- 
silewski, który odtworzy jednocześnie jedną 
z ról głównych. W, pozostałych rolach za- 
jęty jest cały zespół z Malinowską, Rychłow 
ską, Szurszewską, Zagrobską, Kreczmarem, 
Wyrzykowskim oraz Żurowskim na czele. P. 
J. Hawryłkiewicz skomponował oryginalną 
oprawę dekoracyjną. Specjalną ilustracja 
muzyczna odtwarza zmieszane gwary i ha- 
łasy wielkiego miasta. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Występy Moskiewskiego Teatru Arty- 
stycznege. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. ze- 
spół Rosyjskiego Teatru Artystycznego (gru 
pa praska) urządza „Wieczór A, Czechowa“, 
dochód z którego przeznaczony jest dla Ko- 
mitetu Pomocy Wsi Wileńskiej. W progra- 
mie trzy utwory tego pisarza, w opracow 
niu scenicznem: „Oświadczyny*, „Chirurgja” 
oraz „Zapomniał. 

Jutro w sobotę dnia 13 b. m. zespół Te- 
atru Artystycznego wystąpi dwukrotnie. 

  

   

KU R_J E R 

Po południu o godz. 4 odbędzie się po 
cenach zniżonych przedstawienie ku uczcze- 
niu T. Dostojewskiego. W programie frag- 
menty z następujących arcydzieł tego gen- 
jalnego pisarza: „Bracia Karamazowy*, „Idjo 
ta”, „Zbrodnia i kara*, oraz „Wieś Stiepan- 
czykowo'. 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 ukaże się ar- 
cywesoła, tryskająca humorem komedja M. 
Gogola: „Ożenek. 

— Dzisiejszy koneert popularny w ogró* 
dzie po-bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 
odbędzie się w ogrodzie po-bernardyńskira 
kolejny koncert popularny z udziałem ov- 
kiestry 85 pułku pod batutą por. kapelmist- 
rza T. Wołoszczuka, oraz wybitnych arty- 
stów Teatrów Miejskich ZASP. 

— Rewja Murzyńska w Wilnie. W po- 
niedziałek, dnia 15 b. m. wystąpi w Teatrze 
Letnim znakomity zespół rewjowy murzyń: 
ski pod dyrekcją światowej sławy artysty, 
L. Douglas'a. Poza szeregiem wybitnych so- 
listek i solistów zespół posiada doskonały 
zespół czarnych girls, czarny jazz-band. 

Zespół murzyński wystąpi w poniedzia- 
łek dwukrotnie: o godz. 7 m. 30 i 9 m. 15 
wieczorem, w kapitalnej rewji p. t. „Gorąca 
kawa. W programie- piosenki, skecze, re- 
welersy, oraz produkcje taneczne. 

Gościna egzotycznego zespołu, stojącego 
na tak wysokim poziomie artystycznym, wy- 
wołała w Wilnie prawdziwą sensację. 
— Audycja Polskiego Tow. Muzyki Współ- 

czesnej. W niedzielę, dnia 14 czerwca r. b. 
o godz. 8 wiecz. w siedzibie Związku Lite- 
ratów (Ostrobramska 9) odbędzie się audy- 
cja Tow. Muzyki Współczesnej przy wpół- 
udziale pp. prof. Cecylji i Fanny Krewer 
(fortepjan); prof. K. Šwiecickiej (śpiew) i 
prof. Eugenjusza Dziewulskiego (fortepjan) 
W programie nieznane w Wilnie utwory na 
2 fortepjany Ravela i Gershvina, piešni Pou- 
lenca i inne. Towarzystwo zaprasza na tę 
audycję wszystkich miłośników muzyki. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ŻYWCEM POGRZEBIONA 

Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj 
wpobliżu Czarnego Boru. 

