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Niemcy uchodziły niegdyś za kraj 
„myślicieli i poetów*. Od czasu roz- 
kwitu techniki i towarzyszącego jej 
materjalistycznego światopoglądu spe- 
kulatywna idealistyczna filozofja nie- 
miecka zeszła z piedestału i straciła 
na znaczeniu. Modniejszymi od filo- 
zofów stali się dziś zapaśnicy, reżyse- 
rzy filmowi i agitatorzy polityczni 
Jednakże, tradycje filozoficzne są jesz 
cze zbyt silne w Niemczech, by przed. 
sławieiele „czystego ducha" nie usiło- 
wali tak czy inaczej, jako całość orga- 
niczna, określić swój stosunek do tego 
czy innego zjawiska i odpowiednio 
wpływać na nie. A w istocie rzeczy, 
czemu przedstawiciele ducha mieliby 
być gorsi chociażby od rohotnika z 
garbarni i czemu nie pozwala się im 
na „samookrešlenie“? 

Bardzo charakterystycznym dla 
Niemiec jest ruch: t. zw. „aktywizmu 
rewolucyjnego który głosi znany pa- 
cyfista rewolucjonistyczny i wybitny 
filozof Dr. Kurt Hiller. Wychodząc z 
tego założenia, że ruch masowy согах 
więcej izoluje się od przedstawicieli 
ducha. natomiast zbliża się do nader 
ograniczonych przedstawicieli materji 
czyli, „bonzakracji* (od nazwy „bon- 
za” oznaczającego kapłana buddysty- 
cznego) Hiller proponuje przedstawi- 
cielom ducha — bez różnicy na stan— 
zjednoczyć się w korporację ducha, ce- 
lem urzeczywistnienia platońskiego żą- 
dania „„rządzenia mędrców. 

Inną drogę nakreśla znany berliń- 
ski psychjatra i-literat Alfred Dóblin w 
swej nowej książce „„Wissen und der 
andern*. Jego zdaniem .„przedstawi- 
ciele ducha* winni się zjednoczyć, by 
stanąć obok proletarjatu. Czemu to 
obok proletarjatu? — Dlatego. że sami 
są prolelaryzowani. Czemu, obok, a 

nie w jego szeregach? — Dlatego, że 
proletarjat, tak jak burżuazja ugrzązł 
w materjalizmie. Dlatego, że przedsta - 
wiciele ducha mają swój honor nie mo 
gą łączyć się z ruchem mas, kierowa- 
nym interesami materjalnemi, lecz 
winni oni koordynować go z wymoga- 
mi humanitaryzmu, człowieczeństwa, 
z owemi zasadami idealizmu, które 

stosowała burżuazja. Hiller lub Dó- 
blin, w obu wypadkach przedstawicie- 
le ducha, domagają się swych praw na 
kierownictwo, motywując ich przewa- 
gą ducha nad materją. 8 

Jest to decydująca chwila określa- 
jąca sama przez się opozycję przedsta- 
wicieli ducha wzgłędem bolszewizmu. 

'Tem niemniej pewne koła literatów 
przechodzą tak czy owak do obozu 

   

   

bolszewizmu. Nie oznacza to wpraw:, 
dzie, że zaciągają się oni do partji ko- 
munistycznej. Bynajmniej! Lecz trzy- 
mają się oni jej bezpośredniego sąsiedz 
twa o tyle, o ile to nie zagraża ich oso- 
bistemu dobrobytowi. 

Publicystyka radykalnych niemiec- 
kich dzienników w rodzaju „„Wolt- 
biihne*, feljetony wielkiej liberalnej 
prasy, znaczna część współczesnego 
niemieckiego dramatopisarstwa nie 
jest to wprawdzie 100 proc. bolsze- 
wizm, lecz różni się od bolszewizmu 
tylko ilościowo, nie jakościowo. Czem 
się tłamaczy tak faseynujący wpływ 
wrogiego duchowi prądu na przedsta- 
wicieli ducha? 

Odpowiedź na to pytanie usiłował 
dać wieczór dyskusyjny, urządzony z 
ramienia berlińskiego towarzystwa fi- 
lozoficznego. Jak zwykle w towarzy- 
stwie filozoficznem dyskusja przecią- 
gnęła się do późnej nocy, a wnioski do 
których doszli, —łast, not least! — mo- 

gą być zastosowane częściowo i poza 
granicami Niemiec. : 

Ciekawem jest, že tak atakowany 
dziś kapitalizm znalazł w filozofach 
zdecydowanych zwolenników.  Zda- 
niem ich koniec laisser-faireyzmu _ о- 
znacza równocześnie i kres swobody 
twórczości.  Socjologiczna analiza 
twórczości doprowadza do zastosowa- 
nia do niej zasad rynku. Innemi sło- 
wy: poeta okresu kapitalizmu tworzył 
dla wolnego rynku. Goethe nie był 

zmuszony opiewać ojczyzny ani cięż- 
kiego przemysłu, ani związku zawodo- 
wego dorożkarzy, ani nawet swego 
monarchy. 

W czasach kapitalizmu można by- 
ło znaleźć wydawcę-kapitalistę nawet 
na najbardziej radykalny utwór... na- 
wet dostać pieniądze, gdyż kapitaliś- 
ci byli zwolennikami wolności wyrobu 
a więc i wolności twórczości. Z tego 

g' też powodu wydał kapitalizm w okre- 

Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń. 

Kryzys umysłowości 
niemieckiej. 

sie 50 lat cały szereg wybitnych myśli- 
cieli i poetów. Inaczej sprawa wyglą- 
da dziś — w okresie zorganizowanego 
kapitalizmu, etatyzmu, państwowego 
socjalizmu, komunizmu. Kolejny sze 
reg owych kategoryj oznacza zwężenie 
rynku aż do jego eliminacji. Gospodar- 
ka planowa, zastosowana do literatury 

oznacza — socjalne zamówienie. Co- 
raz więcej zwęża się wolny rynek ksią 
żek i coraz więcej autor styka się z or- 

ganizowanym odbiorcą książki. 
W Niemczech współczesnych są 

trzy możliwości zostania uznanym lite- 
ratem: opiewać ciężki przemysł (czy- 
li nacjonalizm) lub Kościół katolicki 
lub proletarjat. Takie są tezy Dr. Alfre 
da Casparego. 

Niezupełnie odpowiadają na zada- 
ne pytania, gdyż nie wyjaśniają, dla- 
czego to z owych 3-ch przedmiotów о- 
piewania, proletarjat cieszy się taką 
przewagą u współczesnych poetów 
niemieckich? Dlaczego oni opiewają 
„pięciolecie*, dyscyplinę ruchu robot- 
niczego, a nie pancernik A, lub encykli 
kę „casti connubii'? Dlaczego to licz- 
ba bardów nacjonalizmu niemieckiego 
jest tak uboga; że owe funkcje wypeł- 
niać musi przechrzta—Żyd galicyjski? 
Trudno to wyjaśnić jedynie socjalnym 

resentymentem ekonomicznie słabych 
literatów! 

Wniosek ?.. Jeden z referentów wy- 
raził myśl, że literata mogą pociągać 
dwa ideały: opiewać potęgę. władzę 
silnej ręki lub też być piewcą uciska- 
nych i gnębionych, romantykiem rewo 
lucji. Bolszewizm może zadowolić po- 
etów w tych 2-ch wypadkach: równo- 
cześnie pełzać na brzuchu przed wład- 
cą Kremla, oraz opiewać uciskanych 
i gnębionych — rewolucjonistów w ich 
własnym kraju. 

Warto byłoby nadmienić, że pro- 
bolszewicką egzaltację literatów nie- 
mieckich w pewnej mierze mogą wy- 
tłamaczyć polityczne wzajemne stosun 
ki Niemiec i Rosji Sowieckiej. 

