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JÓZEF PIŁSUDSKI. 
  

W najbliższych dniach ukaże się na 

półkach księgarskich nowa ks 
szałka Piłsudskiego Bot „Poprański hi- 
storyczne”. Praca ta, napisana przez Mar- 
szałka podczas pobytu na Maderze, pro- 
stuje fałsze i nieścisłości, które rozpow- 
szechniły się w literaturze politycznej i hi- 
storycznej na temat wypadków, poprze- 

dzających odzyskanie niepodległości i roli 
w nich Marszałka Piłsudskiego. 

Poniżej zamieszczamy za „Gazetą Pol- 
ską“ przedmowę do tej książki, w której 
Marszałek v śnia pobudki, które go 

skłoniły do jej napisania. (Red.). 

    

Dając do druku moje Poprawki hi- 
storyczne, nie mogę nie poprzedzić ich 
specjalnym wstępem. Wstęp wydaje 
mi się nieodbicie potrzebnym, gdyż bo 
ję się, że zostanie niezrozumiałą nietył 
ko moja praca, lecz i sam system, do 
którego, niestety, byłem zmuszony. 

Moje Poprawki historyczne tyczą 
się okresu, w dziejach naszych znaczo 
nego wybuchem wojny w sierpniu 
1914 roku i samemi początkami Pols- 
ski. Dziwię się nieraz, że takie proste 
prawdy i fakty historyczne, są stale 
przekręcane i stale fałszowane. Niema 
bowiem żadnej wątpliwości. że przy 
wybuchu wojny w 1914 roku Polacy i 
Polska byli w stanie zupełnej prostra- 
cji i zupełnej bezsilności, Niezaprzeczo 
nym jest faktem, że w każdym z za: 
borów wszyscy Polacy uczynili wszyst 
ko to, co im zaborca rozkazywał, to 

jest dali przedewszystkiem bez żadne 
go zaprzeczenia i bez żadnych warun 
ków życie i mienie, bo to jest dla woj 
ny wymagane. Fakt ten jest tak nieza- 
przeczony i taki prawdziwy, że z praw 
dziwą przykrością czytać i słuchać 
można zaprzeczenie tego faktu przez 
upiększanie siebie i zresztą tylko sie- 
bie w jakieś siły i jakieś prace. Z wy- 
buchem wojny nastąpił fakt, oczywi- 
sty dla wszystkich państw, które woj 
ne prowadziły. Ten fakt oczywisty po 
legał na daniu siły władzy i decyzji 
nieraz w bardzo drobnych szczegółach 
tym. którzy wojnę prowadzili, to zna 
czy dowódcom wojskowym i ich szta- 
bom, w odróżnieniu od niedawnych 
czasów, gdy ciż sami dowódcy wojsko 
wi i ich sztaby nie znaczyły tak du- 
żo i tak wielkich praw aeoyejen nie mia- 
ły. 

Jeżeli pominiemy ten fakt oczywi- 
sty, związany z Polską we wszystkich 
trzech zaborach, będziemy nie w hista 
rji, nie w prawdzie, ale w bajkach i w 
fałszu. Natomiast bardzo wielu ludzi 
w Polsce stara się niewiadomo poco 0: 
powiadać bajki i żyć w stałym fałszu. 
Robią oni na mnie wrażenie. jakgdy- 

by robak, deptany przez ludzi, chciał 
ubierać się w skórę lwa albo przynaj- 
mniej lamparta, albo też chciał zrobić 
z siebie wielkość słonia, który sam de: 
pcze, nie będąc przez nikogo deptany. 

Ta namiętność i ta śmieszność 
jaką ludzie starają się upiększyć s 
bie, dodać sobie siły, której nie mieli, 

i dodać rozumu, którego nie mieli tak- 
że, jest niekiedy jakby znamieniem 
prób historycznych, czynionych do- 
tąd w stosunku do tych wielkich wy- 
padków, których świadkami było po- 
kolenie, na szczęście schodzące już do 
grobu. Kiedy myślę o tem zawsze je- 
stem przepełniony zdumieniem. Nie- 
chybnie bowiem najprostszem jest u: 
znanie faktu takim, jakim on był. i nie 
tylko zgodzenie się z nim, jako z fak- 
tem historycznym, ale i uczynienie te- 
go zzupełnym spokojem Albowiem fakt 
ten może być bardzo przykrym history 
cznie i może Polskę, to jest dwadzieś- 
cia kilka miljonów ludzi, pokrywać 
wstydem; ale poszczególny człowiek— 
gdy fakt ten jest tak powszechnym, 
tak jednolitym, jak może żaden f: 
historyczny w Polsce — nie może mieć 
ani wsty du, ani czuć jakiegoś upoko- 
rzenia. Uczynić „to każdy spokojnie 
może tem bardziej, że gdy z rozwojem 
wypadków otworzyły się drogi, przy 
których Polak mógł zacząć coś zna- 
czyć, to ogromna ilość Polaków zaczę 

   

   

  

  

ła próbować nietylko śwoich sił, ałe i . 
pokazywania zębów zaborcom. Wstydu 
zatem personałnego ogromna więk- 
szość Polaków mieć nie może Ale poco 
wyolbrzymiać ciągle karta, poco się u- 
bierać w skórę lamparta i robić mena- 
żerję naodwrót? 

Niewątpliwym więc jest faktem hi 
storycznym, że wraz z wybuchem woj 
ny w sierpniu 1914 roku wszystkiem 
tem co stanowiło fakty historyczne i 

POPRAWKI HISTORYCZNE. 
co zatem podłożem historji być musi, 
są władze wojskowe zaborców, które 
nieraz decydowały 0 małych na- 
wet szczegółach _ życia  historycz- 
nego. Władze te wojskowe, dep- 
cząc spokojnie wszystko, co pol- 
skie, zostawiły jednak jedną furt- 
kę dla Polaków, to jest zupełną 
swobodę przeszkadzania każdemu Po 
lakowi w czynieniu czegokolwiek, co 

nie jest Ściśle zależne od tychże władz 
wojskowych i ich organów. Nie mogę 
zaprzeczyć šcislemu faktowi, že wszy- 
stko to, co Polskę moglo reprezento 
wač, skwapliwie to czynilo, czyniąc ją 
bardziej stabą i bardziej oddaną w rę- 
ce zaborców. A że tych zaborców by- 
ło trzech, którzy na ziemiach Polski 
się bili, pustosząc ją przytem eo wle- 
zie, ta służba zaboreom czyniła coraz 
dalsze postępy; ponieważ zaś władze 
wojskowe, będące w wojnie, wiecznie 
są niesyte danych i wiadomości i wie- 
cznie niepewne pracy nad odniesie- 
niem zwycięstwa. powiększają stale i 
ustawicznie, nie żałując na to pienię- 
dzy, system szpiegostwa, złączonego z 
użyciem człowieka do wszystkiego. Nie 
chybnym więc jest także faktem, że Po 
lacy, którzy wyobrażali sobie, że bę- 
dą mieli tą drogą jakiś wpływ i znacze 
nie na wypadki, poszli na drogę szpie 
gostwa, gdzie wrota były otwarte na- 
oścież. Szpiegostwo to natychmiast 
przez zaborców skierowane zostało 
przeciwko Polakom i przeciwko wszyst 
kim, kto siły Polski chciał budować. 

Drogi pod tym względem były łatwo о- 
twierane i nosiły charakter najrozma- 
itszy. Robiono więc małe dogodności 
wszystkim tym, którzy dane i wiado 
mości dawali szpiegom. Dobierano na 
zewnętrzne wpływy i znaczenie tych, 
którzy tej. pracy szpiegowskiej nie 
przeszkadzali, albo ją popierali. Ten 
fakt historyczny niechybnie już hańbi 
poszczególne osoby i czyni bardzo nie- 
rozumnymi i głupimi wszystkich tych, 
którzy temu systemowi ulegali. Także 
zaś niechybnym jest faktem, że zgod- 
nie z tendencją ubierania się w skórę 
lamparta i w trąbę słonia — co jest 
tak rozpowszechnione w Polsce — i 
ci ludzie, którzy się zhańbili szpiegost- 
wem w stosunku do Polski i Polaków, 
ubierają się także w szaty Catonów, 
a przynajmniej Ciceronów, walczą- 
cych z Catillinami. 

Dlatego też sądzę, że system fał- 
szu, związanego z wywyższaniem sie- 
bie do roli lamparta czy słonia, nad- 
zwyczajnie silnie popiera wszystko to, 
co było hańbą, i wszystko to, co by- 
ło nikczemnem, w niedawnej jeszcze 
historji polskiej. I zawsze gdy myślę 
o tem, nie mogę nie powiedzieć, że ta 
śmieszna manja wielkości, mogłaby 
być usuniętą z historji zupełnie swo- 
bodnie, gdyż w ogólnej bezsilności i 
poddaniu się niewolniczemu losowi 
Polski niema ani osobistej hańby, ani 
nawet wielkiego upokorzenia. Niewąt- 
pliwym bowiem — eo jeszcze raz po- 
wtarzam — jest fakt niezaprzeczony, 
że po paru latach wojny nadszedł czas 
znacznie lepszy dla Polaków, gdy Po- 
lacy mogli eoś znaczyć i zaciężyć na 
własnych losach. I wtedy niewątpliwie 
znalazła się duża część Polaków, któ- 
ra nietylko usilnie szukała dróg i środ 
ków dla zwiększenia siły Polski, ale 

ryzykowała nawet swoje życie i odda 
wała swoje mienie nie dla zaborców, 
ale dla Polski.Coprawda, i w tym okre 
sie siłą istotną, siłą, znaczącą swojemi 
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Biuro Sprzedaży Specyfików OSKARA 
WOJNOWSKIEGO, Warszawa. pl. Krasiń- 
skich 8. Telefon 298-79: 

Przedmowa do książki pod powyższym tytułem. 
decyzjami bieg historji, byli zaborcy, 
nie Połacy. I wtedy wszystko to, co 
Polskę chciało uzewnętrzniać, szło na 
kondominium, czyli na wspólnotę z 
tym czy innym zaborcą: 

  

Niechybnie w tem stadjum historji 

wszystko to, co było hańbą Polski, to . 
jest szpiegostwo w stosunku do Polski 
szpiegostwo płatne, było musowo do- 
puszczonem do tegoż kondominium, 
tak, ażeby Polska była słaba, a usiło- 

wania tych, co Polskę chcieli zrobić sil 
ną, — jak najsłabsze i praca jak naj- 
bardziej najeżona przeszkodami. Nie 
mogę więc i dla tego okresu ubierać 
ówczesnych prób zniszczenia siły Pol- 
ski w skóry lwa i lamparta czy też 
dawać tym usiłowaniom trąbę słonia, 
depczącego spokojnie inne stworzenia. 

Najzabawniejszymi — że ich tak 
nazwę — niezgrabiaczami cyrkowymi 
na arenie piśmiennictwa historycznego 
są ci panowie, którzy robią strasznie 
niezgrabne przeskoki z roku 1914 do 
tej chwili, gdy Polska mogła być i sil 
ną, i możliwie niezależną od nikogo 
'Te śmieszne łamane sztuki takich pa- 
nów nie posiadają nigdy nawet zręcz 
ności istotnych pajaców . cyrkowych, 
którzy, czy udając idjotę, czy też cz 
niąc niezgrabne poruszenia, muszą b) 
istotnie inteligentni i posiadać niezwy 
le wyćwiczone ciało, aby publiczność 
wprowadzić w szczery Śmiech i nieraz 
zachwyt. Tymczasem ci panowie sta- 
rają się połączyć swoją absolutną nie- 
moc i bezsilność z czasami, gdy Pol- 

      

ska, jeżeli nie była nadzwyczajnie sil 
ną i potężną, to w każdym razie mogła 
wykonywać swoje własne decyzje, czy 
niąc swoją własną historję. 

Próba łączenia początków w roku 
1914 z rokiem 1918, a raczej jego koń 
cem, jest zawsze tak idjotyczna, że 
człowiek to czyniący nie może nie być 
zaliczonym do głupich, bo nietylko 
zmienił się cały świat, a w nim i Pol- 
ska, ale przedewszystkiem zmienić się 
musieli i ludzie i musowo stać się 
czemś innem, niż to było w roku 1914. 
Przeskok człowieka. który był nicoś- 
cią zupełną, nierachowaną, niekalkulo 
waną przez nikogo, do znaczenia i si- 
ły nietylko dla siebie i dla Polski, ale 
i dla świata, jest tak wielki i tak zmie 
niający postać rzeczy, że każda pró- 
ba łączenia w jakiś musowy i logiczny 
związek jest skończonym idjotyzmem. 
Jednak ludzie to ciągle czynią. 

Niechybnym faktem historycznym 
jest również fakt, że moja osoba w tym 
okresie historycznym stała się central 
ną osobą dla tego okresu. Nie chcę ani 
szukać motywów historycznych dła te 
go faktu, ani też kogokolwiek pod tym 
względem poprawiać, lecz rzeczą jest 
niezaprzeczoną, że osoba Józefa Pił- 
sudskiego stała się centralmą dla ca- 
łego okresu od roku 1914 do począt- 
ków Polski. Fakt ten niechybnie wy-' 
musza na każdym historyku specjal- 
ną pracę, poświęconą mojej osobie 
Ze smutkiem jednak powiedzieć muszę 
że wszystkie prace, które w stosunku 
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do mojej osoby są czynione w tegoczes 
nej Polsce, dają osobę moją, to jest 
Józefa Piłsudskiego, najczęściej zupeł 
nie mi nieznanego. Jakaś podobizna 
bez podobizny, jakaś często małpa głu- 
pia, która niewiadomo dlaczego i po- 
co stała się centralną figurą całego naj 
ważniejszego dla Polski okresu. Przy - 
czem najczęściej fakty z mego życia 
są poprzekręcane w sposób głupi tak, 
że ja nawet swego życia nie poznaję. 

Niechybnie życie moje było zupeł- 
nie niepodobne nietylko do życia me: 
go pokolenia, ale i do życia kogokol- 
wiekbądź w Polsce. Życie pełne bajek, 
które jednak były prawdziwemi, peł- 

ne niebezpieczeństw stałych dla życia, 
pełne dziwacznych awantur i dziwacz- 
nych przygód. Życie takie z trudem 
niechybnie poddaje się jakiejkolwiek 
kontroli i jakiejkolwiek ścisłości dla 
każdego oprócz mnie. Jest mi zupełnie 
obojętnem, czy nazwie mnie kto awan 
turnikiem, czy nazwie mnie szczęścia- 
rzem bez rozumu, jakąś wypadkową fi 
gurą w historji, czy też zechce mi przy- 
znać talent i to duży, czy nazwie mnie 
najrozumniejszym człowiekiem w Pol 
sce. Jest to bardzo obojętnem dlatego. 
że sąd nad taką centralną figurą nale 
ży do dalekiej potomności, a nie do te 
go pokolenia, z którego taka centralna 
figura w historji wychodzi. 

'Tegoczesna jednak Polska lubuje 
się poprostu w przyczepianiu nieszczę: 
snego Piłsudskiego do każdej osoby w 
Polsce. To zaśmiecenie historyczne mo 
jej osoby — wybaczy każdy — wy- 
daje mi się obrzydliwem. Dla przykła 
du opowiem parę faktów. Oto, naprzy 
kład, jeden pan, mieszkający gdzieś w 
okolicach Dęblina, pisze do mnie list 
następujący — znajduje się w biedzie 
i w ciężkiem położeniu materjalnem i 
dlatego przypuszcza, że wreszcie sobie 
przypomnę, że kiedyś przy swojej u- 
cieczce od policji rosyjskiej do Galicji 
byłem u niego i pożyczyłem od niego 
narzutkę czy palto i że mu ten dług 
spłacę. Ja doskonale pamiętam wszyst 
kie — jak je nazywałem — dziury w 
granicy rosyjsko - galicyjskiej, przez 
które przejeżdźałem, przechodziłem, i 
żadna z dróg moich nigdy na Dęblin 
nie prowadziła. W Dęblinie zaś i oko 
licy Dęblina byłem raz tylko w życiu 
swojem, będąc Naczelnym Wodzem 
wojsk polskich i prowadząc swój zna- 
komity kontratak od Wieprza w stro- 
nę Łomży i Białegostoku. Oto drugi 
fakt: jeden pan,. mieszkający stale w 
Łodzi, pisze do mnie list z natarczy 
wem żądaniem, żebym mu zwrócił 

200 rubli, które od niego wziąłem dla 
wykupienia siebie z rąk policjantów, 
którzy mnie prowadzili do więzienia. 
Naturalnie, nigdy tak śmiesznego fak- 
tu w życiu mojem nie było, gdyż mnie 
w Łodzi przy aresztowaniu i wszel- 
kich przesunięciach wożono zawsze w 
karecie z należytą osłoną, niekiedy do 
wodzoną przez oficera. I tacy panowie 
opowiadają napewno i znajomym, i 
nieznajomym 0 czarnej niewdzięczno 
ści pana Piłsudskiego, który nie chce 
pamiętać o swoich małych długach, 
zrobionych w chwilach ciężkich dla 
jego życia. 

Jeżeli przytaczam te przykłady, 
to dlatego, że faktów podobnych mu- 
siałbym naliczyć tysiące z opowia- 
daniem mi w oczy rzeczy, których ni- 
gdy nie było w mojem życiu. 