Jedna z robotnie, zatrudnionych przy ro 

  

Wielka epopea 

Dziewica Orleańska. zii 

  

(SALA HIEJSKA Ekscelencji Ambasadora Francji J. Laroche'a. Aktów 8. W roli: Joanny gar Lo T R 
P> Komedjs w 2 aktach. Kasa czyńna od godz. Osirabramsa 5: | NAD PROGRAM. S$Wiat do góry Nogami. 5530 Początek scensów od godz. Gej 

z 
Dźwi AA 

KINO-TEATR _ | Sensacyjny Przebój Dźwiękowy N A F RAWIE R ANBY Dramat 
- oks za współczesny 

„HELIOS” 
Rak tel. 9-28 

w: roli głównej: 
  

  

BŹWIĘKOWE KINO 

„МН 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziš! 

W roli głównej: 
    

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

  

Dziś! 
Wielki przebój polski 

Dziś! 

  

Betty Compson i Eddie Dowliug. 
Ceny zniż.: Na | seans: Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy: Balkon 60 gr., Parter od | zz. Seansy 0 £. 4,6,8110,80 

„ARTYŚCI 
NANCY CARROL i HALL'A SNELL 

Nad Nad program: Atrakoje džw'ękowe. 
  

4  W/e sztuki scenicznej „Artyšci“ 

George'a Mauker 
którzy śpiewają i mówią 

w języku polskim. 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Laura la Plante cudownym swym śpiewiem i grą 
na banjo oczar. widzów i słuch. 

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

Statek komedjantów. 
Początek o g. 4, Ost. seans o g. 8.30 w., w dnie świąt. o g. 2. Ceny zniżone. £ 

NAD PROGRAM: Wszechświat. 
dodatek dźwiękowy „Fox'a''. 

Pozatem 

  

  

žino Kolejowe 

Las 
IŚ i dni następnych. Wielkie arcy- 

== dało hiltcowe wić -ałośnejko> 
wieści Lwa Tołstoja p. t. 

  

„ŻYWY TRUP* 
10 dużych aktach w rolach głównych: M. Pudowkin, Marja Jacobini i Natasza Wacznadze. 
zyczna, aparaturą dźwiękową sciśle dostosowaną do filmu. 
Pocz. seansów o godz. 6, w niedzielę i św. o godz.4 pp. 

(Odwieczny trójkąt mał- 
żeński). Potężny o silnem 
napięciu dramat życiowy w 

ilustracja mu- 

NASTĘPNY PRORRAM: Jbłąkana młodość. 

Druskieniki 
pensjonat „„KALINA”, 

MILENS KI 

botach przy szosie Wilno—Czebutowa, pod 
ezas wydobywania źwiru z pod góry, zasypa 
na została nagle dużym zwałem ziemi, z pod 

którego, dzięki szybkiej pomocy wydobyto 
ją jeszcze z oznakami życia. 

W stanie ciężkim przewieziono ją do szpi 
tala w Wilnie . (e) 

ZAWODOWA SAMOBÓJCZYNI. 

Przed trzema dniami donósiłiśmy 0 za- 
machu samobójczym 30-letniej Heleny Sład- 
kiewiezówny, która w jednej z bram przy 
ul. Zawalnej otruła się esencją oetową. 

Samobójczynię przewieziono od szpitala 
żydowskiego, skąd w dniu wczorajszym wy- 
szła. Za trzy godziny po wyjściu ze szpitala 
Helena Sładkiewiczówna znowu usiłowała 
popełnić samobójstwo przez zatrucie się e- 
seneją octową. Tym razem zawezwane po- 
gotowie ratunkowe przewiozło ją w stanie 
groźnym do szpitala Sawiez. Zachodzi przy- 
puszczenie, że Sładkiewiczówńa truje się 
„zawodowo. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wczoraj po południu ze schodów lokalu, 
gdzie mieści się biuro kierownictwa budowy 

nowej rozdzielni elektrowni, spadła 19-letnia 
robotnica Marja Rajska. Pierwszą pomoc ran 
nej udzieliło pogotowie ratunkowe. (e) 

NIESUMIENNA SŁUŻĄCA 

Do 5-go komisarjatu P. P. zgłosiła się 
w dniu wczorajszym Masza Starobiniec (ul. 
Szeptyckiego Nr. 10) i zamełdowała, iż słu- 
żąca jej Butkowska zbiegła przywłaszczając 
sobie futro gospodyni, które miała zanieść 
na przechowanie do Fajwusza Zyskinda przy 
ul. Sadowej. 