W dyskusji mówcy komunistyczni 

szczególnie ostro występowali przeciw 
twórczości indywidualnej. Jakiś ko- 
munista rosyjski w łamanym języku 
niemieckim napadał ostro na referenta 
przytaczając następujący charaktery - 
styczny frazes: „„Myšli wasze, nie są 
waszą własnością, lecz owocem twór- 
czości kolektywnej, nieudanie reflek- 

towanej waszym mózgiem. My je —- 
po rewolucji — od was odbierzemy! 
Nie macie prawa tak myśleć! Winniś- 
cie myśleć tak, jak tego wymagają in-" 
teresy polityki. Was my wtrącimy do 
więzienia! Publiczność niemiecka iro- 
nicznie oklaskiwała owe namiętne wy- 
znania. 

Dyskusja ta rzuca ciekawe światło 
na stan umysłów w Niemczech, pogrą- 
żających się z dniem każdym w ciężki 
kryzys wewnętrzny. Na „kocioł nie- 
miecki* Europa spoglądać zaczyna z 
coraz większym niepokojem. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

Berlin w czerwcu 1981 r. 

  

P. Prezydent powrócił 
do Warszawy. 

WARSZAWA, 16. VI. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej powrócił 
w dniu 16 b. m. przed południem do 
Warszawy ze Spały, gdzie bawił na 
uroczystościach święta przysposobie- 
nia wojskowego. 

Przedstawiciele Wilna 
u Ministra Skarbu 

p. Jana Piłsudskiego. 
WARSZAWA, 16. VI. (Pat). Pan 

Minister Skarbu Jan Piłsudski przyjął 
w dniu 16 b. m. panią Zagórską, pre- 
zeskę Związku Legjonistek Polskich, 
następnie delegację Związku Komunal 
nych Kas Oszczędności w osobach pa- 
nów Zdanowskiego i Szczepkowskiego 
oraz delegację Państwowych Zakla- 
dów Przemysłowo-Zbożowych \№ 050- 
bach dyr. Przedpełskiego i Kozłow- 
skiego. Wreszcie p. minister przyjął 
przedstawicieli Izby Przemysłowo-Han 
dlowej w Wilnie z p. Rucińskim na 
czele i przedstawicieli Izby Rzemieśl- 
niczej w Wilnie z p. Szumańskim na 
czele w sprawach potrzeb gospodar- 
czych województw wileńskiego i no- 
wogródzkiego. 
  

Popierajcie Ligę Morską 

Otwarcie konferencji 
rolniczej. 

WARSZAWA, 16. VI. (Pat). W dn. 
16 b. m. rozpoczęła obrady trzydnio- 
wa ogólno-krajowa konferencja rolni- 
cza, poświęcona sprawom ustalenia 
programu państwowej polityki rolnej 
na rok 1931-32. W konferencji bierze 
udział przeszło 100 delegatów organi- 
zacyj rolniczych centralnych i regjo- 
nalnych, izb rolniczych, instytucyj kre 
dytowych związanych z rolnictwem 
oraz zainteresowanych urzędów pań- 
stwowych. 

Konferencję zagaił p. minister roł- 
nictwa dr. Janta-Połczyński obszer- 
nem przemówieniem, w którem w na- 

wiązaniu do uchwał zeszłorocznych 
konferencyj rolniczych dał przegląd 
zarządzeń i faktów z dziedziny pań- 
stwowej polityki rolnej za ubiegły rok 
gospodarczy. 

W odpowiedzi p. ministrowi prze- 
mówił imieniem Związku Organizacyj 
Rolniczych. R. P. prezes Fudakowski. 
Pozatem przemawiał imieniem Rady 

   

„Naczelnej Organizacyj Ziemskich pre- 
zes Lubomirski, prosząc o zwołanie 

specjalnej konferencji w sprawach leś- 
nych. O godzinie 12 rozpoczęto obra- 
dy komisyjne. 

Zjazd inspektorów szko!lnych 
odłożony. 

WARSZAWA, 16. VI. (Pat). Wyzna- 
czony przez Ministerstwo Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego na 
dzień 19 czerwca zjazd inspektorów 
szkolnych został odłożony i w tym dn. 
nie odbędzie się. 

Województwo łódzkie nie 
będzie skasowane. 

WARSZAWA. 16.6. Pat. — Wobec 
pojawienia się w prasie pogłosek o za 
mierzonem rzekomo skasowaniu wo- 
jewództwa łódzkiego, Polska -Ageneja 
'Telegraficzna upoważniona jest do 
stwierdzenia, iż informacje te są całko 
wicie bezpodstawne. Komisja dla u- 
sprawnienia administracji przy preze 
sie Rady Ministrów nie projektowała 
bynajmniej skasowania województwa 
łódzkiego. Nowy projekt podziału pań 
stwa, opracowany przez komisję, utrzy 
manie tego województwa przewiduje 
wyraźnie. 

dą 

Orędzie Prezydenta Doumer"a. 

PARYŻ, 16. VI. (Pat). — W orę- 
dziu wystosowanem do parlamentu 
prezydent Doumer oświadcza, że na- 
dal służyć będzie krajowi, narodowi 
i państwu jako bezstronny arbiter w 
ramach praworządności republikań- 
skiej oraz współdziałać nad udosko- 
naleniem  instytucyj demokratycz- 
nych, głównie w dziedzinie oświaty 
robotników, aby umożliwić im wznie 

sienie się wzwyż po drabinie społe- 
cznej. Prezydent zapewnia, że insty- 
tucje parlamentarne wyjdą zwycię- 
sko z trudności politycznych wywoła- 
nych przesileniem na rynku pracy. 
Władze wykonawcze popierać będą 
gospodarkę wewnętrzną, skrępowaną 

głównie przez trudności w krajach 
sąsiednich oraz przygotowywać właści 
we zagospodarowanie kolonij. 

Prezydent 
mentu, aby z wolą porozumienia, 
szczerością i dobrą wiarą zabrał się 
do pracy dla rozstrzygnięcia spraw, 
pozostających jeszcze+w zawieszeniu 
pomiędzy poszczególnemi państwami. 
Dalej prezydent stwierdza, że walka 
z kryzysem gospodarczym. jest szcze- 
gólnie utrudniona przez problematy 
długów wojennych i wykonania po- 
stanowień traktatowych. Francja po- 
tępiać będzie nadal tajną dyplomację 
i działać będzie w pełnem świetle na 
forum Ligi Narodów. Dla ocalenia 
cywilizacji Francja zapewni Lidze 
Narodów swe współdziałanie i soli- 
darność w połączeniu z niezbędną 
ostrożnością, mając na celu ustalenie 
pokoju w zgodzie z podstawowym 
obowiązkiem zapewnienia sobie sa- 
mej życia, bezpieczeństwa i niezależ- 
ności ojczyzny. Ž 

Prymas hiszpański 
opuścił kraj. 

SAN-SEBASTI, 16.VI. (Pat). O go- 
dzinie 5 rano przejechał przez granicę 
i zatrzymał się w Hendaye kardynał 
prymas Hiszpanji arcybiskup Toledo. 

k 

Grad nienotowanej dotych- 
czas wielkości. 

MOSKWA 16.6. Pat, — W okolicach Sa: 
mary spadł ostatnio grad, którego poszeze- 
gólne ziarna dochodziły do 400 gram wagi. 
Grad poczynił ogromne spustoszenia w Sa- 
dach i na polach oraz wśród stad owiec. 
Kilkanaście osób, zaskoczonych burzą w po- 
łu, odniesło ciężkie rany. | 

zwraca się do parla- 
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Zmiany w Min. Spr. Wewn. i Min. 
$pr. Wojsk. 