Jeżeli napisałem, że najzabawniej- 
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szymi wydają się mi ci ludzie, co ro- 
bią śmiałe, ale niezwykle niezgrabne 

przeskoki od początków wojny w 1914 
roku do roku 1918, 1920 i nawet 1930 
— to muszę przyznać, że gdy mnie do 
tych przeskoków przyczepiają, muszę 
sobie wyglądać tak samo śmiesznie i 
zabawnie, jak i oni. I zawsze się dzi- 
wię poco to ludzie czynią. I zawsze od- 
powiadam, że może to czynić człowiek, 
nie szanujący absolutnie siebie. Jest 
to dla mnie tak niewątpliwy fakt i tak 
jasny, jak słońce, świecące na niebie. 

Takie zaśmiecanie mego życia, mo 
jej pracy, moich myśli, nieraz dawało 
powód dla mnie do marzeń, że mi się 
uda może zrzucić z siebie całe to niepo 
trzebne śmiecie. Nie mogłem jednak 
nigdy znaleść metody i znaleść możnoś- 
ci w sobie, ażeby z tem zaśmieceniem 
mojej osoby walczyć i zmusić ludzi 
chociażby do milczenia. W tej niepew 
ności, jak uczynić, jak znaleźć jaką- 
kolwiek drogę. jak wymusić na so- 
bie chociażby trochę pracy dła tego 
celu, trwałem bardzo długo. I jak zwy 
kle w takich wypadkach, gdy mnie 
coś dręczy długo, zaczynam nienawi- 
dzieć siebie za brak decyzji i postano- 
wienia, gdyż jestem nadzwyczajnie de 
cyzywny i nadzwyczajnie stanowczy, 
i nie mogę nie wtsydzić się przed sobą 
gdy decyzji powziętej nie wykonuję. 
Dlatego też, gdy zdecydowałem, że po 
wielkiem zmęczeniu wyjadę z Polski 
na parę miesięcy z nadzieją urządzenia 
sobie życia tak, abym nie był ciągle 
teatrem dla ludzi, zdecydowałem naj- 
zupełniej stanowczo, że uczynię pod 
tym względem jakąkolwiek próbę. Na- 
myślałem się, coprawda, niejeden wie- 
czór, chodząc samotnie w pałacu na- 
miestnikowskim, jaką metodę wybio- 
rę, gdyż czułem, że będę gardzić sobą 
jeżeli postanowienia nie wykonam. 
Zmusić siebie do czytania całej litera 
tury, związanej ze mną, absolutnie nie 
mogłem. Dlatego też odrazu zrzeklem 
się myśli zrobienia czegoś większego 
gdyż mojem ciągłem marzeniem przez 
długie czasy było napisanie monogra- 
fji o sobie. Po długich namysłach za- 
trzymałem się na dwóch pamiętnikach 
których, zaznaczam, nigdy nie czyta- 
łem, to jest pamiętnikach pana Da- 
szyńskiego i pana Bilińskiego. Wie 
działem, że są wydane i zgóry przypu 
szczałem, że całe mnóstwo szczegółów. 
związanych ze mną musi być fałszywe 
Przynajmniej byłem tego najzupełniej 
pewny co do pamiętników pana Da- 
szyńskiego. Kazałem więc do rzeczy 
swoich, które brałem na Maderę, za- 
pakować zarówno pamiętniki Daszyń- 
skiego, jak i Bilińskiego. 

Mieszkając długo w okolicach Fun- 
challu, raz po raz obmyśliwałem, że 
muszę zacząć od przeczytania tych 
pamiętników. Spotkałem odrazu tak 
głębokie i tak silne przeszkody moral- 
ne, że zacząłem się obawiać, że swojej 
decyzji nie wykonam. Z niechęcią do 
siebie otworzyłem na chybił trafił pa- 
miętniki pana Daszyńskiego i z prze- 
strachem natychmiast książkę rzuci- 
łem. Powiedziałem wyraźnie sobie — 
co zresztą w Poprawkach historycz- 
nych jest napisane — że lepiej chyba 
będzie, gdy ja sam napiszę pamiętniki 
Daszyńskiego, gdyż wtedy będą praw- 
dziwsze i bardziej zgodne z prawdą. 
Po namyśle więc zdecydowałem meto- 
dę następującą. Mianowicie — zatrzy 
mam się jedynie na tych ustępach, któ 
re wyraźnie są związane z mojem na- 
zwiskiem, i każdy fałsz będę prostował 
To wydawało mi się jeszcze możliwem 

Sądziłem przytem, że idąc tą meto- 
dą, będę także i najbardziej historycz 
nym, gdyż prostuję rzeczy związane 
tylko ze sobą, nie tykając treści jakiej 
kolwiek, czy to związanej z innemi oso 
bami, czy to związanej z osobą pana 
Daszyńskiego. iechybnie trzymają 
się tej metody — zdaniem mojem —- 
Ściśle historycznej, utrudniłem znacz- 
nie czytanie moich Poprawek history- 
cznych. Lecz niech mi wybacza wszy - 
scy moi czytelnicy — ale nie byłem w 
stanie, ani. przeczytać tego, co napisał 
pan Daszyński i pan Biliński, ani też 
za nich pisać istotną historję pana Da- 
szyńskiego i pana Bilińskiego. 

Dlatego też nie mogę i nie będę 
miał pretensji do nikogo, kto książecz 
ki mojej nie zechce przeczytać. Zro- 
biłem w każdym razie swoją próbę 
odśmiecenia historji mojej osoby. 

   
    

   
   

           



wywiad z Ministrem Skarbu 
p. Janem Piłsudskim. 
Obniżenie wydatków o pół miljarda. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przedstawiciel redakcji „Gazety 

Połskiej* uzyskał od Ministra Skarbu. 

p. Jana Piłsudskiego wywiad, który 

dzięki uprzejmości „Gazety Polskiej 

podajemy w całości: 

— Pozwalam sobie trudzić p. Ministra kil- 

koma pytaniami, gdyż przy każdej zmianie 

personalnej budzą się w opinji publicznej 

częstokroć zgoła bezpodsiawne obawy czy 

nie pociągnie ona za sobą zmiany metod lub 

linij wytycznych polityki państwowej. W 

syłuacji obecnej amy do czynienia ze 

szczególną w gdy chodzi o spra- 

wy gospodarcz byśmy zalem zapoz- 

nać opinję publiczną z zasadniczemi poglą- 

dami Pana Ministra. Rzecz prosta, nie będę 

    

    

nawet prosił o prostowanie niemądrych pło- 

tek o rzekomej możliwości polityki infla- 

cyjnej. Tego rodzaju wersje bowiem rodzić 

się mogą tylko ze złej woli lub z ignoran- 

ji tak daleko idącej, że nie warto nawet z 

rozprawiać. Natomiast byłbym panu 

Ministrowi wdzięczny za łaskawe zapoznanie 

z jego poglądami na wykonanie budżetu bie- 

żącego i układu względnie wysokości przy- 

szłego, nad którym rząd już musi pracować. 

   

  

   

  

— (Chętnie Panu odpowiem na to 

pytanie, które dotyczy zagadnienia naj 

ważniejszego, to jest budżetu. Trudno- 

ści, związane z wykonaniem budżetu, 

zostały już dostatecznie wyświetłone 

w czasie ostatniej debaty budżetowej. 

Rząd poprzedni uczynił bardzo wiel- 

kie wysiłki celem zbliżenia strony do- 

chodowej i rozchodowej budżetu. Naj- 

poważniejszem a nieuniknionem posu- 

nięciem była zniżka uposażeń funkejo- 

narjuszów państwowych, następnie 

przerzucenie części wydatków inwe- 

stycyjnych na długoterminowe kredy- 

ty zagraniczne. oraz kompresja wydat- 

ków rzeczowych. Poszliśmy dalej po 

tej samej drodze. 

Podzielam całkowicie zdanie mego 

poprzednika, że jeśli wydatki całoro- 

czne zredukujemy poniżej 2,5 miljar- 

dów wówczas deficyt zagrażań, nam 

nie może. W tej chwili stwierdzić mo- 

gę, że jest to wykonalne. Na ostatniej 

Radzie Ministrów zapadła uchwała zni 

żenia wydatków na rok bież. do wyso- 

kości 2 miljardów 450 miljonów zł. 

Planowa redukcja budżetu łącznie z 

koniecznemi posunięciami natury or- 

ganizacyjnej została dokładnie prze* 

pracowana i postanowiona. Dla osiąg- 

nięcia tego celu przystępujemy nie- 

zwłocznie do usprawnienia admini- 

stracji przez zespalanie prac, komasa- 

cję urzędów, kasowanie zbędnych in- 

stytucyj oraz funkcyj równoległych or- 

ganów administracji państwowej i sa- 

morządów, uproszczenie systemu ra- 

chunkowo kasowego i t. p. 

Równowagę budżetową więc bez- 

względnie utrzymamy. Rzecz prosta, 

że w niektórych miesiącach letnich, 

które zwykle wyróżniają się słabemi 

wpływami, będziemy mieli jeszcze do 

czynienia z nadwyżką rozchodów nad 

wpływami nie przesądza to jednak by- 

najmniej całorocznego rezultatu. 

Co do prac nad preliminarzem bu- 

džetowym na rok przyszły, o który 

Pan pyta, mogę w tej chwili powie- 

dzieć co następuje: Nie mogąc znać 

elementów przyszłości rząd musi opie- 

rać swe przewodzenia na teraźniej- 

szości. Trzeba brać pod uwagę to że na 

wpływach podatkowych w przyszłych 

okresach budżetowych będzie musiała 

odbić się sytuacja roku bieżącego i ub. 

Zatem i na ukształtowanie się wyso- 

kości preliminarza budżetowego naj- 

silniej wpłynie doświadczenie z wyko- 

nania budżetu roku bieżącego i po- 

przedniego. 

  

— Czy nie obawia się Pan Minister trud- 

ności stawianych przez ministrów innych 

resortów przy kompresji ich budżetów? 

— Przyznam się Panu, że nie. Jest 

zupełnie naturalnem, że te rzeczy mu- 

szą przechodzić przez tak zw. uzgad- 

nianie, którego arbitrem czuwającym 

nad całokształtem gospodarki państwo 

wej jest premjer. Każdy z ministrów 

resortowych jest z natury rzeczy przed 

stawicielem potrzeb pracy państwowej 

i społecznej w swojej dziedzinie. Oczy- 

wiście potrzeby te są i przez długi czas 

jeszcze będą ogromne. Min. skarbu na- 

tomiast jest przedstawicielem możli- 

wości, które są, z reguły od potrzeb 

znacznie mniejsze, w okresach zaś kry- 

zysu i złej konjunktury ta niewspół- 

mierność potrzeb i możliwości staje się 

szczególnie głęboka. Min. Skarbu ma 

być tedy twardy i bezwzględny tak 

właśnie jak twardem i bezwzględnem 

Jednak 

y ministrowie,*jako członkowie 

jest życie w danej chwili. 

  

rządu są odpowiedzialni za całość go- 

spodarki państwowej i świadomość tej 

odpowiedzialności jest naturalnym 

sprzymierzeńcem min. skarbu. Rząd 

pod przewodnictwem premjera jako 

całość decyduje o wyborze drogi dla 

opanowania sytuacji. Ostatnia uchwa- 

ła Rady Ministrów wskazuje na pod- 

porządkowanie przez rząd wszystkich 

możliwie spraw zagadnieniu równo- 

wagi budżetowej jako sprawie istotnie 

pierwszorzędnego znaczenia. 
— (o Pan Minister sądzi о możliwo- 

ściach dalszego napływu kapitału zagranicz- 

nego? 

— Polska jest krajem, którego bi- 

lans płatniczy obciążony zobowiązania 

mi z tytułu wojny, odbudowy i przebu- 

dowy kształtować się jeszcze może u- 

jemnie a zatem przez szereg lat jeszcze 

niezbędne jest zarówno dążenie do u- 

trzymania dodatniego bilansu handlo- 

wego jak i dążenie do uzyskania coraz 

tańszego i długó-terminowego kredytu 

zagranicznego. 

Jednym z czynników, działających 

na naszą korzyść w tej dziedzinie jest 

wewnętrzna stabilizacja płatnicza, dru 

gim jest to, że Polska jest dobrym i su- 

miennym płatnikiem, który z najwięk- 

szą punktualnością wywiązuje się ze 

wszystkich swoich dotychczasowych 

zobowiązań, niezależnie od zmiennoś- 

ci warunków. W dalszej perspektywie 

te nasze plusy wezmą przewagę. Zre- 

sztą w ciągu roku ostatniego mimo 

niepomyślnej konjuktury na rynkach 

światowych maimy za sobą dwie po- 

myślnie załatwione tranzakcje pożycz- 

kowe. Posiadając to zebezpieczenie 

oraz zdecydowaną wolę do utrzymania 

za wszelką cenę równowagi między do 

chodami a wydatkami budżetowemi, 

możemy patrzeć w przyszłość z nale- 

żytym spokojem. 

  

Statut organizacyjny Min. 
Rolnictwa. 

WARSZAWA, 15. VI. (Pat). W 
dzisiejszym „Monitorze Polskim* u- 
kazała się uchwała Rady Ministrów, 
zatwierdzająca statut organizacyjny 
Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo 
Rolnictwa dzieli się na 4 departamen- 
ty:1-szy ogólny, 2-gi ekonomiczny, 3-ci 
wytwórczości roślinnej, 4-ty wytwór- 
czości zwierzęcej oraz nie wchodzące 
w skład departamentów biuro perso- 
nalne i samodzielny wydział wojsko- 

wy. 
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Popierałele przemysł krajowy 

Teatr Lutnia. 
Ulica. Sztuka amerykańska w trzech aktach L. Bice'a, 

Tym razem nie kalejdoskopiczny 
Brodway, ale jakiś obskurny zaułek 
w robotniczej dzielnicy New-Yorku, 
kędy gnieżdżą się ciasno i brudno:/ 
Skandynawczycy, Irlandczycy, Żydzi- 
komuniści i Włosi - artyści, robocia- 

rze amerykańscy, i wogóle cała wie- 
ża Babel. 

To stłoczone robactwo ludzkie je, 
poci się, (och te rozmowy o poceniu 
się przez cały pierwszy akt!), płodzi, 
rodzi, (w pierwszym akcie słychać raz 
po raz wrzaski położnej), zarzyna się, 
pije, łaje, plotkuje, zdradza, pracuje, 
uwodzi, łajdaczy się i kocha... 

Takie dziedzińce czy zaułki znaj- 
dują się absolutnie identyczne w każ- 
dem mieście, w każdym kraju, i... nie 
ma w tem doprawdy nie ciekawego. 
Zwłaszcza iż autor nie pokusił się o 
żadną syntezę, ideę; o przetworzenie 
tego co jest w jakąś formę artystycz- 
ną, groteskę, dramat czy problemat, 

jedynie dał zestawienie typów z róż- 
nych narodowości, najbrutalniejszy 
weryzm, fotografję z natury, realisty- 

czniejszą od filmu, gdyż żywe osoby 
przechodzą przed naszemi oczami w 
tym korowodzie potępieńców, o któ- 
rych mówi Róża Morand rezonerka 
sztuki, że nikt nie żyje swojem ży- 
ciem, nikt nie żyje jak chce, na co jej 
Żydek-komunista odpowiada, że 
wszystko jest tak podłe, że tylko cjan- 
kali... co znów wywołuje protest ze 
strony jeszcze zdrowej Amerykanecz- 
ki, że przecież jest Bóg... Stary Żyd 
na Boga i postępowanie chrześcijan 
wyrzeka, i nie dziwnego; tu się na je- 
go oczach dokonywuje eksmisja 
wdowy z dziećmi za niopłacone ko- 
morne, potem mordy i strzelanie do 
zabójcy, który zlany posoką i poszar- 
pany (nb. w dziwnie czystej i białej 
bieliźnie), wepchnięty jest na scenę i 
w odegraniu p. Wasilewskiego daje 
ostatnią pointę, tym realizmom bez 
reszty. 

Wadą takich fotomontażów, takich 
rzeczywistości nagich i reporterskich, 
jest to, że jednak nie można zupełnie 
skopjować natury, że choć się robi 
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Konferencje p. Premįera. 
WARSZAWA, 15. VI. (Pat). — Pan 

prezes Rady Ministrów Aleksander 
Prystor odbył w poniedziałek w go- 
dzinach południowych konferencję z 
p. ministrem spraw wewnętrznych 
gen: Sławoj-Składkowskim, a nastę- 
pnie z ministrem skarbu Janem Pił- 
sudskim. 

Ks. Biskup Bandurski 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 15. VI. (Pat). Po po: 
wrocie ze święta przysposobienia woj 
skowego i wychowania fizycznego w 
Spale ks. biskup Bandurski zatrzymał 
się w Warszawie i zamieszkał w Zam- 
ku. W dniu 15 b. m. ks. biskup Ban- 
durski złożył wizyty p. Marszałkowi 
Piłsudskiemu, premjerowi i wszystkim 
ministrom, wiceministrowi W. Re i 
O. P. ks. prof. Żongołłowiczowi, mar- 
szałkom Sejmu Świtalskiemu i Senatu 
Raczkiewiczowi, nuncjuszowi papie- 
skiemu magr. Marmaggi, ks. kardyna- 
łowi Kakowskiemu, biskupowi Gallo- 

wi, wiceministrowi spraw wojskowych 
gen. Konarzewskiemu, wszystkim in- 
spektorom armji, prezydentowi mia- 
sta, komisarzowi rządu i szeregowi in- 
nych osób. 