Policja wszczęła poszukiwania za zbie- 
głą. (c). 

KRADZIEŻE 

Na szkodę Mińskiera Izaaka (Słowackie- 
go 14) skradziono garderobę i bieliznę na 200 
zł. Kradzieży dokonała Czechowska Helena 
(Ignacego 12), którą zatrzymano. 

Na szkodę Ingielewicza Jana (Zarzecze 17) 
skradziono kur na 25 zł. Kradzieży dokonał 
Kurczyn Albin (Żydowska 15), którego za- 
trzymano. 

Przy Hali Miejskiej skradziono u Iwanow- 
skiej Apolonji 7 zł. Kradzieży dokonała Ro- 

„BON ICO 

Nr. 133 (2075) 

Proces 10-ciu oskarżonych o szpiegostwo. 
Przed Ill-m Wydziałem Sądu Okręgowe- 

go w składzie pp. sędziów: K. Bobrowskiego, 
W. Brzozowskiego i J. Zaniewskiego toczył 
się proces o szpiegostwo przeciwko 10-ciu 
oskarżonym, a więc: Anastazemu, Mikoła- 
jowi i Ignacemu Szczerbickim, Arkadjuszowi 
Rudakowi, Szymonowi Zyngielowi, Pawłowi 
Protasowi, Piotrowi Huszczy, Aleksandrowi 
i Hipolitowi Andzilewkom i Mikołajowi Ło- 
maszowi, z których dwaj ostatni byli sze- 
regowymi W. P. 

Akt oskarżenia zarzucał wszystkim, iż w 
okresie od 1927 r. do 3 lipca ub. r. trudnili 
się szpiegostwem na szkodę Rzeczypospolitej 
Polskiej, udzielając wywiadowi rządu Zw. 
Socjal. Republik Radzieckich wiadomości do- 

tyczących składu liczebnego i osobowego 
poszczególnych oddziałów wojskowych i po- 
sterunków policji, dyzlokacji, zaopatrzenia, 
opisów dróg i terenów pogranicznych, ćwi: 
czeń rezerwistów oraz przysposobienia wej- 
skowego. 

Sprawa rozpoznawana była przy drzwiach 
zamkniętych, a w wyniku przewodu sąd u- 
znał za winnych uprawiania szpiegostwa 
jedynie Atanazego Szczerbickiego i Szymona 
Zyngiela, skazując ich na osadzenie w cięż- 
kiem więzieniu przez lat pięć każdego, og- 
raniczając ich w prawach stanu. 

Pozostałych podsądnych dla braku kon- 
kretnych dowodów ich winy, sąd uniewinnił. 

Ka-er. 

Oskarżony © akcję wywrotową 
został uniewinniony. 

Aleksander Chrapowicki, mieszkaniec wsi 
Przepierno, gm. głębockiej, znalazł się przed 
sądem okręgowym pod zarzutem że brał u- 
dział w spisku p. n. KPZB. 

Kierować on miał komunistyczną jaczej 
ką w rodzinnej wiosce, intensywnie agito- 
wał zą komunistycznemi listami Nr.Nr. is 
i 47 w okresie przedwyborczym. 

Dalej akt oskarżenia wskazywał, iż był 
on czynnym członkiem B. Wł.-Rob. „Hro- 

mady* i założycielem hurtka w Przypiernie 
Z konkretnych faktów  inkryminowano 

osk. Chapowickiemu, że jest sprawcą rozkol- 

portowania w nocy na 13 lipca ub. roku na 
terenie wsi Sakowicze literatury o treści wy- 
wrotowej. 
Sprawę rozpoznawał sąd w składzie pp. se- 
dziów: K. Bobrowskiego, W. Brzozowskiego 
i J. Zaniewskiego. 

Oskarżenie wnosił w.-prok. Giedrojć, zaś 
w obronie wystąpiła adw. Zasztowt-Sukien- 
nicka. 

W. rezultacie sąd doszedł do przekonania 
że przewód sądowy nie ustalił winy osk. 
Chrapowickiego, a wobec tego uniewinnił g6. 