Gen. Sławoj-Składkowski — wiceministrem spraw wojsk. 
Tel. od wł. kor. 

Dowiadujemy się, że w ciągu naj 

bliższych dni min. spraw wewn. gen. 

Sławoj-Składkowski ma ustąpić z zaj 

mowanego od kilku lat stanowiska. 

Po przyjęciu przez Pana Prezydenta 

Rzplitej dymisji ma być gen. Skład- 

kowski mianowany drugim wicemin. 

spr. wojsk. i szefem administracji ar- 

mji. Jednocześnie w Min. Spr. Wojsk. 

nastąpią pewne zmiany organizacyj- 

ne a to: pierwszym wicemin. spr. woj 

skow. mianowany będzie gen. dywi- 

zji Fabrycy, któremu podlegać będą 

sprawy organizacyjne, mobilizacyjne, 

poborowe, wyszkoleniowe; admini- 

stracja armji natomiast należeć bę- 

dzie do zakresu działań drugiego wi 

cemin. spr. wojsk. Zastępcą szefa ad- 

ministracji armji, które to stanowis- 

ko zajmował doniedawna gen. Za- 

rzycki obecny min. przem. i handlu, 

Dalsze trzy protesty 
Tel. od wł. kor. 

W ciągu czerwca Sąd Najwyższy 
rozpatrzy jeszcze trzy protesty prze- 
ciwko wynikom wyborów do Sejmu 
w okr. Poznań— miasto (protest zgło: 
szony przez zwolenników BBWR), 

z Warszawy. 

ma zostać mianowany pułk Langner, 

długoletni zastępca gen. Zarzyckie- 

go. Dotychczasowy pierwszy wice- 

min. spr. wojsk. gen. dywizji Kona- 

rzewski jak to już donosiliśmy: w 

swoim czasie mianowany będzie in- 

spektorem armji. 

Min. gen. Sławoj Składkowski za- 

pytany przez agencję „Iskrę“ o po- 

wód swego ustąpienia ze stanowiska 

min. spr. wewnętrz.i powrotu do słu- 

żby wojskowej odpowiedział: 

„Jestem karnym żołnierzem Ko- 

mendanta i na jego rozkaz obejmuję 

każdą pracę, do której uważa za sto- 

sowne mnie powołać. 

W kołach politycznych utrzymują 

że najpoważniejszym kandydatem na 

stanowisko ministra spraw wewn. 

jest obecny wieepremjer p. Bronisław 

Pieracki. 

przeciwko wyborom. 
z Warszawy. 

Nowogródek i Cieszyn. Następne pro- 
testy wyborcze rozpatrz. będą przez 
Sąd Najwyższy dopiero po ferjach le- 
tnich, począwszy od października. 

Narazie nie będzie zmiany podziału 
terytorjalnego. 

Tel. od-wł. kor. z Warszawy. 

W ostatnich dniach ukazują się 
w prasie pogłoski o mającym jako- 
by nastąpić nowym podziale admini- 
stracyjnym państwa a w szczególnoś- 
ci o zniesieniu kilku województw. Po 
głoski te są przedwczesne. Rząd jak 
dotychczas nie zajmował się zagad- 
nieniem zmiany podziału terytorjal- 
nego państwa. Obecnie obowiązujący 

podział na województwa ustalony zo- 
stał w drodze ustawowej i jakakol- 
wiek jego zmiana wymagać ma trybu 
ustawodawczego. 
Natomiast w łonie rządu rozpatrywa- 
ne są prawdopodobnie wnioski kilku 
wojewodów o zniesieniu przeszło 30 
małych powiatów, które nie są samo- 
wystarczalne gospodarczo. 

Układ sowiecko-francuski nie został zawarty. 
Tel. od wł. kor. 

We wczorajszej prasie ukazała się 
wiadomość, pochodząca z Berlina o 

zawarciu francusko-sowieckiego tra- 

ktatu w sprawie nieagresji a ponadto 

zawierającego rzekomo tajną klauzu- 

lę tyczącą Polski i Rumunji. 

Sfery dobrze poinformowane i 

z Warszawy. 

zbliżone do min. spr. zagran. z całą 

stanowczością utrzymują, że wiado- 

mość ta nie odpowiada prawdzie. U- 

kład francusko sowiecki nie został 

jeszcze podpisany i nie zawiera .on 

żadnych klauzul dotyczących Polski 

czy Rumunji. 

w 

sa mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe 1 tabelaryczne 50*/,, z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych I świątecznych 25%/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%/,. Dla poszukujących pracy 30%, zniżki, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRZEBIEG WYBORÓW. DO SAMORZĄDÓW. 

Wybory do samorządów miejskich prze- 
chodzą zupełnie spokojnie. Frekwencja bar- 
dzo mała i nigdzie nie przekracza 45 proc. 
Na 67 tys. uprawnionych do głosowania od 
dało swe głosy zaledwie 32 tys. Zaintereso- 
wanie wyborami nieznaczne. 

NOWE PRZEPISY DLA CUDZOZIEMCÓW. 

W. litewskim dzienniku urzędowym o 
głoszone zostały zmiany w zakresie dotąd 
obowiązujących przepisów paszportowych. 

Podług tych przepisów podlegają odtąa 
karze grzywny do 1000 litów lub więzienia 
do 2 mies,: 1) cudzoziemcy którzy wjeżdża. 
ją do Litwy bez pozwolenia, 2) ci, którzy 
pomagają cudzoziemcom do nielegalnego 
przekroczenia granicy, 3) cudzoziemcy, któ- 
rzy na podstawie wizy tranzytowej, zatrzy- 
mują się dłużej ponad czas w wizie ozna- 
czony, 4) cudzoziemcy, którzy na podstawie 
przepustki jadą wgłąb Litwy dalej, niż prze- 
pustka oznacza, 5) cudzoziemcy, którzy nie 
wykonują polecenia władz litewskich, naka- 
zującego im opuszczenie terytorjum pańs- 
twa. Wkońcu nowe przepisy udzielają Mi- 
nisterstwu Spraw Wewnętrznych oraz Gu- 
bernatorowi Okręgu kłajpedzkiego upraw- 
nień, do wydalania cudzoziemców z tery- 
torjum litewskiego. 

ŻĄDANIE WOLDEMARASA. 

Woldemaras po zapoznaniu się z aktem 
oskarżenia w sprawie zamachu na życie płk. 
Rustejkisa zwrócił się do prokuratury z żą- 
daniem powołania prezydenta Smetony i 
premjera Tubelisa w charakterze świadków. 

SPADEK EKSPORTU DO NIEMIEC. 
: Według oficjalnych dnanych w ciągu pię- 

ciu miesięcy b. r. eksport z Litwy do Nie- 
miec spadł z 63 milj. litów do 45 miljonów 
litów „Spadek wywołało podniesienie taryfy 
celnej w Niemczech. Jednocześnie wwóz nie- 
mieckich towarów do Litwy znacznie sie 
zwiększył, Władze litewskie zwróciły uwa- 
84 na to nienormalne zjawisko i mają za- 
miar wydać odpowiednie zarządzenia. 
CEEEERWYCZZECAOWIEOOKEZONE Z 

Szanse Brianda zwiększają się 
PARYŻ, 16. VI. (Pat). Mimo pro- 

wadzonej przez pewne koła prawico- 
we kampanji przeciwko - ministrowi 
Briandowi, obecnie jest bardziej niż 
prawdopodobnie dzisiejsza ofenzywa 
skierowana przeciwko niemu pozosta- 
nie bez skutku. Większość parlamen- 
tarna zdaje sobie doskonale sprawę z 
tego, że w razie gdyby obecny gabinet 
obaliła, do władzy doszedłby gabinet 
lewicowy, który mógłby się utrzymać 
przez dłuższy czas i przeprowadziłby 
przyszłoroczne wybory, co ani dla pra- 
wicy, ani dla centrum, stanowiących 
obecną większość, nie jest wcale pożą- 
dane. ю 