Podpisanie polsko-amerykań- 
skiego traktatu przyjaźni. 
NOWY YORK, 15. VI. (Pat). Am- 

basador Rzeczypospolitej Filipowicz i 
sekretarz stanu Stimson podpisali w 
dniu 15 b. m. w Waszyngtonie polsko: * 
amerykański traktat przyjaźni, trak- 
tat handlowy oraz w sprawach konsu- 
larnych. 

Wizyta amerykańska. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ambasador Stanów  Zjednoczo- 
'nych w Paryżu p. Edge przyjeżdża do 
Polski dnia 6 lipea na zaproszenie 
ambasadora Stanów Zjednoczonych 
w Polsce p. Willysa. Obaj ambasado- 
rowie zamierzają odbyć podróż po 
Polsce, przyczem będą między inne- 
mi również i w Wilnie. 

ох 

Przed rozprawą o Anschlussie 
: w Hadze. 

GENEWA, 15. VI. (Pat). — Mini- 
ster spraw zagranicznych Francji pi- 
smem z dnia 10 czerwca 1931 r. za- 
wiadomił sekretarjat Stałego Trybu- 
nału Sprawiedliwości Międzynarodo- 
wej, że w sprawie, dotyczącej austrja- 
cko-niemieckiej unji celnej, znajdu- 
jącej się obecnie na wokandzie Try- 
bunału, rząd francuski postanowił zło 
żyć memorjał na piśmie. Pozatem zaś 
liczy na to, że będzie mógł również 
przedstawić ustne expose w tej spra 
wie. Rząd francuski wyznaczył jako 
swego delegata p. Jules Basdevant, 
prof. prawa uniwersytetu paryskiego. 
Ponadto w charakterze adwokata 
rząd francuski wyznaczył Paul-Bon- 
coura, deputowanego, byłego mini- 
stra, adwokata w trybunale odwoław- 
czym w Paryżu. 

Porażka rządu Mac Donaida 
w lzbie Gmin. 

LONDYN, 15. VI. (Pat). W dniu 
15 b. m. rząd nieoczekiwanie odniósł 
porażkę w Izbie Gmin. Zgłoszona przez 
konserwatystów poprawka do ustawy 
finansowej przyjęta została 232 głosa- 
mi przeciwko 208. Poprawka ta zmie- 
nie sposób określenia wartości ziemi. 
Premjer Mac Donald oświadczył po 
głosowaniu że ponieważ poprawka ta 
nie zmienia zasadniczej treści ustawy. 
Izba prowadzić będzie w dalszym cią- 
gu obrady według ustalonego porząd- 
ku dziennego. W ten sposób porażka 
rządu nie pociągnie za sobą żadnych 
następstw politycznych. Drugi wnio- 
sek konserwatystów .o zamknięcie dy- 
skusji nad wspomnianym projektem 
ustawy odrzucony został 246 głosami 
przeciwko 232. 

Plaga szarańczy w Besarabji 
CZERNIOWCE, 15. VI. (Pat). — Prasa 

besarabska donosi, że tegoroczna plaga sza: 
rańczy, która nawiedziła południową Besa- 
rabję, jest daleko groźniejsza od zeszłorocz- 
nej. W zorganizowanej walce z szarańczą, 
poczynając od 15 maja r. b. bierze udział 
codziennie około 10 tys. ludzi, Szarańcza ogar 
nęła przestrzeń przeszło 26 tys. ha na tere- 
nie 32 wsi. 

rodzącą kobietę za otwartem oknem, 
to jednak może nie dość krzyczy? 
Może nie dość jest krwi na ranach 
nie dosyć brudu i potu... I poco to 
wszystko? Czy to jest zabawa? Teatr 
jest poto, by nas bawił, przedewszyst- 
kiem, bo kazań, referatów, propagan- 
dowych broszur i wykładów mamy 
dość gdzie indziej, a jeśli nie zabawa, 
to niech daje fantazję lub przemyśla- 
ne problemy. Ale taki kawał życia... 
Przecie to już mamy gdzie indziej. 
W każdej kronice bieżącej, w każdym 
dziedzińcu czy kamienicy gdzie zamie 
szkamy, może się to wszystko zda- 
rzyć. Na scenie to nie jest ciekawe. 
To w życiu jest przejmujące, ale na 
seenie blednie i wzbudza albo głupi 
śmiech, sala, pękała przy rykach ro- 
dzącej kobiety, albo niesmak. Jako 
szablon Uliey, sztuka p. L. Rice'a mo- 
že dač dobre pojęcie o tem, czem jest 
skupisko ludzkie w dužem mieście, 

jak obojętnie przechodzi nad wszyst- 
kiem życie, jak zatruwają się ludzie 
od swego bliskiego kontaktu, jaką 
sztucznością, przeciwną naturze ludz- 
kiej, są wielkie gmachy, wiełkie mia- 
sta, wielkie stłoczenie ludzi. 

Oczywiście, wziąwszy sobie taki 
nieskomplikowany temat, autor miał 
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Prof. Staniewicz na audjencji u Marszałka 
Piłsudskiego. 

W sobotę został przyjęty w pałacu 
reprezentacyjnym przez odjeżdżające - 
go w tym dniu do Warszawy Marszał- 
ka Piłsudskiego prof. Witold Stanie- 
wicz, z którym p. Marszałek odbył kon 
ferencję. 

Bezpośrednio przedtem prof. Sta- 
niewicz w zastępstwie chorego prof. J. 

Szymańskiego, jako kuratora korpora- 
cji Piłsudia (d. Aquilania), przedstawił 

p. Marszałkowi Piłsudskiemu człon- 
ków tej korporacji którzy przybyli pro 
sić p. Marszałka o przyjęcie godności 
filistra honorowego. Godność ofiaro- 
waną p. Marszałek przyjął. 

Wojewoda Beczkowicz kandydatem 
na wojewodę wileńskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że sprawa obsa- 
dzenia stanowiska wojewody wileń- 
skiego, opróżnionego przez wybór do 
Senatu p. Władysława Raczkiewieza 
staje się na nowo aktualną. 

Jak donosi ageneja „Iskra“ najpo- 
ważniejszym kandydatem na to sta- 

Sąd Najwyższy oddalił 
Tel. od wł. kor. 

Sąd Najwyższy rozpatrzył wczoraj 
38 dalsze protesty przeciw wyborom 
do Sejmu, przyczem wszystkie 3 od- 
dalił, a mianowicie protest zgłoszony 
przez Centrolew w okr. Nr. 25 Bia- 
ła Podlaska, protest zgłoszony przez 
Niemców w okr. Nr. 29 Tezew i pro- 
test stronnictwa Narodowego w okr. 
Nr. 22 Sandomierz. 

Oddalenie tego ostatniego protestu 

nowiska jest p. Zygmunt Beczkowicz, 
obecny wojewoda nowogródzki. We- 
dług „Iskry* w razie nominacji p. wo- 
jewody Beczkowicza zająłby on sta- 
nowisko wojewody wileńskiego jesz- 
cze przed końcem bież. miesiąca. 

3 protesty wyborcze. 
z Warszawy. 

ma znaczenie zasadnicze albowiem 
autorzy protestu jako główny motyw 
podawali tak zw. jawność wyborów. 
Sąd stanął na stanowisku, że jawność 
wybor. w tem zrozumieniu, w jakiem 

ona miała miejsce w czasie ub. wybo- 
rów nie jest naruszeniem ordynacji 
wyborczej. Tem samem los kilku zgło 
szonych protestów na tej samej pod- 
stawie jest przesądzony. 

Ais SIS 

Sytuacja polityczna w Niemczech. 
BERLIN, 15. VI (Pat). Sytuacja 

polityczna stoi dziś pod znakiem koń- 
cowych rokowań między kanelerzem 
Brueningiem a  przewodniczącymi 
stronnietw prorządowych. Rokowania 
te zadecydują o wyniku jutrzejszego 
głosowania na konwencie senjorów w 
sprawie przedterminowego zwołania 
Reichstagu. W południe kanclerz przy - 
jął przywódców robotniczych związ- 
ków zawodowych wszystkich odcieni 
politycznych którzy domagali się re- 
wizji dekretu oszczędnościowego. O 
godzinie 4-ej po południu rozpoczęła 
się konferencja kanclerza z przedsta- 
wicielami stronnictw prorządowych. 
W obradach tych uczestniczyli prem- 
jer pruski Braun i prezydent Banku 
Rzeszy dr. Luther. Kanclerz złożył 
wyjaśnienia, dlaczego sprzeciwia się 
zwołaniu Reichstagu. W kołach zbli- 
żonych do rządu oczekują zawarcia 
kompromisu między kanclerzem a par 
tją ludową. Na zmianę stanowiska lu- 
dowców wpłynąć miała  decydująco 
rozmowa, jaką kanclerz Bruening w 
czasie podróży do Hildenheim odbył = 
przewodniczącym partji ludowej Din- 
geldey'em. Kanclerz miał się zgodzić 
zasadniczo na rekonstrukcję gabinetu, 
odraczając ją jednak na później. Re- 

konstrukcja nastąpi przypuszczalnie 
w chwili, gdy Niemcy podejmą akcję 
w sprawie rewizji planu reparacyjne- 
go. Kanclerz zgodzić się miał również 
na ostrzejszą politykę reparacyjną. 

BERLIN, 15. VI. (Pat), Według in- 
formacyj prasy, kanclerz Bruening na 
dzisiejszej konferencji z przedstawicie- 
lami stronnictw wskazywał z naci- 
skiem na ścisły związek, jaki zachodzi 
między dekretem oszczędnościowym a 

sprzygotowywaną przez rząd akcją w 
sprawie rewizji planu Younga. Dekret 
— oświadczył kanclerz musi być na- 
razie utrzymany w formie niezmienio- 
nej. Wszelkie zmiany przeprowadzone 
mogą być dopiero później po rokowa- 
niach ze stronnictwami. Kancelrz za: 
groził wyraźnie dymisją całego gabi- 
netu, gdyby konwent senjorów uchwa- 
lił zwołanie Reichstagu. Następnie pre- 
zydent Banku Rzeszy dr. Luther ostrze 
gał przed wywołaniem kryzysu gabi- 
netowego, podkreślając, że sytuacja na 
niemieckim rynku dewizowym zakoń: 
czyć się może zachwianiem kredytów. 
Obradujące dziś frakcje odroczyły de- 
cyzję do jutra. O godzinie 11 przed po- 
łudniem we wtorek zbiera się konwent 
senjorów, który rozstrzygnie o zwoła- 
niu Reichstagu. ; 

Doniosta konferencja finansistėw francuskich 
PARYŻ, 15. VI. (Pat). Jak donosi 

„Маба“, odbyła się w dniu wczoraj- 

szym konferencja z udziałem ministra 
finansów, gubernatora Banku Francu- 
skiego oraz naczelnych dyrektorów 
wielkich banków paryskich. Konfe- 
rencja ta była poświęcona badaniom 
finansowej sytuacji, jaka wytworzyła 
się w Środkowej Europie z powodu 
trudności finansowych austrajackiego 
zakładu Kredytowego oraz szerega 

wypadków politycznych z ostatniej do- 
by. W wyniku narad powzięta została 
decyzja wysłania do Europy Środko- 
wej specjalnej komisji studjów, skła- 
dającej się z 6 bankierów, wyznaczo- 
nych przez ministra finansów i 8 prze- 
mysłowców, wyznaczonych przez mi- 
nistra handlu. Komisja przeprowadzi 
ankietę i zbada ewentualne środki dla 
międzynarodowej współpracy gospo- 
darczej. 

  

Otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej 
i Wystawy Wil. T-wa Artystów Plastyków. 
W niedzielę 14 czerwca o godzinie 

12 min. 30 odbyła się uroczystość о- 
twarcia Muzeum Sztuki Współczesnej 
im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
Muzeum mieści się w Pałacu Repre- 
zetacyjnym, w sali dawnej Kordegar- 
ny, Powstało z inicjatywy wojewody 
wileńskiego p. Stefana Kirtiklisa, któ- 
ry jest też prezesem zarządu Muzeum. 
Sekretarzem zarządu jest artysta-ma- 
larz p. Michał Rouba. 

Uroczystość otwarcia zgromadziła 
na dziedzińcu Pałacu Reprezentacyj- 
nego, przed wejściem do Muzeum, licz- 

łatwe pole do popisu w stwarzaniu 
typów: mogłoby ich być jeszcze wię- 
cej, temat: fotografja ulicy, dopusz- 
cza wszelkie możliwości, każde zda- 
rzenie z tych, które czytamy codzień 
w kronice gazet codziennych. 

Pewne aspiracje do życia bardziej 
naturalnego, nie zatrutego miazmata: 
mi ludzkich namiętności stłoczonych 
w ciasne ściany przeciętnej kamieni- 
my, wygłasza młoda Róża Morand, ale 
bodaj że wielce sztucznym jest fakt, 
iż wygłasza te artykuły propagando- 
wo-filozoficzne jakby była na wiecu, 
nie w rozmowie z żegnanym ukocha- 
nym, nb. w kiłka godzin po zamor- 
dowaniu matki przez ojca, i ujrzeniu 
tego ojca, którego czeka elektryczne 
krzesło, zlanego krwią po walce z po- 
licją.. Sądzę, że w rzeczywistości, a 
przecie tylko rzeczywistość jak najda- 
lej posunięta chciał nam autor poka- 
zać, żadna, najzimniejszej krwi yan- 
keska by tego nie potrafiła! 

Wszyscy artyści, a występował pra 
wie cały zespół, zrzucili z siebie wszel 
ką sztuczność i oddali się naturalizmo- 
wi przedmiotu bez zastrzeżeń. Wynik- 
ła z tego bardzo prawdziwa atmosfe 
ra, tak dalece, że aż od tych potnieją- 

nych przedstawicieli tutejszego społe- 
czeństwa. Obecni byli przedstawiciele 
władz miejscowych na czele z wojewo- 
dą Kirtiklisem, przybyły umyślnie z 
Warszawy dyrektor Zbiorów Państwo- 
wych dr. Lauterbach, prezydent m. 
Wilna Folejewski, rektor Uniwersyte- 
tu St. Batorego prof. Januszkiewicz, 
wielu przedstawicieli sfer artystycz- 
nych, prasy i.t. d. 

"_ Przemówił pierwszy p. wojewoda 
Kirtiklis, podkreślając, że myślą prze- 
wodnią założenia Muzeum było umoż- 
liwienie stałego przeglądu bogatego 

cych osób, i tego porodu, i tej krwi, 
robiło się mgławo i nie New-York, ale 
Ryga przychodziła na myśl. 

Role kumoszek wspaniale odtwo- 
rzyły pp. Rychłowska i Malinowska. 
(z psiątkiem), p. Żurowski świetnie 
scharakteryzował swego neapolitańczy 
ka, nauczyciela śpiewu,.p. Wyrzykow 
ski, namiętnego i słabego Żydka, p. 
Łubiakowski — teoretyka komuniz- 
mu, p. Szurszewska, p. Wasilewski i 
p. Zagrobska grali rodzinę robotniczą 
amerykańską Morandów i tworzyli w 
myśl autora typowe postacie: twarde- 
go, bezwzględnego ojca rodziny, które 
mu się wymyka ster domowej nawy, 

tęskniącą do czegoś lepszego i serdecz 
niejszego wiarołomną żonę, i czyste 
dziewczę, opierające się pokusom, 
wspierające matkę i pełne przebacze- 
nia dla win rodziców. Wogóle w tej 
sztuce młode pokolenie jest sympatycz 
niejsze od starszego. Zbiorowe sceny, 
tak gwałtowne, doskonale były zrobio 
ne, miało się ochotę uciekać od tego 
miejsca zbrodni, ale ludzie w takich 
razach właśnie tam lecą, więc i nie 
dziw, że publiczność tłumnie zebrana 
oczy wypatrywała na to, co się na sce 
nie dzieje i oklaskiwała gorąco. 

Na zakończenie jako komentarz do 
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dorobku wileńskiej sztuki wspėlezes- 
nej. Dotychczas Wilno żyło przeszłoś- 
cią, a przecież — zaznaczył mówca — 
obok pięknej z punktu widzenia sztuki 
przeszłości mamy niemniej ładną te- 
raźniejszość. Zadaniem Muzeum bę- 
dzie gromadzenie dzieł wileńskich pla- 
styków, chlubnie znanych nietylko w 
Wilnie, ale i w całej Polsce, a nawet 
Europie. 

Następnie wygłosił przemówienie 
dyrektor Zbiorów Państwowych dr. 
Lauterbach, podkreślając między in. 
wielką wartość pedagogiczną powstają 
cego Muzeum. Wkońcu dyr. Lauter- 
bach złożył w imieniu Ministerstwa 
Wyznań Riel. i Oświecenia Publicznegą 
podziękowanie p. wojewodzie oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania nowej ważnej placówki kul- 
turalnej w Wilnie. 

Prezydent m. Wilna Folejewski 
dziękował w imieniu mieszkańców Wil 
na inicjatorowi Muzeum oraz artystom 
którzy swój dorobek tu pokazują. 