Ka-er 

zenfeld Rocha (Subocz 5), którą zatrzymano. 
— Z niezamkniętych warsztatów wodo- 

ciągowych na dworcu kelejowym dokonano 
krądzieży rur wodociągowych na szkodę Dy- 
rekcji PKP. Wilno. Kradzieży tej dokonali 
Jakowicz Stanisław (Połocka 4) i Żelaziński 
Abram (Krupnicza 1), których ze skradzione 
mi rurami zatrzymano. 

— Z mieszkania Mazurkiewiczowej Ja- 
dwigi (Wiłkomierska 5) skradziono trzewiki 
oraz garderobę na łączną sumę 50 zł. Kra- 
dzieży tej dokonał Wojciechowski Antoni, 
zam. we wsi Kozino, gminy szumskiej. 

DO M 
HANDLOWY 

T" 

  

substancyj. 

  

ilość palenia. 

Prof. Uniw. Dr. Juljusz Wagner-Jauregg 
Laureat Nobla 1929. 

W Polsce nabyć można Bonicot we firmie: 

Polskie Tewarzystwo Handlowe „BONICOT* $p.z0.0. 
Tel. 16841 i 14676. Kraków, Zielona 10. 

Ogłoszenie. : 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 19-go czerwca r. b. 

o godz. 10 rano w sali licytacyjnej przy ul. 

Trockiej Nr. 14 odbędzie się licytacja różne- 

go rodzaju sprzętów domowych, zasekwe- 

strowanych u poszczególnych płatników w 

celu pokrycia zaległości podatkowych. 

MAGISTRAT. 

Jest niezmiernem ułatwieniem, 
że w Bonicocie, co do którego 
żądacie orzeczenia mojego, zna- 
lazło się środek, przez który 
palacz nie wchłania szkodliwych 

Będę przeto stanowczo pole- 
cał Wasz preparat wszystkim 
chorym, którzy mają ograniczyć 

dziecinne i męskie. 
Sandałki skórzane bar. mocne. 

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

«: Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. :- 
KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zi: 

mo       

i Lui ui i POTOCEDAÓO ROAR 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

POLECA w wielkim wyborze: 
PANTOFLE na gum. podeszwach. Eleganckie 
mocne i praktyczne na każdą pogodę. Damskie, 

Spacerowe 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr 

  

dla W. K. 

i % i e 

CENY NISKIE. Studentka 
AU Ls? Eiiianiasos   

średnica płaszcza 1,85 m. 

długeść kotłów—4 m. 

torysu, 

  

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam dom 
ferowanej sumy. 

PRZETARG. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie ogłasza pi- 

semny przetarg ofertowy na dostawę i ustawienie 
dwóch nowych kotłów kornwalijskich do centralnego 
ogrzewania znachu palatWowcEG przy All WPÓRG: 
lanka Nr. 24 w Wilnie, następujących wymiarów: 

> rury płomiennej 0,85 m. 

Grubość blach: płaszczy—8 m/m., rur płomien- 
nych—9 m/m. i den—10 m/m. 

Kotły zaopatrzone będą w sztucery do rur cyrku- 
lacyjnych, wymiary których podane będą przy zamó- 
wieniu. Oferta nie ma obejmować garnitury żeliwnej, 
gdyż stara jest w dobrym stanie, za wyjątkiem komp- 
letu rusztów, które winny być włączone do kosz- 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 193! r. 
o g, 12 w Okręgowym Urzędzie Ziemskim przy ul. 
W. Pohulanka Nr. 24- Zapieczętowane pisemne oferty 
winny być złożone do dn. 25 czerwca :.b. do godziny 
9-ej i pół w Kancelarji Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego pokój Nr, 18, łącznie z pokwitowaniem Kasy 
Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe na ra- 
chunek bież. Nr. 65 Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
w Kasie Skarbowej w Wilnie w wysokości 5% zao- 

W ofercie winien być podany minimalny termin, 
w którym firma podejmuje się wykonać „objętą niniej- 
szym przetargiem robotę. Termin ten nie może prze- 

chętnie wyjedzie na kon- 
dycję. Łaskawe zgłosze- 
nia składać w Adm Kurje- 

ra p. t. „Kondycja“. 

do sprze- 
D 0 dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 2 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela. 