Wobec tego większość deputowa - 
nych, należących do grupy.Marina, za- 

patrujących się życzliwie na ustąpie- 
nie ministra Brianda i nie podzielają- 
cych jego polityki, nie będzie jednak 
głosowała przeciwko gabinetowi Lava- 
la, którego obalenie pociągnęłoby nie. 
pożądane dła nich skutki. : 

„Echo dė Paris“, organ stronnictw 
umiarkowanych, wypowiada się wy- 
ražnie w tym duchu. Lepiej zachowa“ 
Brianda — pisze ten dziennik — w o- 
becnym gabinecie, gdzie nad nim jest 
roztoczona niejako opieka, niż obalić 
rząd, który razem z gen. Weygandem 
pracuje czynnie nad organizacją obro- 
ny granie i który daje dowody swej lo- 
jalności wobec większości, zwłaszcza 
w chwili, gdy zbliża się stanowczy 
moment wyborów prezydenta. : 

—0— 

Kto wygrał. 
WARSZAWA, 16. VI. (Pat). — 16 b. m. 

w pierwszym dniu ciągnienia 23 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery: 100 tysięcy wy 
grał numer 51.188, 50 tys, zł. — 14.364, 20 
tys. zł. — 60.108, po 2 tys. zł. — 197.121, 
46.096 i 207.968. 
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Giełda warszawska z dn. 16.VI. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
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Listy z Warszawy. 
# 

Warszawa a strajk tramwajowy. — Wojna ojców miasta z kiniarzami. — 

Kto na tem zyskuje? — Powodzenie koncertów LOPP. — Grób Idzikowskiego. — 
Gdzie żyje pamięć bohatera ? 

Szczerze ucieszył się ludek War- 

szawy, gdy we czwartek rano, po pa- 

rodniowym strajku, na mieście zahu- 

czały czerwone pudła tramwajów. Nie 

wygoda, jaką wywoływał brak komu 

nikacji — zwłaszcza dla coraz liczniej 

szych mieszkańców osiedli podmiejs- 

skich — to nie był jeszcze główny po- 

wód nastroju antystrajkowego. Od cza 

sów przedwojennych zachowała się u 

nas atmosfera przyjazna dła strajku 

jących robotników. Opinja szerokich 

mas zawsze w pierwszej chwili staje 

po ich stronie. 
Tak też było i obecnie. Z początku 

słyszało się tyłko głosy, potępiające 

zarząd tramwajów miejskich. 

— Racjonalizacja pracy!... Wiedzie 

li, kiedy się z nią wybrać... Akurat te- 

raz, kiedy i bez tego liczba bezrobot- 

nych wciąż rośnie. 

—— Przecież obiecano, że się nikogo 

nie wydali w warsztatów. 

Obiecano, obiecano!... Dużo moż 

na tym obiecankom wierzyć. Niema 

głupich. Byli, ale poszli do PUPP'a. 

Takie oto djalogi słyszeliśmy w 

pierwszym dniu strajku. 

Ale po paru dniach to usposobienie 

przyjazne minęło. Rozeszła się pogło- 

ska, że zarząd tramwajów poczynił ro 

potnikom znaczne ustępstwa i związki 

(zarówno pepesowski, jak chadecki) 

ogłosiły swoje zwycięstwo; a mimo to 

tramwaje nie ruszają i nie ruszą... 
— Dlaczego? 

— Komuniści brużdżą. Chcą wyko 

rzystać okazję i doprowadzić do straj- 

ku powszechnego. 

Wiadomość ta wystarczyła, by 

sympatję ulicy od tramwajarzy od- 

wrócić. Ukazanie się tramwajów było 

dowodem, że ich obsługa nie dała się 

obałamucić agitatorom moskiewskim. 

Czy istotnie ci ostatni próbowali o- 

panować sytuację i czy wogóle pogło- 

ska miała jakieś realne podstawy 

trudno się dopytać. Wprawdzie nasze 

dzienniki, strajków robotniczych nie 

lubiące, często nadużywają straszaka 

bolszewickiego, jednak w danym wy- 

padku, zdaje się, miały rację. 

W każdy mrazie radykalna zmiana 

sympatyj Warszawy i to nietylko 

tej „burżuazyjnej', lecz warszawskie- 

  

  

  

  

- go tłumu — stanowi charakterystycz 

ny dowód niepopularności komuni- 

stów. 

Tak więc strajk tramwajowy prze- 

szedł dość gładko, natarłszy nieco ro-- 

gów ojcom miasta, którzy z tem więk- 

szą pasją bronią swego nieustępliwego 

stanowiska wobec właścicieli kinoteat 

rów. Ci ostatni daremnie wojują o zni 

żkę podatku miejskiego. Uciekli się 

i oni również do strajku. Od szeregu 

dni nie funkcjonuje w Warszawie ani 

jedno kino. Zyskują na tem kawiar- 

nie, bary, „Luna-park“, potrosze na- 

wet i teatry. Przedewszystkiem zaś —- 

„Tydzień Obrony Powietrznej”. Na 
wszystkich rogach, gdzie ustawiono 

megafony, które pomiędzy numera- 
mi muzycznemi rzucają w tłum wiado 
mości o potrzebie floty powietrznej — 
gromadzą się zastępy słuchaczów, że 
aż tamują komunikację pieszą, a na- 
wet i kołową. Ludziska słuchają bez- 
płatnych koncertów i brak kinemato- 

grafów lżej znoszą. 

Ale skoro mowa o Tygodniu Lotni- 
czym, godzi się przypomnieć, że oto 
wkrótce już, bo 13 lipca, nastąpi druga 
rocznica równie bohaterskiej, jak tra- 
gicznej śmierci Idzikowskiego, który 
życie dał w ofierze, nie chcąc, by za- 
brakło Polski w walce o zdobycie At- 

łantyku. 
Urządzono mu wtedy pogrzeb wspa- 

niały. Cała Warszawa złożyła hołd pro 

chom połskiego Ikara. Pod wpływem 

ogólnego entuzjazmu, powstał komitet 
który na grobie bohatera miał wysta- 
wić godny jego czynu pomnik Na cze 
le owego komitetu stanęłi tacy ludzie, 
jak w.-prezes rady miejskiej p. Józef 

Szwajcer, płk. Januszewski i inni. Ko- 
mitet ten utworzył się przy: LOPP., do- 
kąd też polecono nadsyłać składki. 

Tymczasem drugi rok mija, a na 
grobie Idzikowskiego nietylko pomni- 
ka niema, ale nie widać najmniejszego 

nawet starania o jego mogiłę. Rodziny 
żadnej nie zostawił, niema więc komu 
dbać o grób bohaterskiego lotnika. Je- 
dynym człowiekiem, który zdobył się 
na utrwalenie w Warszawie pamięci 

rycerza o orlich ambicjach, jest... zgad 

nijcie kto? 
Oto, p. Edward Simon, właściciel 

znanej firmy „Simon i Stecki*. 
W restauracji swojej nad stołem, 

przy którym zazwyczaj siadał Idzikow 
ski, wprawił piękną plaketę pamiątko 
wą, dłóta art. rzeźbiarza Władysła- 

wa Gruberskiego. 
Czyż to nie jest fakt, bardzo dła 

Warszawy charakterystyczny? 
Chwalby, artykuły, mowy, wieńce.. 