Przemawiali dalej, wyrażając uzna 
nie dla idei założenia Muzeum i życząc 
mu najlepszego rozwoju prof. Ferdy- 
nand Ruszczyc w imieniu Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S. B., artysta ma- 
larz Ludomir Ślendziński w imieniu 
Wileńskiego T-wa Artystów Plasty- 
ków oraz p. Brenstein, kustosz Bibljo- 
teki Uniwersyteckiej. Artysta-malarz 
Jerzy Hoppen odczytał nadesłane z o- 
kazji otwarcia Muzeum depesze gratu- 
lacyjne, między in. od marszałka Se- 
natu Wł. Raczkiewicza, wojewody no- 
wogródzkiego Beczkowicza, b. minist- 
ra prof. Staniewicza, Muzeum Narodo 

wego w Warszawie, warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych. 

Po przemówieniach p. wojewoda 
dokonał otwarcia Muzeum, przecina - 
jąc wstęgę, wśród dźwięków odegrane- 
go przez orkiestrę pocztowców hymnu 
narodowego, poczem uczstnicy uro- 
czystości rozpoczęli zwiedzanie Muze- 
um. 

Muzeum zawiera już pokaźną ilość 
obrazów malarzy wileńskich: Znamie- 
rowskiego, Kwiatkowskiego, Ślendziń- 
skiego, Horyda, Międzybłockiego, Da 
widowskiego, Jamontta, Ruszczyca, 

Schramówny, Dąbrowskiej, Szera, Nie 
siołowskiego, Rouby, Szwanebacha, 
Reicherowej, Kuleszy, Kazimierowskie 
go, Adamskiej-Rouby, Karnieja, Skan- 
giela, Kubickiego. Skromniej narazie 
reprezentowany jest dział rzeźby (Her- 
manowicz i Szczepanowicz). 

O godzinie 13 min. 30 p. wojewoda 
dokonał otwarcia VIII Dorocznej Wy- 
stawy Wileńskiego Towarzystwa Ar- 
tystów-Plastyków oraz Instytutu Pro- 
pagandy Sztuki z Warszawy, mieszczą 
cej się również w gmachu Pałacu Re- 
prezentacyjnego. 

Wysławili swe obrazy liczni mala- 
rze wileńscy: Śleńdziński (prócz obra- 
zów olejnych płaskorzeźba „Portret 
matki''), Kwiatkowski, Skangiel, Kar- 
niej, Jamontt, Kulesza, Międzybłocki, 
Dawidowski, Horyd, Hoppen Rouba 
Michał, Adamska-Rouba Kazimiera i- 

t. d. Kompozycje swe wystawili rów- 
nież rzeźbiarze Hermanowicz, Jachi- 

mowicz i Szczepanowicz. Twórczość 
malarzy warszawskich reprezentowa- 
na jest przez Adwentowicza Michalaka 
Skoczylasa, Zalewskiego, Borowskiego 
i innych. 
DZIE TNS RY RK 

Silne lotnictwo 

te potegs Państwa! 
M Ei AS ASS SANKIRTOS 

Stan liczebny armji amery- 
kańskiej. 

/ WASZYNGTON, 15. VI (Pat) .Rząd 
Stanów Zjednoczonych przestał do Li- 
gi Narodów, w związku z zapowiedzia- 
ną na miesiąc luty 1932 r. konferencję 
rozbrojeniową, dane dotyczące stanu 
armji i marynarki Stanów Zjednoczo- 
nych oraz zapasu materjałów wojen- 
nych. Stan efektywny armji lądowej 
wynosi 139. 957 ludzi, stan marynar- 
ki — 109.886 ludzi, łącznie ze stanem 
liczebnym służby lotniczej, której 
18.156 jest zaliczonych do armji lądo- 
wej, a 14.169 do marynarki. Tonaż glo 
balny marynarki wynosi 1.251.840 
tonn, do której to liczby są już włączo- 
ne statki, znajdujące się w budowie 
oraz statki, mające być wycofane z 
użycia. 

  

tej sztuki wypadnie zacytować, przy- 
"padkiem się tak zeszło, że w „„Pamiętni 
ku Warszawskim tak pisze M. Pichal 
w art. Literatura Niewyzwolona Pro- 
letarjatu: „Te zakopcone od dymu fa- 
bryki, na które patrzymy budząc się 
ze snu i kładąc się na spoczynek, i te 
błyszczące maszyny, których stuku już 
wcale nie słyszymy, nie są wcale chlu- 
bą i koroną naszej cywilizacji, ale są 
wrogami człowieka i muszą budzić w 
jego sercu uczucie nienawiści i chęć 
zemsty, jeśli człowiek służąc im, nie 
tylko nie może zaspokoić najniezbęd- 
niejszych potrzeb swego ciała i du- 
cha ale służy im nawet bez świadomoś 
ci, że spełnia zarazem ważną misję w 
pracy i dorobku całej ludzkości, rów- 
nie potrzebną i ważną, jak rola uczone 
go, artysty, inżyniera, lekarza lub na- 
uczyciela*, W sztuce-filmie „Ulica“, 
dźwięki maszyn, jazzu i wogóle przy- 
śpieszony gorączkowy rytm pulsu wiel 
kiego: miasta stanowił nastrojowe tło 
zdarzeniom. : 

7-7 Hiro 
/ 
ои 

A



  

Nr. 136 (2078). 

  

I I OBRAZKI z KRAJU 
Napad rabunkowy na Kupców. 

Napadnięci związali rabusia i oddali go w ręce władz. 

W dniu wczorajszym wpobliżu Nowej- 

/ilejki na drodze prowadzącej z Wilna do 

Miekun dokonano napadu rabunkowego na 

powracających z Wilna do Kiemieliszek 

kupców braci Szołoma i, Jankiela Garbowi- 

czów. 
W chwili kiedy kupcy przeježdžali koło 

wsi Sumkieły, wypadł z lasu jakiś uzbrojony 

w karabin osobnik i z okrzykiem „Ręce do 

góry” usiłował jadących zatrzymać. Gdy się 

jednak kupcy nie zatrzymali, bandyta 2 ra- 

Udaremniony zamach 
W piątek wieczorem dozorca kołejowy w 

Baranowiczach lustrująe tor na krótko przed 

nadejściem pociągu, zauważył, że śruby w 

jednem miejscu są odkręcone i szyna kole- 

jowa zupełnie odehylona, wskutek czego gdy 
by niebezpieczeństwa nie zauważono kata- 

strofa byłaby nieuniknioną. 

Ponieważ oględziny miejsca wypadku na- 
sunęły podejrzenia, że usiłowano dokonać 

zamachu na pociąg, wdrożono energiczne do 

  

zy wystrzelił, lecz na szczęście kule chybiły 
Przy trzecim strzale karabin napastnikowi 

zaciął się z czego korzystając napadnięci 

wyskoczyli z wozu i dopadłszy bandyty. pe 
zaciętej walce obezwładniii go. 

Związanego napastnika wraz z karabinem 
dostarczyli na najbliższy posterunek P. P. 

Okazał się nim niejaki Romanowski. Na- 
pastnika osadzono w więzieniu. Dałsze do- 
chodzenie w toku. (0) 

na pociąg pośpieszny. 
chodzenie, które doprowadziło w dniu wczo- 
rajszym do ujęcia sprawców. 

Okazali się nimi mieszkańcy pobliskiej 
wsi Aniszumowicze J. Szwed i K. Swistun, 
których osadzono w więzieniu. 

Pomimo całego szeregu  przekonywują- 
cych adwokatów aresztowali uporczywie nie 
przyznają się do winy. 

Dalsze dochodzenie eelem wyświetlenia 
podłoża nieudanego zamachu trwa. (С). 

Burza gradowa nad granicą sowiecką. 
Z pogranicza donoszą, że onegdaj rano 

przeszła pasem granicznym w rejonie od: 

«inka granicznego Domaniewicze silna bu- 

rza gradowa czyniąc wielkie spustoszenia 

w 7 wsiach szczególnie zaś w okolicy miej- 

esowości Antenowo. 

Grad pokrył pola warstwą grubości + 

ctm. Okolica czyniła wrażenie zimy. Na 

przestrzeni 6 ha zasiewy zostały prawie cal- 

kowicie zniszczone, a drzewa i rośliny poz- 

bawione liści i kwiecia. 

   

We wsiach: Duchowo, Marjaniszewo, Q- 

łanie grad zabił 13 owiee. 
Od udezreń piorunów zapaliło się kol- 

ka budynków gospodarczych. Szybka jednak 
i skuteczna akcja oddziałów KOP'u zlikwi- 
dowała pożary w zarodku. 

Nie obeszło się również i bez ofiar w 
ludziach, uderzeniem pioruna został zabi- 
ty w lesie pastuch oraz 3 Sztuki bydła. 

Straty nie są jeszeze dokładnie obliczone 
są jednak bardzo znaczne. 

Ucieczka z Rosji Sowieckiej. 
Patrole K. O. P. pełniące słażbę na od- 

<inku granicznym Stołpce zostały zaałarmo- 
«ane strzelaniną dochodzącą od strony S9- 

wieckiej. 
Po pewnym czasie na brzeg polski prze- 

Koń zabił 
Tragiczny wypadek zaszedł we wsi Ko- 

Aowce gminy nurzyckiej pow. postawskiego. 
Na polu mieszkańca tej wsi Piotra Andru 

szewskiego, znaleziono zwłoki mieszkańca 

sasiedniej wsi Paulinowo Jana Kozłowskiego. 

  

dostało się 3 półnagich mężczyzn, którzy 
pod gradem kul strażników sowieckich zda- 
łali przepłynąć rzekę. 

Są te włościanie — kułacy. 

człowieka. 
zabity przez swego konia. 

Okoliczni mieszkańcy widzieli go jak ob- 
jeżdżał nieposłusznego konia, który widocz- 
nie zrzucił go na ziemię i uderzeniem ko- 
pyta roztzraskał czaszkę. 

  

Kezłowski miał roztrzaskaną czaszkę, co spo Zwłoki Kozłowskiego zabezpieczono na 

wodowało śmierć. miejscu do przybycia władz  sądowo-śled 

Dochodzenie ustaliło, że Kozłowski został czych. (GC. 

ее оааг 

MOLODECZNO 
szy Powiatowy Zjazd Rzemieślników. 

W ubiegłym miesiącu w Mołodecznie z ini- 

cjaływy miejscowego Cechu Mieszanego od- 
był się I-szy powiatowy zjazd rzemieślińi- 

ków chrześcijan, połączony z uroczystością 

poświęcenia Sztandaru  Cechowego. Poza 

rzemiosłem miejscowem, przybyły na zjazd 

delegacje ze wszystkich miasteczek na tere- 

nie powiatu, oraz około 20 delegatów Ce- 
chów Wileńskich z Prezydentem Izby Rze- 
mieślniczej p. Władysławem Szumańskim, 

dyrektorem p. Janem Łazarewiczem i człon- 
kiem Zarządu tejże Izby p. posłem Stankie- 
wiczem St. na czele. Protektorat nad Zjaz- 
<dem objęli starosta powiatowy p. Jerzy do 
Tramecourt, oraz d-ca 86 p. p. ppłk. dypl. 
Władysław Smolarski. 

Po nabożeństwie miejscowy proboszcz 
ks. Dabulewicz dokonał poświęcenia sztan- 
daru, poczem nastąpiło wbijanie gwoździ pa- 
amiątkowych przez delegacje Cechów Wileń- 
skich oraz poszczególne osoby. Po okolicz- 
nościowem przemówieniu p. starosty, ws 
scy udali się do sali obrad w kinie „Bajka”. 
Przewodniczył obradom p. starosta, protoku- 
łował p. W. Piekarski. Po przemówieniach 
powitalnych i wysłuchaniu depesz hołdow- 
niczych do Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
dej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ministra 

Prystora, oraz Wojewody Wileńskiego pana 
Kirtiklisa, referent Izby Rzemieślniczej p. 

Sergjalis wygłosi referat p. t. „Ustawa Prze- 

mysłowa'. Po przerwie obiadowej odbyło się 
Walne Zebranie Cechu Mieszanego w Moło- 
<decznie. Po wysłuchaniu sprawozdań Zarzą- 
du z działalności za ubiegły okres zebrani 
udzielili absolutorjum ustępującemu Zarzą- 

<dowi. prosząc by nadal swe pełnili funkcje. 
jednocześnie upoważniono Zarząd do czy- 
nienia starań o uzyskanie długoterminowego 
kredytu dla pow. mołodeczańskiego, celen: 
wprowadzenia w. warsztach rzemieślniczych 
niezbędnych inwestycyj. Pozatem przyjęto 

prełiminarz. budżetowy, oraz omówiono cały 
szereg spraw natury gospodarczej. 

W. tymże dniu wieczorem w salonach 
Kasyna Oficerskiego 19 p. a. p. odbył się 
1-szy Doroczny Bal Rzemieślniczy, zaszczy- 
<ony obecnością p. starosty oraz ppułk. dypl. 
"W. Smolarskiego. 

Ponieważ Zjazd był połączony z przyjaz- 
dem Komisyj Egzaminacyjnych Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie, w następnym dnu 
przystąpiło do egzaminów mistrzowskich 
uproszczonych około 150 rzemieślników z 
pow. mołodeczańskiego. 

LIDA 
> Akademja przeciwgazowa. Staraniem 

miejscowego oddziału ligi przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej z inż. Mierzwińskim na 
<zele, przy współudziale p. Wróblewskiego 
Edwarda w dniu 9 b. m. w lokalu ogniska 
kolejowego urządzono akademję z okazji 
tygodnia lotniczego. Zagaił i słowo wstępne 
powiedział delegat kolejowego komitetu w 
Wilnie p. Trynkiewicz, poczem w dłuższym 
odczycie prelegent p. Michał Szczytt zobra- 
zował stan przemysłu gazowego w różnych 
Krajach i jego zdolność  przystosowawczą. 
Przybyły wagon obrony przeciwgazowej urzą 
dził wystawę sprzętu przeciwgazowego; ob- 
jaśnień udzielał p. Połoczański. 

-r Pożar. W folwarku Hormany, gminy 
ejszyskiej, spalił się dom mieszkalny na 
szkodę Stacewicza wartości 18 tys. zł. Zgi- 
nęło kilkadziesiąt sztuk ptactwa domowego 
i cztery psy. 

+ Epidemja bójek. W dniu 8 czerwca 
b. r.,mieszkańcy wsi Nowe Wierganie, giń 
lipniskiej, Dalkowie Konstanty i Witold na 
padli na mieszkańca tej wsi Golmonta Kon- 
stantego, któremu zadali kilka silnych ude- 
rzeń po głowie, wskutek czego Golmont za- 
niemówił i ogłuchł. Po udzieleniu pierwszej 
pomocy przez miejscowego felczera w Lip- 
niszkach Golmont został przewieziony do 
szpitala w Lidzie. Sprawców napadu odda- 
no do dyspozycji sędziego śledczego. 

_. Podobny wypadek zdarzył się we wsi 
Wielkie Kniaźkowe, gm. lipniskiej, Do swego 
zięcia Ostrejki przyjechała tu niejaka Anna 
Łopato z Burduk, gm. iwiejskiej. Podczas 
sprzeczki na tle nieporozumień .rodzinnych 
©Ostrejko udzerzył Annę Łopato kamienien 
w lewą nogę, zadając jej ciężkie uszkodzenie 
przez złamanie nogi powyżej kolana. Annę 
Łopato przewieziono do szpitala powiatowe 
go w Lidzie. (Pat). 

BRASŁAW 
-+ USIŁOWAŁ ZASTRZELIĆ SWEGO 

"RYWALA. W dniu wezorajszym aresztowa- 
my został mieszkaniec wsi Zabłocie gminy 

    

   

   

  

    

  

bohińskiej, powiatu brasławskiego Włodzi- 
mierz Sinica za usiłowanie zabójstwa swego 

sąsiada i rywala Pioira Pietuszka. 
W niedzielę wieczorem Sinica zaczail się 

przed domem Pietuszka, a gdy ten wyszedł 
na podwórko wystrzelił do niego z rewol- 

weru. Kula przeszła obok głowy Pietuszka 
i utkwiła w ścianie. 

Powiadomiona o wypadku policja aresz- 
towała zamachowea. Podczas rewizji w mie- 
szkaniu jego znaleziono rewolwer systemu 
„Nagan“ z jedną wystrzełoną kulą. 

Sinies przyznał się do winy oświadcza- 
jące, że chciał usunąć z drogi Pietuszka, 

który odbił mu dziewczynę. 
Sinicę osadzono w więzieniu. 

Z POGRANICZA 
- Wędrówki po pracę. Onegdaj wpobli- 

żu Filipowa zauważono większą gurpę robo- 
tników i robotnic w ilości 200 osób, Groma- 
da ta wracała z nad granicy pruskiej do 
swych miejsc zamieszkania w pow. grodzień- 
skim, skąd przybyli w poszukiwaniu pracy 

Robotnicy, wobec braku środków pie- 
niężnych całą drogę przebyli pieszo 

(0). 

      

  

Prace sądu na prowincji. 
Obecnie od czwartku ubiegłego i aż .do 

17 b. m. p. sędzia sądu okręgowego Stefan 
Niekrasz w Głębokiem rozpoznaje w trybie 
uproszczonym krane sprawy. 