  

drewniany 

  

Do odstąpienia 

PIWIARNIA 
z całem urządzeniem z 

powodu wyjazdu, 

Końska 10. 

Pokó na letnisku 
z całodzien- 

nem utrzymaniem, w so- 
snowym lesie przy rzece. 
St. Gudogaj, fol. „Gėkra“ 

p. Cybulinowa. 

Akuszerka 

  

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

у obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 

kraczać 2 miesięcy. 
Obowiązujące dla oferenta ogólne i techniczne 

warunki wykonywania robót przez przedsiębiorców 
i przepisy Ministerstwa Robót publicznych o przetar- 
gach, otrzymać można do przejrzenia w Okręgowym 
Urzędzie Ziemskim w Wilnie pokój Nr. 18 codziennie 
od godz. 10-ej do l3-ej. 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta uzależniając to ód fachowych i finan- 
sowych zdolności firmy, oraz prawo zredukowania 
ilości robót, lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

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

ceny zniżone. 

SÓL 
Ciechocińska i Inowro- 
cławska do kąpieli oraz 
wody mineralne świeże. 

przy uł. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć się: 

ulica Lwowska Nr. 22, m. 4. 

Mara Latnėiova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m.5. 

5 u dowód tožsa- 
g * mošci osoby wyd.. 

przez. Wil. Dyrekcję Ko- 
lejową na imię Jana Szal-- 
kiewicza, uniew. się. 

załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

  

Lodownia pokojowe Gaw" Namak,  Uezaki 
poleca po cenach tanic 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 
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TADEUSZ SIKORSKI. 6) rady ministrów nie łapałby pierwszego lepszego żan- Annienski niedbale wyjął z wypchanego pugila- mam do czynienia ze sprytnym człowiekiem. Tente 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Prokurator sprawdził godziny odejścia pociągów 
i rzekł do Wichrowskiego: 

— Na wszelki wypadek proszę dać dwa adresy: 
do konsula w Kuanczendzach i do konsula w Muk- 
denie. Jeżeli ptaszek przed naszą depeszą wyjedzie 
z pierwszej stacji, złapiemy go na drugiej. 

Wichrowski zauważył, że Cygler był nieco pod- 
niecony. 

— A nuż się wkopie — pomyślał — jeżeli się 
okaże, że to prawdziwy ajent Stołypina. 

Prokurator rozłożył przed sobą plikę akt i rzekł: 
— A pana, Wiesławie Juljanowiczu, proszę zaraz 

sprowadzić się z hotelu do mnie. Pokój jest dla pana 
przygotowany. Będziemy wspólnie walczyli z prze- 
stępcami Dalekiego Wschodu. A jest ich niemało. 

Wichrowski mieszkał już u prokuratora, kiedy 
przyszła odpowiedź z Kuanczendzy, że osobnik na- 
zwiskiem Annienski przesiadł się do pociągu japoń- 
skiego i przed otrzymaniem depeszy wyjechał dalej 
z biletem do Dajrenu. 

— Nie nie szkodzi — zauważył wesoło prokura- 

tor. -— w Mukdenie napewno go złapią. 
Na drugi dzień prokurator -. pokazał Wichrow- 

skiemu depeszę z Mukdenu: ,„„Annienski, mianujący się 
urzędnikiem prezesa rady ministrów, wraz z damą 
i bagażem został zatrzymany, pierwszym pociągiem 
będzie odesłany do Charbina'*. 

— A eo — zawołał śmiejąc się Cygler — ptaszek 
jest. To w rzeczywistości będzie nie ważna figura, jak 
myślał żandarm, a ważny awanturnik. Jutro będziemy 
go badali. 

— Jednak ciekaw jestem—zauważył Wichrowski, 
— po czem pan, Konstanty Konstantynowiczu, zorjen- 
tował się, że to jest oszust. Przyznam się, że nic nie 
rozumiem, przecież mógłby on być prawdziwym urzęd- 
nikiem. 