Bohater!... Chluba narodu!...  Ofiara 
niebotycznych dąžen!... Ogień słomia- 

ny. 
A trwała pamięć gdzie?... Tam tył- 

ko, gdzie był „sztamgastem 
Zdawałoby się, że mocniej jeszcze 

żyć powinien w sercach działaczów 
LOPP., której hasłami tak mocno się 

przejął. 
W tygodniu, przeznaczonym na u- 

maenianie nam w głowach owych ha- 
seł, zaniedbany grób Idzikowskiego 
stanowi prawdziwie rażący dysonans. 

Benedykt Hertz. 

ESSELTE TTK 
Ciche bohaterstwo. 
Gdy pod koniec pierwszej połowy 

czerwca 1831 roku oddziały wojsk pol 
skich, pozbawione jednolitej a świado 

mej celu akcji, przerzucane były z 

miejsca na miejsce — nieprzyjaciel nie 
tracił na darmo drogiego czasu, lecz 
forsownie siły w Wilnie gromadził. 
Wreszczie po niewczesnych a długich 
wahaniach Giełgud zdecydował się a- 
takować Wilno. 

Dla odciągnięcia uwagi nieprzyja- 
ciela od głównych działań wojsk pol- 
skich, generał Dembiński został z nie- 
znacznym oddziałem wojska regular- 

"nego i powstańców litewskich wysłany 

na północny brzeg Wilji, by nieprzy ja- 

ciela od strony Mejszagoły zaatakować 

Już dnia 15 czerwca tam stanął, ba, 

zrobił nawet śmiały rekonesans, podsu 

wając się prawie pod same Wilno. 

Takiej sytuacji nie mógł znieść ge- 
nerał-gubernator Chrapowicki i posta- 

nowił wysłać znaczniejszy oddział 
wojsk regularnych, by Dembińskiego, 
o ile nie rozgromić zupełnie, to przynaj 
mniej odpędzić od miasta. 

Przed świtem, dnia 17 czerwca pod 

  

  

wodżą księcia Chiłkowa, ruszyły ko 

lumny rosyjskie przez most Zielony 
na Dembińskiego. Przewaga liczebna 

była kilkakrotnie większa, a w dodat- 

ku spodziewali się Rosjanie, że pow- 

stańców zaskoczą nieprzygotowanych 
do walki, lecz co do ostatniej swej na- 
dziei zawiedli się w zupełności. Dem- 

biński spodziewa łsię ataku, a nie ma- 

jąc przepraw przez Wilję w swym rę- 

ku, postanowił sam czuwać nad bez- 

pieczeństwem oddziału i straże spraw- 

dzić. To też, gdy o godzinie 3 rano dn. 

17 czerwca objeżdźżał swe przednie cza 

ty, zauważył liczne wojsko rosyjskie 

posuwające się w*jego kierunku. 
O walee na dłuższą metę nie było 

mowy, jedynie konieczność zyskania 

na czasie i dania możności wycofania 

się oddziałowi wojsk Kosobudzkiego z 

Kalwarji zmusiła Dembińskiego do za 

trzymania się i dania odporu Rosja: 

nom od czoła. Dzięki przytomności u- 

mysłu generała i zimnej krwi żołnie- 

rzy wojskom polskim udało się wresz 

cie po kilkugodzinnych atakach szczę- 

śliwie wycofać się w stronę Mejszagoły 

mimo znacznej przewagi sił rosyjskich 

(KT STATE II IK SAS. 

ŻYCIE SIELSKIE, ANIELSKIE. 
Słońce świeci, deszczyk czasem po- 

kropi, wiatr pohula, Śnieg, zamieć, 

mróz, albo gorąco, zależnie od pory ro- 

ku, ale i to nie zawsze, bo i w czerwcu 

potrafi człowiek szczękać zębami z zi- 

mna, jak Pan Bóg ciepła nie da. Wia- 

domo, wola boska, nic człowiek nie po- 

radzi. 
Jezior dużo, błota także, piasku 

starczy, tu lasek i tam lasek. Drogi 

jak i nie drogi. Pola zasiane pięknie się 

falują na wiosnę i w lecie. Tu wyżej 

tam niżej, ciągle z góry na dół i od- 

wrotnie, żeby nie nudziła człowieka 

jednostajność. 

Gdzie niegdzie poza laskiem, za je- 

ziorkiem wioska stoi szara, niewielka. 

Domy ze śladami dawnego już biele- 

nia, które pieczołowicie deszcze 

zmywają. Małe okienka, krzywe da- 

chy, kilka drzew w ogrodzie. chlewy, 

połamane ogrodzenia. A tam znowu 

inna wioska. A tam zaścianek. 
Ponad cichem jeziorkiem, wsią, la- 

skiem chodzi ciche słońce i patrzy na 

cichego spokojnego człowieka jaki tu 

mieszka. Włosy jasne i oczy niebieskie 

albo szare znamionują jakby nazew- 

nątrz łagodny charakter tutejszych 

łudzi. Ruchy spokojne, powolne, jak- 

by nawet leniwe. Zadumane oczy. 

Śpiew rzadko kiedy daje się usłyszeć. 
W zimie tylko wrony kraczą (A spo- 
ró ich), w lecie zato ptaków dużo, sło 

    

wiki po łasach śpiewają; po ogrodach 

czasem także, dopóki kot nie zje. Są 

jeszcze inne ptaszki. Szpaków dużo. Z 

bagien i rzek odzywają się żaby. Na 

wiosnę wydają koncerty. Wszystko za 

głuszą. A czasem derkacz odezwie się 

wśród łąki. I czajek na mokrowatych 

łąkach moc. Gdy się idzie przez taką 

łąkę, bujnie zarośniętą wszelkiego ro- 

dzaju chwastem, trawą i kwiatami, 

podrywają się i zaczynają krążyć szy- 

bko nad głową, krzycząc natarczywie 

iiii_wit, iiii—wit! Wyraźnie odma- 

wiają gościny i wypraszają intruza, co 

zamąca spokój: słońca, bałych pierza- 

stych chmur, błękitnego nieba, kwia- 

tów i traw. Niepotrzebny ani komu ani 

sobie przechodzeń... 

Wśród takiego otoczenia upływa 

życie łagodnych łudzi mieszkających 

w drewnianych chałupinach, którym 

na nic nie przydało się bielenie. Jest 

sobie wioska, dalej inna, jeszcze ja- 

kaś tam dalsza; podobne bardzo do sie 

bie. Może tylko więcej w której cal- 

szych domów, albo nowych i o więk- 

szych oknach. A czasem malowane о- 

kiennice się trafią i ganek czasem na 

wet oszklony. 

Myliłby się ktoś, coby patrzać na 

wieś myślał, że tu nudno. Że jest sen- 

nie i nie się nie dzieje, że chodzi jeden, 

a tam drugi robi coś i milczy, albo po- 

wie słów kilka i milczy znowu. Każdy 

Nie to jednak nas pociąga w tej po 
tyczce, były bitwy większe, były i bar- 

dziej krwawe, a jednak ta ma w sobie 
coś pociągającego, coś co powinno by- 

ło posłużyć za natchnienie poecie, lub 

za motyw powieści — a niestety po- 
źostało li tylko krótką wzmianką ar- 

chiwalną. 
Nazajutrz po bitwie oddziały wojsk 

rosyjskich, przeglądając pole bitwy, 
usiane gęsto trupami — szezególniej z 
oddziału Jeśmana, znalazły trupa o 
dziwnie delikatnej cerze — zwłaszcza 
jak na plutonowego kawalerji powstań 
czej. Bliższe badania wykazały, iż by- 
ło to ciało kobiety-powstańca. 