Na wokandzie tej sesji znajduje się ogó. 
łem 35 spraw, wynikłych na terenie. pow. 
dziśnieńskiego. 

Oskarżenia wnosi w-prok. p. O. Stetkie 
wicz. 

Do Szczuczyna wyjechał p. sędzia K. Bo- 
browski, który od 15 do 20 b. m. włącznie 
jako sąd jednoosobowy w trybie uproszczo- 
nym osądzi 46 spraw karnych. 

W charakterze oskarżyciela publicznego 
wydelegowany został w. prokurator p. Cz. 
Baniewicz. 

Na sześciodniową sesję w Oszmianie, któ- 

ra trwać będzie od 18 do 24 b. m. wyjeź- 
dża p. sędzia A. Orlicki. 

Na sesję tę wyznaczono 45 spraw karnych. 
Z ramienia urzędu prokuratorskiego 0s- 

karżać w tych sprawach będzie w.prok. p. 
W. Giedrojć. 

Wreszcie w Brasławiu w okresie od 19 
do 23 b. m. zasiadać będzie koplet 3-go wy- 
działu karnego sądu okręgowego w składzie 
w-prezesa M. Kaduszkiewieza oraz pp. sę- 
dziów W. Brzozowskiego i J. Zaniewskiego. 

Na sesji tej rozpoznanych będzie 15 spraw 
karnych powstałych na terenie pow. bra- 
sławskiego. 

Jako rzecznik oskarżenia 
został w-prok. p. Cz. Połow 
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Meljoracja na Wileńszczyźnie. 
Ogólny kontyngent ziemi, przewidziany 

do parcelacji w woj. wileńskiem, jest sto- 
sunkowo mały. 

Z uwagi na to, władze ziemskie na Wi- 
leńszczyźnie starają się łączyć z parcelacją 
zagadnienie podniesienia wydajności plonów 
z 1 hektara ziemi przez przeprowadzenie 
podstawowych pare meljoracyjnych. 

Dane statystyczne wykazują w woj. wi- 
leńskiem nieużytków rolnych ca 16 proc. 
oraz łąk kwaśnych i pastwisk przeszło 18 
proc., — wydajność których dotychczas jest 
minimalna, a mogłaby przy zmeljorowaniu 
podnieść się znacznie. 

Oceniając ważność tego zagadnienia Min. 
Ref. Rolnych powołuje specjalne Wydziały 
Meljoracyjne oraz w miarę możności zakła- 
da gospodarstwa wzorowe. Wydziały te pra- 
cują dość intensywnie, zazwyczaj łącznie z 
wykonywaną przez Urzędy Ziemskie koma- 
sacją. Granice parcel ustalane są wzdłuż 
kierunku rowów meljoracyjnych. 

Ludność miejscowa chętnie daje robociz- 
nę sposobem szarwarkowym, zwłaszcza gdy 
chodzi o meljorację łąk  pastwiskowych. 
wspólnych pzry pomocy rowów odkrytych. 
Przy meljoracji małych łąk śródpolowych 
natrafiają te prace już na znaczniejsze tru- 
dności. 

W ten sposób wykonano w lecie 1930 r. 
rowów. odkrytych ok. 275.000 metrów bieżą- 
cych, przy regulacji rzeczek i strumieni 20 
tys. m. b. oraz wiele drobnych robót, jak 
mostki, progi i przepusty, р 

Udział Banku Rolnego polega na udzie- 
laniu pożyczek. spółkom wodnym, oraz g0S- 
podarstwom przeprowadzającym meljoracja. 
Wysokość tych pożyczek wynosi przeciętnie 
620 zł. na 1 ha dla spółek i 260 zł. dla gos- 
podarstw. 

wyznaczony 
ki. K.    

KU R"JE>R 

10-złotowe banknoty 
mają być wycofane z obiegu. 

Jak się dowiadujemy, rozpoczęło 
się już stopniowe wycofywanie z obie 
gu banknotów 10-złotowych. Urzędy 
pocztowe, kasy kolejowe i skarbowe 
przyjmują te banknoty bez ograni- 
czeń, nie wydają ich jednak przy wy- 
płacie publiczności: 

Przed Ogólnopolskim 
Zjazdem Instytucyj 
Oszczędnościowych. 

W. dniu 28 czerwca r. b. odbędzie się w 
Warszawie pod Protektoratem Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Ogólnopolski Zjazd 
Instytucyj Oszczędnościowych. Zjazd ten, jak 
świadczą bardzo liczne zgłoszenia instytucyj 
oszczędnościowych — będzie wielką mani- 
festacją na rzecz idei oszczędności — а ха- 
razem zreasumowaniem wyników, jakie osią- 
gnęła Polska w ostatnich 5 latach w dzie- 
dzinie oszczędnictwa. 

Program Zjazdu przewiduje szereg re- 
feratów naukowych z dziedziny oszczędności 
które będą wygłoszone na samym Zjeździe, 
bądź zamieszczone w specjalnej „Księdze Pa 
miątkowej Zjazdu”, która drukiem ukaże się 
w dniu Zjazdu. Tak więc Zjazd ten prócz 
znaczenia propagandowego będzie miał rów- 
nież znaczenie naukowe, pogłębi bowiem na- 
szą wiedzę i wskaże nowe drogi pracy w 
dziedzine odbudowy kapitałów rodzimych. 

Z okazji Zjazdu otwarta zostanie Wysta- 
wa Oszczędnościowa która w sposób plas- 
tyczny zobrazuje rozwój oszczędności w Pol- 

sce. 
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Asfaltowanie įezdni. 

Jak się dowiadujemy, Magistrat 
m. Wilna zamierza jeszcze w bie- 
żącym roku przystąpić do asfaltowa- 
nia jezdni. W pierwszym rzędzie ma 

"być wyasfaliowana ul. Miekiewicza 
na przestrzeni od 3-go Maja do placu 
Katedralnego oraz ul. Zamkowa. 

Wydatki związane z zakładaniem 
nowoczesnych jezdni pokryte zostaną 
z sum złożonych przez przedsiębior- 
stwo, eksploatujące komunikację au- 
tobusową w Wilnie. 

Przypomnienia dla rolników 
na czerwiec. 

W uprawach rzędowych (ziemniaki, bu- 
raki, marchew) należy redlić, obsypywać i 
pielić ile razy potrzeba. Wadka z chwastami 
musi być prowadzona bardzo energicznie, 
w tym czasie bowiem rośliny uprawne wkra- 
czają w okres największego zapotrzebowa- 
nia pokarmów, chwasty więc nie powinay 
robić im konkurencji. Niszczenie chwastów 
trzeba przeprowadzać nietylko na polach ra- 
ślin okopowych, ale i na innych. Oset wy- 
cinać i zasypywać kainitem. 

Zabiegliwy rolnik w tym miesiącu nie 
zapomni o uprawie ugorów w ten sposóh, 
że płytko podorze lub zdrapaczuje potem 
wybronuje. Gdy pole porośnie chwastami, 
przystąpi do walki z niemi, co już przypad- 
nie na okres pożniwny. Do przeprowadzenia 
drenowania czy wapnowania specjalnie na- 
daje się ugor i jeżeli mamy te czynności 
dokonać, należy go wykorzysiać. 

Na ziemiach poleśnych, słabych, siać ta- 
tarkę, która świetnie głuszy chwasty, a na 
suchych piaskach łubin żółty. Na ziemiach 
lżejszych do 20 czerwca jeszcze czas siać 
len lub proso. 

W tym okresie przystępujemy do sprzę- 
tów siana i koniczyny. Natychmiast po zbio 
rze siana trzeba zająć się racjonalną, a nie 
kosztowną uprawą i pielęgnacją łąk. Więc 
nawozić kompostem, bronować, a tam, gdzie 
trzeba, przeorać pługiem; zbierać nasiona 
traw szlachetnych przez ścinanie dojrzałych 
kiści (np. lisi ogon, kupkówkaj. Jest to 
najtańszy sposób zdobycia nasion dla swego 
gospodarstwa. Chwasty z pól i wykosy nie- 
zdatne dawać na komposty, podobnie jak i 
wyskrobki z pól. : 

Po dokonaniu tych robót przystąpić do 
obejrzenia maszyn żniwnych, kos, robić po- 
wrósła ze starej słomy; spichrz wymieść i 
wietrzyć; w razie zauważenia śladów wołka 

zbożowego wykadzić te miejsca siarką lub 
formaliną. > 

Ponieważ kończy się w tym miesiącu 
rok gospodarczy, należy dokonać przeglądu 
rachunków, skontrolować całoroczną pracę 
i zastanowić się nad popełnionemi błędami, 
aby ich w przyszłości nie powtarzać. 

Zbiorowa petycja 
o wynagrodzenie dzielnych 

policjantów. 
Do starosty powiatowego p. Radwańskie- 

go wpłynęło podanie podpisane przez 50 
mieszkańców gminy raduńskiej, którzy zwra- 
cają się do p .starosty z prośbą o wynagro- 
dzenie i podziękowanie  funkejonarjuszom 
tamtejszej policji ze sprawne i rekordowe 
ujawnienie sprawców bestjalskiego mordu 
dokonanego na osobie 70-letniego Szwengru- 
bena, o czem przed kilku dniami donosi- 

"List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w po- 
czytnym dzienniku Sz. Pana następującego: 

„Wobec rozpowszechnienia przez osoby 
postronne wiadomości, że my, rzekomo, na- 
leżymy do nowoutworzonego białoruskiego 
stronnictwa „Abjednanie* na czele którego 
stoi p. F. Akinczyc, niniejszem stwierdzamy, 
že nic wspólnego z organizacją tego rodzaju 
nie mieliśmy i nie mamy i stanowczo pro- 
testujemy przeciwko nadużywaniu naszego 
imienia. 

   

  

Z poważaniem 
A. Michalewiecz — Dyrektor Gimnazjum 

Biał w Wilnie. 
Dr. M. lijaszewicz — Nauczyciel Gimna- 

zjum Biał. w Wilnie. 
W. Hryszkiewicz — Nauczyciel Gimnaz- 

jum Biał. w Wilnie. 

K. Kruk — Radny m. Wilna. 
A. Wiernikowski —Nauczyciel Gimn. Bia- 

łoruskiego w Wilnie. 
Inż. M. Guzowski. 
Ks. praw. A. Kowsz. 

Ofiary na powodzian. z 
Główny Komitet Społeczny Niesienia Po- 

mocy Ofiarom Powodzi w Warszawie prze- 
słał pod adresem Wileńskiego Komitetu Po- 
mocy Powedzianom 75 tys .zł. na edbudowę 
zrujnowanych osiedli gospodarczych. 

WŚRÓD PISM 
Ukazał się nr. 24 „Żełnierza Polskiego* 

i zawiera: „O święcie spółdzielczem*, wiersz 
A. Oppmana „Wyprawa na Litwę”, „Rok 
1831 na Litwie" J. Kozolubskiego, „Łodzią 
do bieguna północnego*_O. Ż-skiego, „Odro- 
czenie czynnej służby wojsk. dla poboro- 
wych*, „Nasze wojsko w kościele oraz po- 
godną opowiastkę kaprala Mięty dla rekru- 
tów „Czy z ofermy może być dobry żoł- 
nież? 

W_I EE E Ń.S K I 
` 

Walka o dworzec kolejowy. 
Powietrzny wypad eskadry „nieprzyjacielskich“ samolotėw. 

W niedzielę z racji VIII tygodnia 
L. O. P. P. zorganizowany został prób- 
ny atak lotniczy. O. godz. 13-ej nad 
dworcem ukazała się „nieprzyjaciel- 
ska” eskadra samolotów, mająca za za 
danie dokonanie ataku gazowego na 
personel kolejarzy oraz zbombardowa- 
nie ważniejszych objektów. 

Na urządzony alarm stanęły do 
walkik z podniebnym wrogiem koleja- 
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Spostrzeżsnia Zakładu Meteorsiogii U. $. B 

w Wilais z dala 15 VI —1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Teraperatura średaia -|- 16° С. 

ы najwyższa: 4- 21° С. 

5 najniższa: - 69 C. 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja barom: wzrost, potem spadek. ® 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno. 

URZĘDOWA. 
— Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że dn. 21, 22, 23 i 24 czerwca Konsu- 
lat, z powodu świąt łotewskich, będzie nie- 

czynny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wycieczka do Paryża na wystawę Ko- 

lonjałną. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. podaje do 
wiadomości, iż wobec ciężkiej sytuacji fi- 
nansowej i braku odpowiedniej iolści refle- 
ktantów nie organizuje własnej wycieczki na 
Wystawę Kolonjalną w Paryżu, chcąc jed- 

nak umożliwić członkom Stowarzyszenia 
zwiedzenie Wystawy nawiązał w tym celu 

kontakt z Orjentalistycznem Kołem Młodych 
przy Instytucie Wschodnim w Warszawie. 
Koło to organizuje wycieczkę na warunkach 
następujących: paszporty, wizy, przejazd Ко- 
leją tam i zpowrotem, mieszkanie, utrzyma- 
nie, 15 dniowy bilet na Wystawę Kolonjal 

ną, 7 dniowe zwiedzanie Paryża i Wersaln 
z przewodnikiem kosztuje 350 zł. które to 
pieniądze należy wpłacić Kierownictwu wy- 
cieczki najpóźniej do dnia 24 b.m. Wyjaz: 
wycieczki dnia 24 bm. o godz. 23 z minu. 
tami z dworca głównego w Warszawie na 
przeciąg 10 dni. Członkowie Stowarzyszenia 
chcący wziąć udział w wycieczce zgłoszą S 
w Sekretarjacie Bratniej Pomocy (ul. Wiel- 
ka 24) do dnia 17 bm. i złożą zadatek w su- 
mie 100 zł. 

— Życzenia Bratniej Pomocy dla Pana 
Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza. 
Dowiadujemy się, iż Zarząd Bratniej Pome- 
cy w związku z wyborem Pana Marszałka 
Senatu Wł. Raczkiewicza na stanowisko Pre 
zesa Rady Naczelnej do Spraw Pomocy Mło- 
dzieży Akademickiej wystosował do niego 
następujące pismo: „Dostojny Panie Marszał 
ku, Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. 
w imieniu ogółu członków Stowarzyszenia 
wobec obioru Pana Marszałka na stanowisko 
Prezesa Rady Naczelnej do Spraw Pomocy 
Młodzieży Akademickiej cieszy się, że Pan 
Marszałek mimo piastowania tak zaszczyt: 
nego i odpowiedzialnego stanowiska nie za- 
pominasz, Panie Marszałku o młodzieży aka- 
demickiej, naodwrót coraz więcej zadzierz- 

gasz węzłów łączących Cię z młodzieżą aka- 

demicką. Znając Twoją bezinteresowną dłu: 

goletnią a owocną pracę nad wciągnięciem 
społeczeństwa wileńskiego do bliższej wspót- 
pracy z młodzieżą akademicką przez nie- 
sienie jej skutecznej pomocy, młodzież wi- 
leūska szle Ci szczere podziękowanie za do- 

tychczasowe wysiłki i dumna jest, że Ciebie, 
Panie Marszałku widzi na stanowisku Pre 
zesa Rady Naczelnej do Spraw pomocy Mło- 

    

   

„ dzieży Akademickiej. 
— Zebranie Rady Zrzeszenia Kół Nauko- 

wych Studentów U. S. B. Onegdaj odbyło 
się zebranie Rady Zrzeszenia Kół Nauko: 

wych Studentów U. S$. B. na którem złożono 
sprawozdanie z dotychczasowej działalności 
i sprawozdanie finansowe z Alma Mater Vil- 
nensis. Na wniosek kol. H. Dembińskiego 
wyrażono absolutorjum i podziękowanie u- 
stępującemu Zarządowi z prezesem kol. Su- 
lewskim. Do Zarządu wybrano: Prezes kol. 
Szacki (Koło Historyków), kol. Rozwadow- 
ska A. (Cech św. Łukasza), kol. K. Antonie 
wicz (Koło Prawników). 

— Zarząd Bratniej Pomocy u Jego Ma- 
gnificencji Rektora Januszkiewicza. Prezy 
djum Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U.S.B. złożyło gratulację Jego 
Magnificencji Rektorowi  Januszkiewiczowi 
z powodu ponownego wyboru na stanowiska 
Rektora U. S. В. dziękując jednocześnie Jeg» 
Magnificencji za przychylne stanowisko wo- 
bec młodzieży akademickiej a zwłaszcza wo- 
bec Bratniej Pomocy w czasie ubiegłej ka- 
dencji. 

SPRAWY SZKOŁNE. 
— Egzaminy publiczne w Konserwator- 

jum odbędą się w r. b. w następujących 

terminach: dn. 16.VI (kl. fort. prof. C. Kre- 
wer i śpiewu solowego prof. B. Karmiłowa!; 
dn. 17-VI (kl. fortep. prof. M. Kimonit-Jacy- 
nowej). 

Początek egzaminów o godz. 5 po poł. 
Karty wstępu można otrzymać w sekretar- 
jacie Konserwatorjum ( ul. Wielka 47, wej- 
ście od ul. Końskiej) w godz. 4—7 w. 