— W tem jest cały sekret sztuki prokuratorskiej. 
Trzeba mieć węch i odróżnić po nieuchwytnych ozna- 
kach. gdzie pachnie kradzieżą albo oszustwem. W każ- 
dym razie uważałem, że prawdziwy urzędnik prezesa 

Wydawnictwa „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  

darma i nie wtajemniczał go w swe plany. A ta głupia 
depesza do Stołypina. Widocznie on się bał, żeby go nie 
złapali i chciał wzbudzić do siebie zaufanie. Zresztą 
powiem panu, Wiesławie Juljanowiczu, że w Man- 
dżurji co trzeciego człowieka można śmiało aresztować, 
bo napewno wykryje się, że ma on coś na sumieniu. 

Annienski, po sprowadzeniu go do urzędu proku- 
ratorskiego, wyrażał okropne oburzenie na prokura- 
tora, który ośmielił się go zatrzymać. Wygląd miał 
imponujący. Był to jakiś urodzony dyplomata, salo- 
nowiec, przywykły do wydawania rozkazów. 

Wichrowski kazał żandarmom zatrzymać się 
w kancelarji, a aresztowanego poprosił do swego ga- 
binetu. Równocześnie zatelefonował do Broluraóma 
meldując, że Annienski już jest w urzędzie. 

Aresztowany nerwowo spacerował po pokoju. 
Widać było, że nie czuł się zupełnie pewnym siebie 
Jednak w chwili wejścia prokuratora pozornie uspo, 
koił się. 

— Przystąpimy do sporządzenia protokółu — 
zaczął na wstępie Cygler. Wiesławie Juljanowiczu 
proszę trzymać pióro. 

Prokurator usiadł przy biurku i bawiąc się pilni- 
kiem do czyszczenia paznogci, rozpoczął badanie. 
Aresztowany siedział wyprostowany i był w tej chwili 
uosobieniem powagi i spokoju. 

— Proszę mi powiedzieć — zapytał prokurator, 
przyglądając się uporczywie aresztowanemu — kto 
pan jęst i dokąd pan jedzie? 

Zapytany z godnością, twardym głosem odpo- 
wiedział: 

— Jestem urzędnikiem do szczególnych poleceń 
przy prezesie rady ministrów Włodzimierzem Annien- 
skim, jadę w sprawie służbowej do Jokohamy. Zko- 
lei chcę się zapytać pana, na jakiej zasadzie zostałem 
aresztowany ? 

Prokurator przez chwilę z całem zajęciem piłował 
sobie paznogcie i nie patrząc na Annienskiego obojęt- 
nie odparł: 

— Został pan aresztowany na tej zasadzie, że nie 
jest pan ani Włodzimierzem Annienskim ani urzęd-- 
nikiem prezesa rady ministrów... Po chwili, podnosząc 
głowę i wpijając się stalowym wzrokiem w oczy rzeko- 
mego Annienskiego, zapytał: 

  

— Jakie pan ma dokumenty? 

     

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

  
resu papier i podał go prokuratorowi. 

Cygler rzucił pilnik i zaczął czytać pismo. Wich- 
rowski zauważył na jego twarzy wyraz niepewności, 
widocznie ważył coś w myśli. 

Wreszcie głosem spokojnym, jakby prowadził dy- 
skusję przy herbacie, zaczął się wypytywać Annien- 
skiego o życiu petersburskiem, znanych w sferach pe- 
tersburskich osobach, przebiegu swej służby, jakie 
otrzymał wykształcenie i t. p. Zaaresztowany na 
wszystkie pytania dawał najzupełniej trafne odpowie- 
dzi, był doskonale poinformowany o stosunkach w sto 
licy, znał szereg wysokopostawionych osób, niektórych 
nazywał po imieniu. 

Prokurator był jakby zupełnie speszony. Wstał 
i oddając papier Annienskiemu uroczyście oświadczył: 

— Zaszła fatalna omyłka. Jest pan w zupełnym 
porządku, może pan odejść. 