Niemało zdziwieni, a zarazem zain- 

trygowani Rosjanie postanowili zasię - 

gnąć bliższych informacyj o tak nie- 
codziennym rycerzu od współtowarzy 
szy broni, których wtedy niemało do- 
stali w swe pęta. Lecz i dla wielu z 
powstańców to odkrycie było niespo- 
dzianką. Nie podejrzewali, by pod pro 
stą kurtą plutonowego „Ferdynanda 
Karpowicza” biło szlachetne serce nie 
wieście, nie przypuszczali starzy wiaru 
si, że w swem gronie mieli kobietę-ry- 

cerza. 
Dopiero kilka bliższych współto- 

warzyszy broni udzieliło skąpych wy- 

jaśnień władzom rosyjskim. Okazało 

się, iż Eleonora z Michałowskich Do- 

fińska była z pochodzenia wilnianką, 

znaną śród swoich szeregów szersze- 
mu ogółowi pod nazwiskiem plutono- 

wego Ferdynanda Karpowicza. Już w 

połowie maja wraz z hr. Emilją Plate- 

równą i jeszcze kilku pannami przyby 
ła do oddziałów powstańczych Jeśma- 

na. Brała udział w walkach pod Li- 

pówką, a gdy później jej współtowa 

rzyszki odeszły do oddziału Matusewi- 
cza, ona pozostała wierną oddziałowi 
Jeśmana aż do ostatnich jego, a zara- 
zem i swoich dni, gdyż w bitwie dnia 
17 czerwca oddział Jeśmana został pra 
wie doszczętnie zniesiony. Większość 

została na polu walki, reszta dostała 

się do niewoli, a wśród tych ostatnich 

i Ignacy Jeśman. 

I odtąd głuche milczenie wśród swo- 
ich i obcych pokryło bohaterski czyn 

Dolińskiej. 

Jeszcze o potyczce, o męstwie wy- 
kazanem i zimnej krwi Dembińskiego 
w tej bitwie, o Jeśmanie, tu i ówdzie 

spotyka się wzmiankę w opracowa- 
niach tych czasów, ale o Dolińskiej — 
milczenie. A przecież zdarzenie to nie 
było na codzienną miarę, nawet jak na 
ówczesne czasy, gdzie niemało było bo 

haterstwa. 

I kto wie, czy niepamięć dziejowa 
nie pokryłaby zupełnie Jej czynu, gdy 
by nie garść źródeł archiwalnych. 
Mało jednak i one mówią. Rosjanom 
chodziło przedewszystkiem o wynale- 
zienie majątków Dolińskiej, by je móc 
skonfiskować na rzecz skarbu. 

Szczegółów biograficznych, mogą- 
cych nas bliżej interesować, niewie- 
le mamy, chyba to, że pochodziła z nie 
bogatej redziny szlacheckiej. Miała po 

mężu małą posiadłość Jurdynki w po- 

wiecie rosieńskim. Rodzice w Wilnie 

mieli dwie kamieniezki, jedną na Śni- 

piszkach, drugą na Zarzeczu. Mąż Kon 

rad zmarł jeszcze przed powstaniem. 

Miała jeszcze rodzeństwo. 
Co było przyczyną bezpośrednią 

wstąpienia do szeregów — nie wiemy. 
Może świtała, hen, daleko, przed Nią 
— jutrznia Polski swobodnej i wiod- 
ła Ją ku sobie, — może to był czyn ja- 
jakiś ekspiacyjny? Lecz to już kraina 

domysłów. Faktem bezspornym pozo- 
stanie to, że była to postać nieprzecięt- 
na a jednak zapomniana. 

Zapomnieli o niej historycy, nie 
wzięła ją w swoją obronę poezja, jak 

to uczyniła z Platerówną, chociaż ta 

umarła śmiercią wcale naturalną. 

Niech chociaż w setną rocznicę jej 

śmierci wilnianie przypomną swą ro- 

daczkę. Zginęła na polu chwały, tuż 

pod rodzinnem Wilnem od kuli rosyj 

skiego ułana. Dziś sto lat mija. Czy 

chociaż w jednym kościele odbyła się 

cicha msza za spokój jej duszy? 

K.B: 

  

  

prawie dzień przynosi nową wiado- 
mość, która już za kilka minut staje 

się własnością wszystkich, porusza, za 

ciekawia, powszednieje i miejsce jej 

zajmuje druga.. 
Ot, Franek na kiermasz pojechał, 

sprzedał krowę, bo trzeba było stra- 

chówkę zapłacić i podatki i do gminy 

i Mowszy dług oddać, bo ciągle zacze 

pia i na kredyt nic już nie daje. Przy- 

jechał późno, nie przywiózł nic, powie 

dział, że ukradli krowę i że na policji 

zajawił, ale żona wzięła się łupić, bo 

wiedziała, że przegrał. Nie bardzo się 

nawet bronił. Czuł, że nie ma za sobą 

sprawiedliwości. Zebrało się ludzi spo 

ro krzyku posłuchać. Nikt się nie wtrą 

cał, wiadomo małżeńskie sprawy. 
A to znowu stary Wasiun umarł. 

Mówiła mu przed jego śmiercią Pauli 
na (baba duża i mocna), żeby jak u- 

mrze, zabrał ze sobą jej najstarszego 

chłopca, co ręką nie włada. Mąż do 

Francji na roboty pojechał, a dzieci 

jakby i wszystkie śmierć zabrała, to- 

by nie zaszkodziło, poco się badziają 

z kąta w kąt, ale co z takim robić? 

Jedni się trochę dziwili, że tak. mówi, 

inni, że i prawda. Niechby umarł. 

A to znowu weselko jakie, a to na- 

rodziny. A to Michónówna miała aż 

dwoje. Gdzieś na służbie napytała się. 

Ą to znowu amerykanka z drugim gdy 

mąż wyjechał do Ameryki — ale z te- 

go wypadku to się już cieszyła, bo z 

mężem miała córki, a tu — chłopiec. 
Wiadomo, co syn, to syn. ; 

РОр В, МЕО К 

  

PLECIONKI, WYCINANKI. SANDAŁKI najmodniejsze wzory i kolory poleca 

„POLSKA WYTWÓRNIĄ OBUWIA" W. NOWICKI 
WILNO, WIELKA 30 

na lato: prunelki, atłaski, obuw. brezentowe, tenisowe, modne spacerowe i t. d. 

lekkie i wygodne OBUWIE DZIURKOWANE damskie zł. 17 — męskie zł. 22. 

  

ZAKOPANE. 

BRISTOL. 

Perła uzdrowisk polskich daje emocjonujące 
widoki Tatr, tężyznę ducha i ciała, spokój, 

wypoczynek i zdrowie, a więc jedźmy do Zakopanego. 

Najtańszy reprezentacyjny luksusowy hotel- 
pensjonat w Zakopanem, daje pierwszorzęd- 

  

ny komfort i wygody, a w sezonach głównych codziennie 
rozrywki towarzyskie i zabawę. 

W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 50*/, 

  

Tel. 315. 
WŻERRIEDEAIOTARZ AWR IB EDA 

Moment przełomowy w Niemczech. 
Do uzgodnienia nie doszło. 

BERLIN 16.6. Pat. — Trwające 
do północy rokowania kanelerza Bru- 
eninga z przywódcami partji soejal- 
demokratycznej, nie doprowadziły do 
oczekiwanego wyjaśnienia sytuacji 
politycznej. Konferencja z socjalde- 
mokratami zakończyła się wynikiem 
negatywnym. Kanclerz z naciskiem 
odrzucił żądanie rewizji dekretu w 
chwili obecnej, oświadczając, że ną 
uchwałę zwołania Reichstagu gabinet 
Rzeszy odpowie zbiorową dymisją. 