ARTYSTYCZNA. 
— Zamknięcie Stałej Wystawy Sztuki 

Jak nas infomrjuą, Stała Wystawa Sztuki w 
Wilnie zostanie zamknięta dnia 20 czerwca b. 
r. W czasie letniej przerwy d; urucha- 
mia pierwszą reprezentacyjną w Dru 
skienikach. Dla wystawy tej zdobyto już lo- 
kal i wkrótce przysląpić ma do pracy komi- 
sja celem wybrania dzieł najodpowiedniej- 
szych dla wystawy druskienickiej. 

SANITARNA. 
— Lustracje sanitarne. Specjalna Komi- 

sja sanitarno-porządkowa dokonała szczegó - 
łowych lustracyj nieruchomości oraz mic- 
szczących się w nich przedsiębiorstw han- 
dlowych i przemysłowych położonych w dziel 
nicy żydowskiej. 

W wyniku oględzin Komisja przedłożyła 
władzom wniosek wydania nakazu niezwło- 
cznego remontu kiklu domów szczególnie za- 
niedbanych. Siedmiu właścicieli sklepów u- 
karano za uchybienia sanitarne. 

GOSPODARCZA 
— Wyjazd do Warszawy delegacji go- 

spodarczej. W dniu wczorajszym wyjechała 

   

  

rze, wykazując się pełnią przygotowa- 
nia bojowego. Również i kolejowa 
straż pożarna spisała się bez zarzutu, 
błyskawicznie przybyła na miejsce 
walki ratując zagrożone objekty i do- 
my. 

Ciekawej tej a zarazem groźnej im- 
prezie dającej przedsmak przyszłej 
wojny przyglądały się tłumy publicz- 
ności. 

  

RONIKA 
do Warszawy specjalna delegacja z ramienia 
sfer handlowych i przemysłowych Wiłeń 
szczyzny i woj. nowogródzkiego. Delegacja 
przedłoży Panu Prezydentowi Rzeczypospo- 
litej obszerne materjały, ilustrujące ciężką 
sytuację gospodarczą tych województw. 

Oprócz audjencji u P. Prezydenta dele- 
gacja będzie przyjęta przez p. premjera Pry- 
stora, ministra skarbu p. Piłsudskiego i mi 
nistra handlu i przemysłu. 

— Syndykat Eksportowy w Wilnie. W 
Wilnie toczą się pertraktacje między Chrze- 

Ścijańskim a żydowskim Związkiem przemy 
słowo-handlowym drzewnym celem utworze- 
nia jednego związku. Pertraktacje te są na 
dobrej drodze i spodziewać się należy 
iż jeszcze w b. tygodniu dojdzie do połącze- 

w jeden syndykat eksportowy. 

WOJSKOWA. 
— Przesunięcie ćwiczeń rezerwistów. Jak 

już podawaliśmy, Ministerstwo Spraw Wojs- 
kowych nie chcąc odrywać od pracy rezerwis 
tów przesunęło okres ćwiczeń na jesień. W 
związku z tem ci z szeregowych lub podofi- 
erów rezerwy z piechoty lub kawalerji, któ 
rzy otrzymali kartę powołania na dzień $% 
czewrca lub 6 lipca r. b. odbędą ćwiczenia 
21 września względnie 19 października. 

Po nowe karty powołania winnni są oni 
zgłosić się do referatu wojskowego Magistra- 
tu m. iWina. 

— Prace Komisji poborowej. Dziś 16 
czerwca w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 
odbędzie się przegląd poborowych rocznika 
1909-go. 

Punktualnie o godz. 8-ej rano winni są 
stawić się poborowi z nazwiskami na litery 

od G do J włącznie o ile w roku ubiegłym 
zakwalifikowani zostali jako czosowo nie- 
zdolni do służby wojskowej (kat B). 

Z KOLEI. 
— Zlikwidowanie wileńskiej wytwórni bi- 

letów kolejowych. Dyrekcja PKP w Wilnie 
zlikwidowała wytwórnię biletów kolejowych 
przenosząc ją do Warszawy. Pozostaje to 
w związku z głośną w swoim czasie aferą 
z biletami kolejowemi. 

Obecnie w Polsce będą tylko dwie wytwór- 
nie w Warszawie i Brześciu. 

W stadjum likwidacji znajduje się rów- 
nież drukarnia PKP w Wilnie. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. 
20 Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro- 
dę dnia 17 czerwca 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy uilcy Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu ostatniego posiedzenia. 2) Dr. S. Mahr- 
burg: Demonstracja preparatów. 3) Prof. Dr. 
M. Seńkowski: Syntaeza barwika krwi. 

— Posiedzenie Kom. N. P. O. P. 17 bm. 
o godz. 2 po południu pod przewodnictwem 
gen. Żeligowskiego odbędzie się posiedzenie 
Komitetu Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi 
na Wileńszczyźnie, który zajmie się przydzia 
łem funduszów poszczególnym pov 
komitetom na odbudowę zniszęzonych osiedli 
gospodarczych. 

  
   

RÓŻNE. 
— Konsumja mięsa w Wiłnie. W ostal- 

nim tygodniu na targ miejski spędzono 2965 
sztuk bydła. 

Na konsumcję miejscową zakupiono 2954 
sztuki pozostałe bydło zakupiły pobliskie 
gminy. 

Spęd bydła ożywiony popyt znaczny. 
- Ceny utrzymaly się na poziomie poprzed- 

niego tygodnia. 

— Podkomisja Kaukaska przy Komisji 
Odznaczeniowej b. Formseyj Polskich na 
Wschodzie już rozpoczęła swe prace z 
zane z opracowaniem i przygotowaniem wni 
sków na odznaczenie Krzyżem względnie me 
dalem Niepodlegości osób, biorących udział 
w pracy niepodległościowej na terenie Kau- 
kaskim oraz w organizacji „Połskiej Oddziel- 
nej Brygady na Kaukazie", tudzież w organi 

zacji Związku Wojskowych Połaków* na te- 
renie armji kaukaskiej. 

W skład prezydjum wskazanej pów. 
podkomisji weszli: podp. Ignacy Bobrow 
podpłk. dypl. Stefan Brzeszczyński oraz mjr. 

awiński. Sekretarzem podkomi 
dypl. Jerzy Sławiński, na ręce któ 

rego należy przesy wnioski i życiorysy 0- 
sób, reflektujących na odznaczenie, względnie 
proponowanych do odznaczenia. 

Wnioski i życiorysy należy nadsyłać pi. 
semnie pod adres; major dypl. Jerzy Sta- 
wiński w Warszawie, ul. Narbutta 23 m. 29, 
lub M. S. Wojsk. Biuro Ogólno-Administracyj 
ne. 

— OQfiarność Tow. Przeciwgruźliczego we 
Lwewie. Towarzystwo Przeciwgruźlicze we 
Lwowie nadesało do Wiłeńskiego Komitetu 
Pomocy Powodzianom swoją zgodę na bez- 
płalne leczenie 10-ciu dzieci z Wiłna w szpi- 
talach wymienionego Towarzystwa. 

— Kursa fotografiezne. Na inaugurację 
nowego, własnego już lokalu Wileńskie Tow. 
Mołiśników Fotografji organizuje krótki kurs 
teoretyczno-praktyczny dla początkujących 
fotografów -amalorów. 

Kurs odbędzie się w dniach 18—22: czer- 
wca, otwarcie we czwartek 18 czerwca o € 
wiecz. w lokalu T-wa ul. Mickiewicza 15 m. 
9, parter w podwórzu. Zapisy przy otwarciu i 
w firmach: Polfot (Mickiewicza 23), Kołysz 
(Miekiewicza 4), i Fotoskład Rabinowicza 
(Wielka 8). : 

TEATR (| MUŻYKA ` ' К& 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz. 

8 min. 15 w. wstrząsająca sztuka współcze- 
sna, „Ulica* wybitnego amerykańskiego dra- 
maturga, Elmera Rice'a, w reżyserji i z u 
działem R. Wasilewskiego. Głęboko wzrusza- 
jąca sztuka ta doznała w Wilnie entuzjasty: 
cznego przyjęcia. Licznie zebrana publicz- 
ność oklaskuje zarówno skupioną, pełną wy- 
razu grę wykonawców z Malinowską, Szur- 
szewską, Zagrobską, Wyrzykowskim, oraz 
Żurowskim na czele, jak i pomysłową opra- 
wę dekoracyjną J. Hawryłkiewicza, jak, wre- 
szcie troskliwie obmyślane efekty świetlne 
i dźwiękowe. Kierownictwo muzyczne E. 
Dziewulskiego. 

— Teatr Letni. Dzisiejsza premjera, Dziś 
© godz. 8 m. 15 w. odbędzie się oczekiwana 
z wielkiem zaciekawieniem premjera zabaw- 
nej krotochwili Zygfryda Geyera „Szalona 
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okazja”. Reżyseruje tę arcywesołą komedję 
Karol Wyrwicz, który jednocześnie objął je- 
dną z głównych ról. W pozostałych ujrzymy 
Eichlerównę, Kamińską, Niwińską, Budzyń 
skiego, oraz Jaśkiewicza. "Niemałą atrakcją 
będą zapewne liczne wkładki muzyczne oraz 
piosenki w wykonaniu Zofji Niwińskiej. 

— Rewja murzyńska na powietrzu. Dziś o 
godz. 8 m. 30 odbędzie się w ogrodzie po- 
bernarydńskim niezwykle atrakcyjne wido- 
wisko rewjowe w wykonaniu znakomitego 
zespołu murzyńskiego pod dyrekcją L. Dou- 
glasa'a. Egzotyczni artyści zaprodukują sze- 
reg doskonałych numerów rewjowych, pio- 
senek, rewelerców, oraz solowych i zespoło- 
wych produkcyj tanecznych. Niemiłą atrak- 
cją będą czarne girlsy, oraz doskonały czat- 
ny jazz-band. 

Ceny miejsc dla dorosłych 1.00 zł., dla 
dzieci 0.50 gr., miejsca siedzące 2.00 zł. Za- 
interesowanie tem nieprzeciętnem  widowi- 
skiem ogromne. 

— Orkiestra Jazz-bandowa A. Golda w 
Teatrze Letnim. W piątek dnia 19-go b. m. o 
godz. 8 m. 30 w. odbędzie się w Teatrze 
Letnim występ znakomitej orkiestry jazz- 

' bandowej Artura Golda, która wykona sze- 
reg melodynych utworów, oraz najnowszycii 
przebojów. Program dopełnią liczne piosen- 
ki w wykonaniu, znakomitego artysty Tade- 
usza Faliszewskiego. 

RABJOQO 
WTOREK, dnia 16 czerwca 1931 r. 

Fala 244 m. 21,5 Kw. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i 
taneczna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: 
„O zawodzie inżynierskim* — odcz. 16.40: 
Program dzienny. 16.45: Kom. 16.50: „Plany 
wojenne na ziemiach polskich przed rokiem 
1914* — odcz. 17.10: „Brat spracowany* — 
felj. 17.25: Muzyka francuska współczesna 
(płyty). 17.35: „Rybołówstwo na polskiem 
wybrzeżu — odcz. 18.00: Koncert symfoni- 

     

  

   
  

  

czny. 19.00: Radjowa gazetka rzemieślnicza 
19.15: „Przyczyny powodzi wileńskiej* — 
odcz. 19.30: Kom. tow. gimnast. „Sokół'. 
19.45: Program na środę i rozmait. 19.55: 

Kom. meteor. 20.00: Pras. dzien. radj. 20.15: 

  

Koncert popularny. 21.15: Kwadrans literac 
ki 21.30: Pogadanka i koncert. 22.50 Kom. 
23.09: Koncert symfoniczny (płyty). 

ŚRODA, dnia 17 czerwca 1931 r. 

Fala 244 m., mocy 21,5 kw. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka ros, 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: „W 
żek*. 15.40: Program dzienny. 1 
cert dla młodzieży (płyty). 16.00: Aud. dla 
dzieci. 16.30: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Walka o błę- 
kitną wstęgę Atlantyku* — odcz. 17.10: Re- 
cital skrzypcowy. 17.3 Najpiękniejsze zam 
ki w Polsce , „Kórnik i Galuchow“ — odez. 
18.00: Koncert. 19.00: Chwiłka strzelecka. 
19.15: Program na czwartek i rozm. 19.35: 

Pras. dzien. radj. 19.50: Opera z Warsz. 
(„Traviata* Verdiego). 22.30: „Światła wieł- 
kiego miasta” — felj. 22.45: Tr. ze Lwowa 
chóru revellersyw Ezyana. 23.05: Muzyka ta- 
neczna. 

ESIUNIT ETUI EASA 

° cz . 

Popierajcie Ligę Morską 
LEEDS VSS a 

SPOÓRI 
PIŁKA NOŻNA. 

1 p. p. Leg. — Ognisko 6:5 (3:0). 

Jeden z najładniejszych meczów w sczo- 
nie. Ognisko doskonale usposobione grało 
bez zarzutu, zwłaszcza koncertową grą popi- 

sywała się trójka środkowa ataku, slrzelając 
kolejno do prz 3 bramki. 

- Zdawało się, wynik jest już przesądzo- 
ny. Po przerwie jednak drużyna wojskowych 
zmieniła się nie do poznania. Wszelkie jednak 
wysiłki 1 p. p. Leg. likwidowała doskonale 
grająca linja pomocy kolejarzy, wśród któ- 
rych na pierwszy plan wybił się Gasztowt, 
doskonały zarówno w akcj: 
jak i w likwidowaniu ataków przeciwnika, 

W 7.ej minucie Il-ej połowy wojskowi zdo 
bywają goala, na co Ognisko odpowiada 2-ma 
bramkami 5:1. 

Do końca meczu pozostało zaledwie 25 
minut. Mecz dla wojskowych zdawało się jest 
juz beznadziejnie przegi a jednak... bo- 
jowy nastrój drużyny wojskowej przezwycię 
żył wszystkie trudności. Na bramkę przeciw- 

ka runęły huraganowe ataki legunów, pod 
naporem których załamała się linja obronna 
przeciwnika. 25 minut koncertowej gry i koń- 
cowy wynik brzmi 6 :5. Mecz wygrany. 

Emocjonującym tym zawodom sędziował 
por. Herhold. ei 

Makabi—78 p. p. 2:0. ъ 

Przez cały czas zawodów lekka przewaga 
Makabi, której napad nie potrafił wyk 
stać całego szeregu, dogodnych sytu 

Wojskowi ograniczyli się do akcji defen- 
zywnej, od czasu do czasu zagrażając wy- 
padami bramce przeciwnika. 

REGATY WIOŚLARSKIE. 

Ubiegej niedzieli edbyły się regaty wioś- 
larskie z bardzo skąpym programem, bo 
zawierały zaledwie trzy biegi. 

W konkurencji czwórek kiepkowych zwy- 
cięża osada 3 pułku saperów ze sternikiem 
p. Białkowskim. Drugie miejsce zajęła przy- 
bywając o dwie długości z tyłu osada Poh- 
cyjnego Klubu Sport. 

W biegu jedynek zwycięż 
przed Markiewiczem (3 p. sap.). 

Bieg czwó 
swoją kor 
HSW 

PORAŻKA POLSKI W SPOTKANIU 
Z CZECHOSŁOWACJĄ 

Na boisku Legji w Warszawie rozegrany 
został w niedzielę międzypaństwowy mecz 
pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Zawody 
zakończyły się zdecydowanem zwycięstwem 
Czechosłowacji 4:0 (1:0). 

Goście, którzy wystąpili w osłabionym 
składzie zaprezentowali się z jak najlepszej 
strony. Technicznie górowali znacznie nad 
Polakami. Pozatem zaznaczyła się ich beza- 
pelacyjna przewaga w pojedynkach oraz w 
starcie do piłki. 

Polacy grali b. słabo. W napadzie każdy 
grał na własną rękę. Wyróżnili się jedynie 
Nawrot i Szczepaniak. Natomiast Bator, Pa- 
zurek i Smoczek grali wyjątkowo słabo. W 
pomocy, która była beznadziejna jedynie 
Szaler stał na wysokości zadania. Z całej 
drużyny jedynie obrońcy, zwłaszcza Martyna 
pokazali wysoką klasę gry. Dobry był rów. 
nież bramkarz. 

W pierwszej połowie gra naogół równo- 
rzędna. Zaznaczyła się jedynie lekka prze- 
waga techniczna Czechów, którzy stwarzają 
coraz więcej niebezpiecznych momentów pod 
naszą bramką. Jeden z tych ataków kończy 
się bramką pewnie strzełoną przez Pelcnera. 

Po zmianie pól zaznacza się coraz bar- 
dziej rosnąca przewaga Czechów. W piątej 
minucie Pełcner podwyższa wynik do 2:6 
an korzyć gości. W 10 minut później kierow- 
nik napadu czeskiego Bara strzela 3 bramkę 
dla Czechów, wreszcie w 30 minucie Nejed!y 
ustala wynik dnia. 

Jest to 6-ta z rzędu porażka nasza z Cze- 
chami. Raz tylko w 1929 r. wyszliśmy na re- 
mis 2:2. 

Sędziował bardzo dobrze p. Malmstroeta 
(Szwecja). Widzów zebrało się bardzo dużo, 
przeszło 8.000 
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Zjazd b. kombatantów francuskich. 
Echa mowy Brianda. 