Annienski zerwał się raptownie. Twarz jego roz 
jaśniła się błyskiem zadowolenia. Zdawało się, że 
zmierzył wzrokiem odległość od drzwi i chciałby jed- 
nym susem być na ulicy. Bez słowa skierował się 
ku wyjściu. * 

Prokurator szybko podbiegł ku niemu, mocna 

ujął go za ramię i innym już tonem rzekł: 

— Rzekomy panie Annienski. Poco grać dalej 
komedję? Chciałem się tylko przekonać, co pan zrobi, 
gdy powiem, że jest pan wolny. Zamiast żądania za- 
dośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie, sprowadze 
nie z drogi, narażenie na stratę czasu, uniemożliwienie 
pościgu za spiskowcami, pan chciał czemprędzej się 
wynieść. Hola, szanowny panie. Jeszcze pogadamy. 

Przedewszystkiem nie zrobiliśmy rzeczy najważniejszej 
nie dotknęliśmy się do pańskich ogromnych bagaży. 

Annienski gniewnie spoglądał na prokuratora. 
— Nie wiedziałem — rzekł po chwili z głową pod- 

niesioną — odsuwając się od Cyglera wgłąb pokoju—- 
że prokuratorzy na Dalekim Wschodzie są zarazem 
niezręcznymi inkwizytorami. Co powie pański mini. 
ster sprawiedliwości, jak się dowie, w jaki sposób pan 
prowadzi SIĘDZIWA w sprawach ważnych dla państwa. 

zania mi pomocy w ściganiu spiskoweów 
ie jego cesarskiej mości pan swoim niesłychanym 

postępkiem uniemożliwił mi wykonanie ważnego zle- 
cenia prezesa rady ministrów. 

— Widzę — odparł prokurator spokojnie — że, 

   

    

  
  

większą będzie moja zasługa, że nie uda się panu 
wyprowadzić mnie w pole, jak tego poczciwego „puł- 
kownika żandarmerji. W każydm razie jest pan za- 
aresztowany domowym aresztem, a tymczasem przej- 
rzymy pańskie bagaże. 

— Poniesie pan za to odpowiedzialność — z roz- 
paczą w zmienionym głosie zawołał Annieński. Te 

° jest coś niebywałego. Pan gubi ważną sprawę. 
Przygnębiony oparł się o fotel i błędnym wzro 

kiem spoglądał to na prokuratora, to na Wichrow- 
skiego. Po chwili spokojniej już zapytał: 

— (zy wolno mi posłać depeszę do Petersburga? 
— O ile pan posiada pieniądze na opłatę telegra- 

ficzną, może pan posłać i sto depesz — szyderczo 
oświadczył prokurator. 

Annienski, bez namysłu, szybko począł pisać. Pro- 
kurator odwrócił się i nie patrzył, co on pisał. Po 
chwili dał znak Wichrowskiemu i powiedział: 

— Panie sekretarzu, proszę odczytać tekst depe- 
szy. ; 

Wichrowski ujrzał pismo równe i czytelne: Nachy- 
lił się nad stołem i odczytał: 

„Petersburg. Prezes rady ministrów Stolypin. Zo- 
stałem bezpodstawnie aresztowany przez prokuratora 
w Charbinie. Ścigam ważnych spiskowców na życie 
jegó cesarskiej mości. Proszę Waszą Ekscelencję o 
natychmiastowe zarządzenie zwolnienia. Annienski*.. 

Aresztowany badawczo patrzył na prokuratora w* 
ostrem podnieceniu. Ironiczny uśmiech nieznacznie: 
się błąkał na jego ustach. Przeżywał przykrą chwilę 
niepewnego oczekiwania. W mózgu majaczyło mu 
się, że wróg ulegnie przed jego stanowczością, że na 
jedną chwilę zawaha się, a wtedy on przychyli szan- 
se walki na swoją stronę. 

Prokurator niedbale zadzwonił. 
Padł rozkaz. 

— Odnieść depeszę natychmiast na telegraf. 
Annienski drgnął. Blady i znękany siedział nieru- 

chomo. Giętki umysł jego forsownie pracował, my- 
Śli kłębiły się jak w kotle, czuł, że przegrywa grę. 

Tymczasem prokurator dzwonił = telefon. 
— Pan pułkownik Winogradzki. Czy bagaże już 

przejrzane. Jakiż wynik? 

Wszedł woźny. 

B) 

Bodkktóc odpowiedzialny Władysław Recz