Po północy w kołach soejaldemo- 
kratycznych wyrażano przekonanie, 
iż większość frakcji na dzisiejszem 
posiedzeniu wypowie się za zwoła- 
niem Reichstagu. Frakcja niemiecko- 

narodowa Reichstagu i sejmu prus- 
kiego na wspólnem posiedzeniu u- 
chwaliły rezolucję, domagającą się 
kategorycznie zwołania Reichstagu i 
unieważnienia obu dekretów prezy- 
denta Rzeszy z 28 marca i 5 czerwca 
r. b. Rezolucja wypowiada się kate- 
gorycznie przeciwko planowi zgłosze- 
mia moratorjum transferu. 

Rekonstrukcję gabinetu uważa 
partja niemiecko-narodowa za krok 
niewystarczający — żąda dymisji ca- 
łego rządu kanclerza Brueninga, roz- 
pisania wyborów do sejmu pruskiego 
i powołania do steru stronnietw pra- 
wieowych. 

Walka o zwołanie Reichstagu. 
Odrzucenie wniosku przez konwent seniorów. 

BERLIN, 16. VI. (Pat). Konwent 
senjorów na posiedzeniu w dniu 16-g0 
b. m. odrzucił żądanie natychmiasto- 
wego zwołania Reichstagu. Za zwoła- 
niem Reichstagu głosowali przedstawi- 
ciele hitlerowców, niemiecko-narodo - 

wych, komunistów, partji gospodar- 

czej i Landvolku. 
Socjal-demokraci zgłosili następnie 

wniosek, domagający się zwołania ko- 

misji budżetowej Reichstagu celem 
przeprowadzenia dyskusji nad rewizją 
poszczególnych postanowień dekretu 
oszczędnościowego. Wobec tego, że ko- 
muniści i hitlerowcy zastrzegali sobie 
na później zajęcie swego stanowiska co 
do tego wniosku, konwent senjorów o 
droczył swą decyzję do godziny 6-е] 

wieczorem. 

  

Napięcie sytuacji trwa. 

BERLIN, 16. VI. (Pat). — Mimo 
odrzucenia przez Konwent Senjorów 
wniosku o zwołanie Reichstagu na- 
pięcie sytuacji politycznej nie usta- 
ło. Rozstrzygnięcie zależy od ustosun- 
kowania się poszczególnych frakcyj 
do wniosku socjaldemokratów 0 zwo- 

łanie komisji budżetowej Reichstagu. 
Niemiecko-narodowa, partja gospo- 
darcza oraz Landvolk wypowiedzie- 
li się przeciwko wnioskowi socjali- 
stycznemu. 

Sekretarz stanu Puender na kon- 
wencie senjorów oŚwiadezył z naci- 
skiem, że rząd Rzeszy poda się niez- 
włocznie do dymisji w razie zwołania 

komisji budżetowej. Wniosek o zwo- 
łanie Reichstagu odrzucony został na 
Konwencie Senjorów 265 głosami 
stronnictw popierających rząd, a mię- 
dzy innemi partji ludowej i socjal- 
demokratów. Frakcja socjal-demo- 
kratyczna zcbrała się po południu na 
posiedzenie. Wiełkie znaczenie przy- 
wiązują do- wyznaczonego spotkania 
między posłem socjalistycznym Breit- 
scheidem i kanclerzem Brueningiem. 
Soejal-demokraci znajdują się obec- 
nie w bardzo trudnem położeniu, 
gdyż przyjęcie ich wniosku spowodo- 
wać musi niepożądany dła nich kry- 
zys gabinetowy. 

  

Wniosek komunistów o zwołanie komisji budżetowe 
odrzucony. 

BERLIN, 16. VI. (Pat). — Kon- 
went senjorów na posiedzeniu wie- 
ezornem odrzucił przeważającą wię- 
kszością głosów wniosek zgłoszony 
przez komunistów w ostatniej chwili 
w sprawie zwołania komisji budżeto- 
wej Reichstagu.  Soejal-demokraci, 

wbrew zapowiedzi, formalnego wnio- 
sku w tej sprawie nie postawili. Za 
zwołaniem komisji opowiedzieli się 
przedstawiciele komunistów hitlerow 
ców i niemiecko-narodowych (252 
głosy). 

Nic RBCATOSA 

Przesilenie gabinetowe w Anglii zażegnane. 
LONDYN, 16. VI. (Pat). We wtorek 

rano zebrała się na posiedzenie rada 

ministrów i postanowiła poprawkę li- 

berałów do projektu ustawy o podat- 

ku rolnym przekazać do zaopinjowa- 

nia frakcji parlamentarnej Labour 

Party. Równocześnie premjer zawiado- 

mił frakcję parlamentarną labourzy- 

stów że rząd przyjmuje poprawkę li- 

berałów. Według oświadczenia Mac 

Donalda, można uważać kryzys za u- 

chylony. Ukończona o godzinie 2 po 
południu narada frakcyjna Labour 
Party uchwaliła zasadniczo zgodzić 

-się na poprawkę liberałów do ustawy 
o podatku rolnym. Tem samem kry- 
zys został zażegnany. > 

Isos 

Z Ameryki do Japonii i przez Sowiety. 
"- Projektznowego lotu Lindbergha. 

"MOSKWA. 16.6. Pat. — Ossoawiachim 0- 

trzymał wiadomość, że słynny lotnik amery- 
kański Lindbergh zamierza w ciągu bież 
lata odbyć lot z Ameryki przez Ocean Spokoj 

  

Na końcu wioski mieszka taka, có 

ją chłopey lubią. Razem z nią ojciec, 

matka i dwóch braci. Jeden z nich, 
młody co do szkoły chodzi sensacyjne 

historje opowiada dzieciom, gdy się 

zbiorą w klasie, o swojej zbyt swawol- 

nej siostrze. 
Mawiał mi kiedyś pewien sympaty 

czny oświatowiec, że czytał w jakiemś 
poważnem dziele pewnego (także pew 
nie poważnego) lekarza, iż organizm 
człowieka potrzebuje choć kilka razy 
na rok gruntownego przechorowania 
— „przefermentowania*. Środkiem je- 
dynym i koniecznym ku temu jėst 0- 
stry stan upojenia alkoholowego. Czło 
wiek „dla zdrowia kilka razy na rok 
musi rzetelnie podpić. Na podstawie 
tego zdania zrozumiałam dlaczego ten 
lud „łagodny i spokojny ma takie za 
miłowanie do załatwiania sprzeczek 

przy pomocy drągów, czy świncówek. 

Mówią, że poprzednio czegoś podobne 
go nie było. Kładną je na karb „zdzi- 
czenia powojennego* albo też „„moral- 

nego upadku. Hm, wszystko da się 

wytłumaczyć, a to przecież w ten spo 

sób, że człowiek musi się „przefermen 

tować*. A, że przedtem tego nie bywa- 

ło, z tem większą siłą odbije sobie dziś 

czasy poprzedniej abstynencji. 

Rozrzewniającym jest doprawdy 

widok, jak mały pastuszek, pilnujący 

w polu bydełka, z dwu śrub dużych, 

kędyś wynalezionych (może „ukrad- 

nietych“, ale cel uświęca środki) i gru 

bego drutu, preparuje „świncówkę”. 

  

ny do Japonji, a stamiąd przez ZSSR. dalej 

na zachód. Lot ten odbyć ma Lindbergh w 

towarzystwie swej żony. 

Jedni nazywają to „święciatką”, inni 

„świncówką*; jak widać nawet z ter- 

minologji jest to broń, krórą się zna 

powszechnie, a nazwa coś między świę 
tym, świętem i święceniem dowodzi 

pobożności uczuć (no i czynów) tego 

ludu. 
Ale wracając do pastuszka i preparo 

wania „święciatki* (ewentual. „świn- 
cówki') podziwiam zawsze pomy- 

słowość i wytrwałość tych przyszłych 

obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospo- 

litej. Wymierza chłopaczyna naprzód 

pożądaną długość, potem od śruby do 

śruby poprzez jej otwór przeciąga kil- 

kakrotnie drut, zwija go mocno, z jed- 

nej strony dorabia jeszcze eoś w rodza 

ju pętli z żelaza i — już gotowe. Je- 

szcze tylko przeciągnąć sznurek (moc- 

ny, żeby się przy zamachu nie urwał) 

i dobrze. Oczy mu zadowoleniem bły- 

szczą. 
Jest jeszcze inny typ „Świncówek. 