PARYŻ, 15. VI. (Pat). Uwaga ca- 
łej Francji zwrócona była przez nie- 
dzielę na skromną mieścinę Gourdon 
na południu gdzie miała miejsce wiel- 
ka manifestacja pokoju zorganizowa- 
na przez Związek b. Kombatantów nie 
otrzymujących emerytury i w toku któ 
rej zabrał głos minister Briand. 3 

Jest to małe miasteczko departa- 
mentu Lot, liczące niespełna 4000 mie- 
szkańców. 

W bankiecie, który miał miejsce 
po południu i na którym Briand wygło 
sił swą wielką mowę, wzięło udział 
5500 osób. Ponieważ nie znalazło się 
w samem mieście sali dość obszernej, 
aby mogła pomieścić taką liczbę osób, 
wybudowano za miastem na terenie 
przeznaczonym do zapasów piłki noż- 
nej olbrzymią szopę o powierzchni 
5.000 m. kw., ustawiono w niej 110 
stołów, ogólna długość których wyno- 
siła 1 km. 45 metrów. 

GOURDON, 15. VI. (Pat). W cza- 
sie bankietu byłych kombatantów wy- 
głoszono szereg przemówień. Wszyscy 
mówcy wznieśli szereg toastów wypo- 
wiadali się z uznaniem o pokojowej 
polityce Brianda, którą on wbrew 
wszelkim przeciwnościom stale pro- 
wadzi. O godz. 15.10 żywiołowo okla- 

„Nautilus“ 
WASZYNGTON, 15. VI. (Pat). — Wedlug 

depesz, nadesłanych z krążowników amery- 
kańskich „Wyoming* i „Arkansas*, które 
pośpieszyły na pomoc łodzi podwodnej „Na- 
utiłus*, wiozącej ekspedycję polarną kpt. 
Wilkinsa, próry przyholowania „Nautilusa* 
napotykają na trudne do zwałczenia prze- 
szkody z powodu niezwykle burzliwego oce- 

skiwany przez obecnych począł prze- 
mawiać Briand. 

Mowa Brianda miała charakter 
ściśle manifestacyjny na rzecz pokoju. 

, PARYŻ, 15. VI. (Pat). Mowa wygło- 
szona wczoraj w Gourdon przez mini- 
stra Brianda będzie miała niezwykle 
doniosłe konsekwencje polityczne. De- 
putowany Franklin-Bouillon nie kryje 
się z zamiarem wywołania w Izbie de- 
baty, która powinna pociągnąć za sobą 
upadek gabinetu. 

W wywiadzie udzielonym dzienni- 
kowi „Figaro** oświadczył on między 
innemi co następuje: Natychmiast po 
odczytaniu orędzia prezydenta republi 
ki zażądam od premjera by przyjął bez 
zwłoki dyskusję nad moją interpela- 
cją. Okoliczności są zbyt tragiczne, aby 
dopuścić możliwość jakiejkolwiek 
zwłoki. Próba owładnięcia umysłami 
byłych kombatantów nie pozwała 
na dalsze oczekiwanie ze strony częś- 
ci parlamentu, która przecież reprezen 
tuje większość narodu. Nikogo nie bę- 
dę żałował. Należy z tem skończyć. 
Zostanę może pobity we wtorek. Nie 
przeszkodzi to mi stanąć znowu do 
walki. "Trzeba nareszcie wyrwać Fran 
cję z rąk tych, którzy ją chloroformu- 
ja i prowadzą ku wojnie. 

ma pecha. 
anu oraz zupełnej niezdolności „Nautilusa* 
do manewrowania wskutek uszkodzenia wszy 

stkich maszyn. Nowe próby zostaną podjęte 
z nastaniem dnia. Łódź podwodna zostanie 
przyholowana prawdopodobnie do Queen- 
stown. Jak dotychczas, wszyscy na pokła- 
dzie „Nautilusa“ są zdrowi i cali. 

Katastrofy na morzu. 
Przeszło 500 ofiar zatonięcia statku „St. Philibert". 

NANTES, 15. VI. (Pat). — U brze- 
gów Bretanji zatonął około północy 
parowiec turystyczny „St. Philibert*, 
mający na pokładzie 500—600 tury- 
stów. Z wyjątkiem 8 pasażerów, któ- 
rzy zdołali się uratować, wszystkich 
innych pochłonęły fale. 

NANTES, 15. VI. (Pat). — Jest jeszcze 
nadzieja, że liczba ofiar katastrofy parowca 
„St. Philibert* jest nieco mniejsza, niż pier- 
wotnie podawano a to dlatego, że z powodu 
burzliwego morza część turystów prawdopo- 
bnie opuściła pokład parowca w Noir-Mou- 
tiers, ażeby stamtąd udać się do Nantes. We- 
dług otrzymanych informacyj, statek „St. 
Philibert* zabrał na pokład w N'mtes 450 
pasażerów. W Noir-Houtiers opuściło statek 
prawdopodobnie około 100 pasażerów. Po 

katastrofie pewnej liczbie pasażerów może 
udało się dotrzeć wpław do brzegu w St. 
Gildes. 

ST. NAZAIRE, 15. VI. (Pat.) — Latarnik, 
pełniący służbę na latarni u przylądka St. 
Gildes, który był świadkiem katastrofy pa- 
rowca „St. Philibert* opowiada, że widział, 

jak statek walczył z szalenie silnym eyklo- 
nem. Cyklon osiągnął maximum swego na- 
tężenia w chwili, gdy parowiec przebył przy- 
lądek Rochelle i znajdował się w miejseu 
najniebezpieczniejszem dla okrętów. 

Latarnik widział, jak pierwsza fala prze- 
wróciła statek, który zdołał odzyskać równo- 
wagę, jednak druga silniejsza fala uniosła: 
statek, który nagle zniknął w nurtach na- 
stępnej fali. Gdy po kilku sekundach świa- 
dek, przerażony zniknięciem statku, spoj: 
rzał na morze przez lornetę, nie zobaczył już 
ani śladu statku. Pośpieszył wtedy na poste- 

КОВ ЛЕ R W. 

runek ratowniczy, jednak statki ratunkowe 
nie mogły wyruszyć na pomoc z powoda 
gwałtownej burzy. Dopiero holowniki, które 
przybyły z St. Nazaire, zdołały ocalić garstkę 
pasażerów „St. Philiberta*, uczepionych do 
szezątków okrętu. 

NANTES, 15. VI. (Pat). — Mer miasta 
Nantes wystosował odezwę do ludności, wy- 
rażająe głębokie ubolewanie z powodu kala- 
strofy i wzywając wszystkie osoby, przybyłe 
z Noir-Mouties drogą lądową, by zawiadomi- 
ły © swem przybyciu oraz podały nazwiska 
tych z pośród pasażerów okrętu „St. Phili- 
bert“, którzy im byli znani. Jeden z žaglow- 
ców wydobył zwłoki 4 dalszych ofiar katastro 
fy. Na miejseu katastrofy poszukiwania pro- 
wadzi kilka holowników. W tej akcji dopo- 
maga im hydropłan. 

ST. NAZAIRE, 15. VI. (Pat). — Jak przy- 
puszczają, w katastrofie statku „St. Phili- 
bert* zginęło 380 osób. Dokładne obliczenie 
oraz sprawdzenie tożsamości ofiar katastro- 
fy nastąpi za kilka dni, ponieważ nazwiska 
pasażerów statku, którzy pochodzą z okolicz- 
nych miejscowości, nie zostały zanotowane. 

AMSTERDAM, 15. VI. (Pat). — Statek 
grecki „Urania* zderzył się z norweskim 
statkiem-eysterną. Statek „Urania* zatonął 
Załoga została uratowana przez statek nor- 
weski. 

HAVRE, 15. VI. (Pat). — Parowiee tran- 
satlantycki „Rochambeau*, udający się do 
Nowego Yorku, zderzył się dziś rano na wy- 
sokošci (Juessant ze statkiem włoskim „Un- 
bherie*, który naskutek tego zatonął. Załoga 
statku włoskiego w liczbie 29 osób, została 
uratowana przez „Rochambeau*, który lek- 
ko uszkodzony, przybył do Havru. 

CEE 2 

WIADOMOSCI z KOWNA 
KONGRES ORGANIZACYJ KATOLICKICH. 

W Telszach rozpoczął się kongres eucha- 
rystyczny, w którym bierze udział około 6000 
osób. Jak podaje prasa litewska, liczba ucze- 
stników kongresu zwiększy się do 25000 
osób. W kongresie bierą udział biskupi litew. 

scy a także p ob. nuncjusza papieskiego 
Faidutti. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Aresztowania wśród włościan 

w Białorusi Sowieckiej. 
Donoszą nam z pogranicza, iż w okręgu 

zasławskim na Białorusi sowieckiej areszto- 
wano około 50 włościan t. zw. „jedzinolicz- 
ników* t. j. prowadzących indywidualne go 
spodarstwa. Za powód aresztowania posłu- 
żyło to, że zasiane przez nich obszary oka- 
zały się mniejsze od wyznaczonych norm. 

Aresztowani zesłani zostali na ciężkie ro- 
boty w głąb Rosji. Trzem aresztowanym u- 
dało się zbiee z pod eskorty i po szeregu pe- 
rypetyj szezęśliwie dotrzeć do granicy którą 
przekroczyli w rejonie Radoszkowicz. 
+400320030%0 

p & „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 Zł: 

200006-204000 PAOGO4A ROWE GM000 000 NOLOGOW 
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Więzienny komitet redakcyjny „Łukiskiego 
Šciahu“ 

przed sądem apelacyjnym. 

Dozorca wiezienia na Lukiszkiach p. Sta- 
nisław Godlewski, gdy pewnego-dnia w 1928 
roku wszedł do celi, gdzie przebywali wię- 
źniowie polityczni Recko i Kubiatowski, spo- 
strzegł ich zmieszanie. 

To posłużyło do przeprowadzenia rewizji 
w czasie której odnaleziono między dzienni- 
kami zeszyt zawierający wiele artykułów o 
treści wywrotowej. 

Zeszyt ten, jak się okazało, stanowił eg- 
zemplarz wydawanego raz na 4 lub 5 miesię 
cy czasopisma p. t. „Lukiski šciah“. 

Wdrožone w tej sprawie šledztwo usta- 
lilo, iž pismo to wydawał specjalny komitet 
redakcyjny, utworzony z pośród osadzonych 
tu więźniów, a następnie za pośrednictwem 
komitetu więziennego był przerzucany z ce- 
li do celi. 

W skład komitetu redakcyjnego wchodzi- 
li zasądzeni na wieloletnie więzienie za na- 
leżenie do KPZB: Jan Makowski, Piotr Ćwie 
tkow, Jan Konstanczuk, Antoni Szczepański 
i Aleksander Kiszkiel, których urząd prokura 
torski postawił w stan oskarżenia z art. 51; 

129 cz. 1 p. 2 i 6 k. k. 
Sprawa znalazła się 20 marca b. r. na wo- 

kandzie 3-ego Wydziału sądu okręgowego, 
który pod przewodnictwem wiceprezesa p. 
M. Kaduszkiewicza w rezultacie przewodu, 
uznał wszystkich podsądnych za winnych 
i skazał każdego z nich na osadzenie w 
ciężkiem więzieniu przez 5 lat. 

Naskutek skargi oskarżonych sprawa 
przeszła do sądu apelacyjnego i była przed- 
miotem rozprawy w czasie ostatniej sesji. 

Na sprawę sprowadzono wszystkich oskar 
żonych, w których imieniu wystąpili adwo: 
kaci: p. Szeskin i Smilg. 

Po zbadaniu kilku świadków i wysłucha- 
niu oskarżenia prokuratora, zabrała głos o: 
brona, która kwestjonowała kwalifikację czy 
nu, gdyż tego rozdaju działalność nie pod- 
pada pod kodeks karny. 

Sąd w składzie pp. sędziów Suszczewicza, 

Bądzkiewicza i Eydrygiewicza, przychylając 
się do wywodów obrony, wyrok pierwszej 
instancji uchylił i wszystkich pięciu pod- 
sądnych uniewinnił. Ka-er. 

Bestjalski mord w zaścianku „Maciuciszki”. 
W wyniku od dłuższego czasu trwającego 

na tle majątkowym sporu w rodzinie Parwe- 
neckich, zamieszkałej w zaść. Maciuciszki, 
pow. święciańskiego, t. j. między matką Łu- 
cją, bratem AlMonsem i siostrą Cecylją z jed- 
nej a Karolem z drugiej strony, w dniu 18 
września 1929 r. rozegrała się krwawa trage- 
dja, w której ostatecznie ofiarą padł Karol. 

Kiedy po ostrej scysji, wynikłej tego dnia, 
Karol udał się do stodoły na spoczynek, wślad 
za nim udali się jego antagoniści, a więc, 
matka, siostra i brat. 

Ten ostatni w pewnym momencie zadał 
Karolowi silny cios w głowę przyniesionym ze 
sobą pralnikiem. 

Ogłuszony Karol zachwiał się i padł na zie 

mię, a kiedy po chwili usiłował powstać, wszy 
scy obecni rzucili się na niego, obalili ponow 
nie, Alfons zaś wymierzył jeszcze jeden cios, 
który do reszty pozbawił brata przytomności. 

Wówczas Alfons dopadł bezwładnego i 
scyzorykiem poderznął mu gardło, powodując 
natychmiastową śmierć ofiary. 

Następnie wszystcy troje zakopali zwłoki 
w tejże stodole, a kompromitujące ich dowo- 
dy, jak pralnik i nóż zniszczyli. 

Celem upozorowania nagłego zaginięcia 
Karola, rozpuścili w okolicy wersję, iż zbiegł 
on zabierając ze sobą 100 zł., weksel na 300 
zł., ubranie Alfonsowi i nieco jadła. 

Ażeby rozwiać wszelkie wątpliwości, Al- 
fons udał się do Wilna, gdzie jakaś kobieta 
napisała list, jakoby od Kaibla, z którego wy 
nikało, że znajduje się on w Wilnie i nigdy 
już nie powróci do rodzinnej wioski. List ten 
został zaadresowany do Alfonsa Parweneckie 
go w Maciuciszkach, a do koperty Alfons wło 
żył weksel. zabrany zamordowanemu. 

Po kilku dniach, list w ten sposób sfal- 
szowany przyszedł pocztą, a wówóczas Al- 
fons udał się do sąsiada i szwagra Romualda 

Skirda, gajowego, prosząc o odczytanie go, po 
nieważ sam był analfabetą. 

Manewr ten uspokoił ostatecznie opinję. 
Po pewnym czasie, naskutek nalegań mat- 

ki i siostry, które bały się chodzić do stodoły 

Alfons, udając, iż chce urządzić studnię, wy- 
kopał głęboki dół, do którego jednej z na- 
stępnych nocy przeniósł wydobyte ze stodoły 
zwłoki zamordowanego brata i przy pomocy 
matki i siostry wrzucił do wykopanej jakoby 
studni, zasypał, zaorał i zasiał, a ciekawym 
powiedział, iż nie mogąc dokopać się wody, 
zaniechał zamiaru pobudowania studni. 

Od tego czasu minęło kilka misięcy i o 
Karolu przestano mówić. 

Alfons zdążył się ożenić, a wobec tego za- 
żądał podziału ojcowizny i wydzielenia mu 
przypadającej części. 

To wywołało niezadowolenie pozostałej ro 
dziny. Powstały nowe kłótnie, które przybie- 
rały częstokroć ostrą formę. 

Obecny przy jednej z takich scysyj Skird, 
który do kwestji zaginięcia Karola odnosił się 
z niedowierzaniem, wyzyskał sytuację i pod- 
niecając rozmyślnie zapamiętałych w kłótni, 
dowiedział się strasznej prawdy o zamordowa 
niu rzekomo zaginionego Karola. 

Reszty dokonała policja. 
Mordercę Alfonsa Parweneckiego i jego 

wspólniczki, matkę i siostrę, pociągnięto do 
wiedzialności. 

Oskarżone Łucja i Cecylja, Parweneckie 
nie przyznały się do winy i twierdziły, że w 
zamordowaniu nie brały udziału, a jedynie 
pod presją, wywartą na nie przez Alfonsa, 

poniagały mu przy chowaniu zwłok Karola. 
Sąd Okręgowy, rozpoznając tę sprawę w 

lutym b. roku, uznał za winnego bratobójstwa 
jedynie Alfonsa Parweneckiego i skazał go 
na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Podsądna Lucję i Cecylję Perweneckie 
sąd uniewinnił uznając, iż jako najbliższe 
krewne przestępcy mogły nie uwiadamiać 
władzę o jego czynie, a natomiast przewód są 
dowy nie udowodnił by brały one bezpośred- 
ni udział w morderstwie. 

Skazany odwołał się do wyższej instancji 
prosząc o złagodzenie kary. 

Sprawa więc znalazła się wczoraj przed 

sądem apelacyjnym w składzie pp. sędziów: 
Bądzkiewicza, Suszczewicza i Jodziewicza. 
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Przewód sądowy nie wniósł do sprawy 
nie nowego, a wobec tego zgodnie z oskar- 
żeniem, które popierał w . podprok. Parczew- 
ski, sąd wyrok Sądu Okręgowego zatwierdził 
w całej rozciągłości. 

Ka-er. 

  

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SMUTNY EPILOG. 

W sobotnim numerze „Kurjera Wileń- 
skiego* donosiliśmy o wypadku przy ulicy 
Końskiej Nr. 5 gdzie spadł z balkonu 3-go 
piętra 24-letni Mojżesz Kryżowski, którego 
w stanie groźnym -przewieziono do szpitała 
żydowskiego. Wezoraj Kryżowski nie odzys- 
kując przytomności zmarł. (CG) 

ZAPADNIĘCIE SIĘ JEZDNI PRZY ZBIEGU 
ULIC GARBARSKIEJ I MICKIEWICZA. 

Wczoraj z rana przy zbiegu ulic Garbar- 
skiej i Mickiewicza zapadła się jezdnia two- 
rząc głęboką jamę. 

Ustalono, że najprawdopodobniej jezdnia 
zapadła się wskutek podmycia gruntu przez 
przepływającą w tem miejscu rzekę Koczer- 
84. (e). 

POŽAR MOTOCYKLA, 

Wczoraj o godz. 2 w nocy, naskutek wy- 
buchu zbiornika w motocyklu p. A. Machno- 
wickiego (uicla Stefańska Nr. 33 zapalił się 
motocykl. Wybuch nastąpił w chwili kiedy 
p. Machnowicki zdąžal ulicą Zawalną w kie 
runku Stefa: ej. 

Ogień zniszczył motocykl prawie dosz- 
czętnie. 

Podczas wypadku Machnowicki doznał 
bolesnych poparzeń. Opatrzyło go pogotowie 
ratunkowe, (G). 

NIEOSTROŻNA JAZDA. 

W niedzielę wieczorem na ulicy Mickie- 

wicza szybko mkAące auto najechało tuż 
przy chodniku na 7-mioletniego chłopca Ed- 
warda Matejko, który odinósł dość poważne 
obrażenia. Opatrzyło go zawezwane na miej- 

sce wypadku pogotowie ratunkowe. (Cl. 

ZATRUCIE SIĘ KIELBASĄ. 

— 14 b. m. Pietrowicz Helena (Słowackie- 
go 4) zatruła się po spożyciu kupionej kieł- 
basy. Pietrowicza odwieziono do szpitala Sa- 
wicz. 

   

KRADZIEŻE. 

— Z mieszkania Borysiowej Hełeny (Su- 
bocz 37), skradzcino torebkę damską z 25 zł. 
na łączną sumę 66 zł. Kradzieży tej dokonała 
Kejmowa Julja, która zbiega. 

— Z mieszkania Juszczyńskiego Szymona 
(Karisbadzka 18) dokonał kradzieży poduszek 
Rynkiewicz Antoni (Karlsbadzka 14), które- 
go zatrzymano. 

— Na szkodę Horyda Antoniego ze wsi 
Olchowicze skradziono w Ostrej Bramie port- 
fel z zawartością 2 zł. 50 gr. Kradzieży tej do 
konała Kuklisowa Anna (Legjonowa 104), któ 
rą zatrzymano. 

      

Pepierajcie Ligę Morską 

== |; Rzeczną |! == 

    

Od dnia 16-go do 19-go 
czerwca 193] r. włącznie 

а 

i] Miejskie będą wyświetlane filmy: 

ŻALA MIEJSKA NAD PROGRAM: 
*gtrebramska 5. K   

  

„Diwiekowy 
: TRATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 39, tel. ©-26 

BZWIĘKOWA KINO 

„НОИФ 
6“6 

Mickiew. 22, tel. 15-28 

    
W roli 
głównej: 

Dziś! 
    

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! 

Kino Kolejowe 

0GNIS KO 
fatek dwerea kolejow.) 

„BONTEBDT 
„Bonicot okazał się najlep- 

szym środkiem  usuwającym 

szkodliwe składniki z tytoniu. 

Od wielu lat zaniechałem pale- 
Obecnie używam Bonicotu 

i nie odczywam żadnych dole- 

gliwości. Podkreślam, że smaki 

nia. 

aromat tytoniu pozostaje nie- 

  

zmieniony“. 

Prof. Uniw. Dr. Adolf Lorenz. 
W Polsce nabyć można Bonicot we firmie: 

Polskie Towarzystwo Handlowe „BONICOT* Sp.z0.0. 
Kraków, Zielona 10. Tel. 16841 i 14676. 

DZIŚ CIĄGNIENIE 
2 klasy 23 Loterji Państwowej 

1 dla posiadacza losy klasy бепа ', 1030 *" „oszenia 7.077 10 a 
dla nowonabywcy : 20 zł. 

Kto jeszcze nie jest w posiadaniu naszego losu 
niech kupi nasz szczęśliwy los. Szczęście stale 

sprzyja naszym P. T. Graczom. › 

Kolektura Loterji : LI ( E r L () S! 
Państwowej 

WILNO, WIELKA 44. 

Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. E 

RER TRAKAI NET TESI 

D. E. J. Ichnatowicz I S-ka 
Wilno, ul. Zawelna Nr. 21, tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 
rycznych: kafle majolinowe, białe, cegłę ogniotrw., 

korjalit i papę do dachów. Wszelkie materjeły bu- 

     

   
  

dowlane, okucia i narzędzie. 

BOSS A | ODER SYORES ZAC OWCA RYSZARD OREIRO SERRA TSS 
Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

Ceny zniżone: Na I seans Balkon 50 
gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy 

Balkon 60 gr. Parter | zł. 

Przebój dźwiękowy 

L. Barymore, William Haines i Karol Dane (Slim). 

Marion Davies 
W rol. pozos. GEOrge Baxter i Lavence Gray. 

NAD PROGRAN: TYGODNIK DŹWIĘKOWY „PARAMOUNTU”. — 

Wielki dramat życiowy I 

CLARA BOW i Richard Arlen. ^* 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie «świąt. o godz. 2-ej. — 

W rolach głównych 
rudosława gwiazda 

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

wieści Lwa Tołstoja p. t. 

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. 

  

Tajemniczy 

w filmie dźwię- 

kowym p. t. 

Karkołomne 

„ŻYWY TRUP* 

Wezwanie do sitadania olert. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna, 

Nowo-Wilejki i Podbrodzia odda w drodze nieograni- 
czonego przetargu dostawę mięsa, jarzyny, tłuszczu, 
siana i słomy dla wszystkich oddziałów garnizonu 
Wilna, Nowo-Wilejki i Podbrodzia na przeciąg trzech 
miesięcy t. į. od dnia 1 lipca do dnia 30 września 
1931 roku. 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić do 
Przewodniczącego Qarnizonowej Komisji Żywnościo- 
wej (3 Pułk Artylerji Ciężkiej im. kr. Stefana Batorego 
w Wilnie przy ul. Pióromont Nr. 32) w terminie do 
dnia 26 czerwca 1931 roku godz. 9-ta, w którym to 
dniu o godzinie IO-tej odbędzie się komisyjne otwar- 
cie ofert i przeprowadzenie przetargu. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: 

Kwatermistrz 3 Pułku Artylerji Ciężkiej im. kr 

Stefana Batorego koszary im. ks. Józefa Poniatowskiego 
w Wilnie przy ul. Pióromont Nr. 32. ' 

MWilno, dnia 11 czerwca 1931 roku. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 
51€/V1 Wilno 

Obwieszczenie. 
Komornik 3-g0 rew. Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Wacław Leśniewski na zasadzie art 1030 U. P. C. 
obwieszcza, iż w dniu 22 czerwca 193] r. w Wilnie, 
przy ul. Kolejowej Nr. 9, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 
Abrama Kawenoki, składającego się z umeblowania, 
na zaspokojenie pretensji Gitli Branisonowej w sumie 
13000 zł. z % % i kosztami. 

514/V1 Komornik (—) W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3 Maja 13, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C obwieszcza, iż w dniu 
17.czerwca 1931 r., o godz. 10-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Wielkiej 66, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do firmy 
„Optyfot* w Wilnie, składającego się ze szkieł okula- 
rowych, oszacowanych na sumę 700 zł. na zaspokoje- 
nie pretensji Polskich Zakładów Philipsa w sumie 
635 zł, z */ę 9 i kosztami. 

511/VI Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski. 

  

Dramat sensacyjny w'8 aktach. 

Zielona brygadażcz; "ist" MOJA POŁOWA... TWOJA POŁOWA. *"::..., 
czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: W OBRONIE KOBIETY. 

Dżems 
Początek seantów o godzinie 

4, 6, 8 i 10.15. 

Marjanna 
Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15, 

zakręty. 
d program: Wszechświatowy 
dodatek dźwiękowy „Foxa”. 

Ceny zniżone. 

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

Ilustracja mu- 

NASTĘPNY PRORRAM: Jbłąkana młodość. 
  

Qd roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
! NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
1178 

  

  

KAMIENICA 
darmo prawie, gdyż 
za bezcen, oraz inne 
domy dochodowe od 

8.000 zł. 
Wielki wybór okazyj- 
nych objektów poleca 

Dom H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza |, te:. 9-05 

Gotówkę 
w każdej sumie najso- 
lidniej lokuje na do- 
bre oprocentowanie i 
zupełnie pewne zabez- 

pieczenie. 

Dom H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza I, tel. 9-05 

  

    

  

5000 i 2000 dol. 
ulokujemy na solidną 
piewszą (można po 
banku) hipotekę 

Dom H.-K. „Zachęta 
Mickiewicza I, tel 9-05     

        
: „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13, na zasadzie art. 1030U.P,C. obwieszcza, iż w dniu 
17 czerwca 193! r., o godz. I0-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Tatarskiej 3, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Mieczy- 
sława Malinowskiego, składającego się z samochodu- 
taksówki firmy „Chewrolet*, oszacowanego na sumę 
500 zł., na zaspokojenie pretensji firmy „Auto-Garaże* 
w sumie 500 zł. z %% i kosztami. 

512/V1 Komornik Sądowy (—) W. Lešniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru, 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. cbwieszcza, iż w dniu 
17 czerwca 1931 r. o godz. 10-tejrano, w Wilnie przy 
ul. Niemieckiej 3 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Nauma 
Klejnmana, składającego się z towarów sklepowych, 
oszacowanych na sumę 600 zł. na zaspokojenie pre- 
tensji firmy „l. Kenigsztejn* w sumie 600 zł. х % % 
i kosztami. 

513/VI 

  

Komornik Sądowy (—) W. Leśniewski, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-g0 Maja 
13; na zasadzie ar. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 
18 czerwca 193! r. o godz. I0-ej rano w Wilnie przy 
ul. Kwiatowej 7 m. 13 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 
O. Zitlera, składającego się z materjałów sklepowych, 
oszacowanych na sumę 2000 zł. na zaspokojenie pre- 
tensji F. W. Szwejkierta w sumie 1834 zł. 60 gr. # %% 
i kosztami. 

515/V1 

(NS 

Komornik Sądowy (—) W. Lešniewski.      

    

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

KORANA I NTROLIGATORNA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA I, TEL. 3-40 

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

i 
któtw K. RYMKIEWICZ HANDLOWY 

Wiiino, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

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

    
  

    Sandałki skórzane bar. mocne. CENY NISKIE. | 

mm 

„Uwadze Wielebnego 
Duchowieństwa Pra- 

wosławnego. 
Zakład krawiecki J. Du- 
bińskiego, Ostrobramska 
5—11, przyjmuje obsta- 
lunki na sutany (riasy) na 
bardzo dogodnych wa- 
runkach. Wykonanie so- 

lidne i trwałe. 

Zakład dętych 
Instrumentów mu- 

zycznych 

dlachowskiago 
ul. Wielka Nr 11. 

  

  

Pracownia stolar- 
sko-tapicerska 

przyjmuje wszelkie obsta- 
lunki i reperacje. Wyko- 
nuje roboty szybko i so- 
lidnie. H. Straszun, ul. 

Zawalna Nr 8 m. 14. 

transportowo- Biuro "4555 
ne St. Bukowskiego, ul. 
Zawalna Nr 21, tel. 360. 
Załatwia wszelkie prze- 
prowadzki, przewóz mebli 
z gwarancją za nieuszko- 
dzenie (tabor własny). 

Stanisław Jezierski 
Wilno, ul. Wielka Nr. 28. 

Poleca: 
galanterję damską 

i męską. 

  

  

Firma egz. od 1880 r. 
Chemiczna Pralnia 

i Farbiarnia 

R. SZATROWSKIEJ 
Wilno, ul. Wielka Nr. 19 
(dom Pietraszkiewicza) 
Przyjmuje się do czysz- 
czenia damskie i męskie 
ubranie, oraz inne przed- 

mioty z rozmaitych 

materjałów. 
  

Salon męskiego” i dam- 
skiego obuwia Wł. Zu- 
bowicza, Wilno, Wileń- 
ska 23, posiada na skła- 
dzie najnowsze fasony 
obuwia oraz przyjmuje 
wszelkie obstal. z własn. 
i powierzonego materjału. 

3 pokojowe 
mieszkanie 

ze wszystkiemi wygodami 
odstąpię z powodu wy- 
jazdu od I lipca. Dowie- 
dzieć się telefonicznie 359 
od godz. 8.30 do 9-ej i 

od 15 do 15.30. 

Ś uneczóg mieszkanie 
na | piętrze w śródmie- 
šeiu do wynajęcia. 3 po- 
koje z nowoczesnemi wy- 
godami. Dowiedzieć się: 
Niemiecka 3—14, od 4—5. 

do wyna 
Pianino jęcia 

Wilkomierska 3—20. 

  

  

    

Baczność! 
Kwatermistrzostwa 

i Spółdzielnie Wojskowe! 

Wyrabiam specjalne nici 

chaki dla wojska, czarne 

i białe gwnrantowane 

1000 jard, M. Mełamed. 
Wilno, Nowogródzka 7, 

telefon 734. 

Malątki 
ziemskie, place, ośrod- 
ki prawdziwie okazyj- 
„nie sprzedamy „przy 

małej gotówce. 

Dom H-K „„Zacheta“ 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

I powodu wyjazdu 
Sprzedam lub wydzierża- 
wię na dobrych warun- 
kach zakład fryzjerski 
z wyrobioną klientelą i 
mieszkaniem, kompletnie 
urządzony, tylko chrześci- 
janinowi, Zakład jest je- 
dyną firmą chrześcijań- 
ską w mieście. Zgłoszenia 
Wołkowysk, ul. Kolejowa 
Nr. 45 Konstancja Toma- 

szewicz. 

Do sprzedania 
bardzo tanio 

posiadłość 
w m. Podbrodzie, pow. 
święciańskiego: składają- 
ca się z działki ziemi le- 
tniskowej, obszaru około 

6000 mtr. kw. z lasem so- 
snowym i jednym domem 
drewnianym. Informacje w 

sklepie robótkowym 
„Union* ul. Mickiewicza 

Nr, 22. 

Sprzedaje się 
nowe 

pianino 

  

  
  

  

salono- 
we 

  

EZ о 
meble poeci. Nr 

4 m. 12. 

Potrzebna 

ekspedjentka 
do sklepu z kaucją. Do- 
wiedzieć się, ul Biskupia 
6 m. I, od 5 do 7 wiecz, 

„Centroopal“ 
Sprzedaż węgla górno- 

sląskich kopalń i drzewa 
opałow. w każdej ilości. 

Biuro: Zamkowa 18. 
Tel. 17-90. 

Pracownia 
Damskich ubrań 

Sawicz Walerja 
ul. Wielka Nr. 9, m. 6. 

Wykonanie solidne: 
Ceny dostępne: 

Z ub książkę woj- QUD. „kota wydana 
przez PK U. Mołodeczno 
r 1892, na im Bernsztej- 
na Nochaina, uniew. się 

  

    

  

Uratowane miljony 
futer i dywanów najdo- 
skonalszym patentowanym 
workiem = „Mormitstahl“ 
hermetycznie zamkniętym 
i chemicznie spreparowa- 
nym przeciw molom. Cena 
2.50. Wysyłamy za zali- 
czeniem od 4 sztuk. 

Poszukiwani  odsprze- 
dawcy. Worki do naby- 
cia w sklepie „Janina“ 
Wilno, Wielka Pohulanka 
9, tamże do wynajęcia je- 
dnopokojowe mieszkanie. 

5061-2 

Wsch. którzy po- 
siadają jakiekolwiek 

informacje о obecnem 
miejscu pobytu Aliny z 
Minkiewiczów Bonasewi- 
czowej, żony Bolesława 
Bonasewicza, córki Wła- 
dysława i Anny z Rutkow- 
skich, urodzonej w r. 
1890, ostatnio w r. 1921 
zamieszkałej na Litwie 
Kowieńskiej uprasza się o 
podanie takowych do 

Konsystorza Ewangelicko- 
Reformowanego w Wilnie, 

Zawalna Nr. II 

do sprze- DOM sx: 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

Miesz 4 pokoje do 

a wynajęcia, 
wpobliżu las sosn. zamie- 
ni letnisko. Witoldowa 23. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczns i moezopłciowe. 

Wileńska 3 
od godz, 8—1 1 4—58. 

tel. 567. 

Dr A. Goldburt 
choroby wewnętrzne 

i dziecinne 
10 — I2i 4—6 

Ostrobramska 20/6 — 
Telefon 11 — 82. 

Akuszerka 

ага КТ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

МАА ЛМЕНа 
przyjmuje ой 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

ES RINESS ET 

Popierajcie 
przemysł 

krajo 

SERENIERSZYNEW @ю 

  

  

drewniany 

  

  

    

  

   