Długa, na jakie pół metra z grubego 
drutu sprężyna. Zakończona drzew- 
cem i oszyta jeszcze zwykle materja- 

łem u nasady, „żeby dobrze było trzy- 

mać, W drzewce wprawiony jest ha- 

czyk, żeby ją można było zawiesić na 

ścianie. Są jeszcze inne. Pomysłowość 

ludu pod tym względem jak się przeko 

nałam, nie ma granie. Kilka „świn- 

cówek* posiadam do kolekcji „broni 

ludowej” (mój Boże, że się tego na sze 

roką skalę nie praktykuje. Tyleżby się 
zdobyło „cennego* materjału. I to 
przy obecnej modzie na regjonalizm). 

Nr. 137 (2079) 

Z ankieiy konstytucyjnej. 
Opinja p. St. Bukowieckiego. 

„‚ Do komisji konstytucyjnej sejmu nade- 
słał odpowiedź na ankielę konstytucyjną 
prezes prokuratorji generalnej p. Stanisław 
Bukowiecki. 

Prezes Bukowiecki jest stronnikiem po- 
woływania naczelnika państwa w drodze wy- 
boru powszechnego przez ogół obywateli po- 
siadających czynne prawo wyborcze. Co się 
yczy procedury dokonania wyboru prezy- 
denta poza parlamentem to jest stronnikiem 
wyboru plebiscytowego, a nie przez osobnych 
elektorów, Kandydatów na prezydenta we- 
dług projektu p. Bukowieckiego miałby 
wskazywać Sejm w liczbie 2. 

Za jeden z naczelnych postulatów uważa 

p. Bukowiecki uzależnienie ministrów i pod- 
władnych im urzędników od prezydenta w 
sposób nietylko formalny, ale istotny. Wo- 
bec tego nietylko premjera ale i poszczegól- 
nych ministrów mianuje prezydent bez for- 
malnego wniosku prezesa ministrów, 

Służące według obecnej konstytucji sej- 
mowi prawo wyrażania nieufności ministro- 
wi nie powinno być utrzymane, poniew*ż 
odpowiedzialność rządu przed Sejmem nie 
byłaby zgodna z zasadą koncentracji władzy 

rządzącej w ręku prezydenta. 

P. Bukowiecki nalega na to, aby n4- 
czelne dowództwo sił zbrojnych należało do 
prezydenta Rzplitej. Prezydentowi podlegae 
winni wszyscy oficerowie a w ich liczb. 
generalny inspektor sił zbrojnych i minister 
spraw wojskowych. Usunąć koniecznie nałe 
ży zawarty w art. 46 obecnej konstytucji za- 
kaz objęcia przez prezydenta naczelnego do- 
wództwa sił zbrojnych w czasie wojny. U- 
trzymanie bowiem takiej zasady wywoływa- 
łoby sprzeczność, że Prezydent stojący na 
czele państwa w warunkach pokojowych пог- 
malnych, a więc łatwiejszych traciłby to 
stanowisko w okresie wojny, t. j. najcięższej 
próby dla narodu 

Natomiast konieczność zgody Sejmu dla 
wypowiedzenia wojny jest zupełnie zdaniem 
prof. Bukowieckiego nieodzowna, Chciałby 
prof. Bukowiecki, aby odnośny akt był po 
wzięty przez połączone izby: Sejm i Senat. 

Umowy międzynarodowe winien ratyfi - 
kować parlament, juź po ich zawarciu. Oso- 
bne gwarancje chciałby ustanowić p. Buko- 
wiecki dła ewentualnych ustaw ratyfikacyj- 
nych, dotyczących zmiany granie państwa. 

yfikacja przewidziana w obecnej 
konstytucji tutaj wystarczać nie może. 

P. Bukowiecki jest stronnikiem zasady 
dwuizbowości, ale z izby wyższej chciałbv 
stworzyć ało samodzielne. Senat powsta- 
jący na zie prawa wyboczrego odmien- 
nego od ordynacji wyborczej sejmowej był- 
by pożyteczny. Natomiast powtórne rozpoz- 

nawanie projektów przez izbę wybraną w 
ten sam sposób jak sejm, uważa autor od- 
powiedzi za zbyteczną repetycję lub nie- 
potrzebne czwarte czytanie projektu. Senat 
powinienby powstewać z wyborów cał sa- 
morządowych wyższego rzędu z przedstawi- 
cieli samorządu zawodowego, przedstawicie- 
li izb pracy i szkół akademickich, a także 
wybiinych prawoznawców powoływanych w 
nieznacznej ilości przez prezydenta. Obecne 

uprawnienia senatu cheialby p. Bukowiecki 
rozszerzyć, tak aby dla uchylenia dekretu 
potrzebna była normalna ustawa powstająca 
ze współdziałania obu izb. 

Prawo dekretowania ustaw'*przez prezy 
denta chciałby prof, Bukowiecki rozszerzyć 
w ten sposób, aby przedstawianie terminowe 
ich sejmowi było zbędne. 

Naczelnikowi państwa przyznaje p. Bu- 
kowiecki prawo veta, którego skutkiem by- 

łoby zawieszenie ogłoszenia ustawy do cza- 
su ponownego jej uchwalenia przez kwali- 
fikowaną większość. 

W ostatnim punkcie swojej odpowiedzi 
porusza prof. Bukowiecki kwestję odpowie- 
dzialności. Wypowiada się za utrzymaniem 
immunitetu poselskiego wyłącznie w stosun- 
ku do działalności posła w sejmie. Natomiast 

chciałby uchylić immunitet przy działalnoś- 
ci poza sejmem. 

          

    

        

      

  

   

  

  

Wielki 4-masztowy i 

c Y R STANIEWSKICH 
ul. Mickiewicza 55 

Ostatnie dni pobytu 

Dziś we środę 17 czerwca 2 przedsta- 
: wienia o g. 4 pp. i 820. w. 
Dziś o godz. 4 pp. ceny miejse mini- 
malne t. j. galerja — 75 gr. miej- 
sca siedzące ławki — | zł. Na przed- 
stawieniach popołudniowych pełny 

Rióstao wieza 
mie PATRESE dac AAŃK ZER AREK KOPA. WEDCTOOOZZRZCORCA 

Na kolonizację rolną 
na wschodzie. 

BERLIN, 16. VI. (Pat). Komisja 
kolonizacyjna sejmu pruskiego uchwa- 
liła w dn. 16 b. m. jednogłośnie projekt 
ustawy o popieraniu kolonizacji rolnej 
na Wschodzie. Na mocy tej ustawy 
Pruski Bank Rentowy przeznaczy ro- 
cznie na ten cel w okresie 1931—1935 
roku 20 miljonów mk. Kredyt tymcza- 

sowy mający na celu zakładanie gospo 

darstw uchwalono w wysokości 30 

miljonów mk. 

  

WS TIA NS KIT KTE NTT ITS INR TVS 

Mógłby kto sądzić z mego opisu, 
że jest to broń małoletnich lub młodo- 
cianych. — O nie służy do powsze 
chnego użytku. U małych jest ona wię 
cej przygotowaniem do przyszłych... 
bojów, niż odczuwaniem bezpośredniej 
potrzeby. Choć i tu wpływ świata do- 
rosłych daje się odczuć. Niektórzy z 
malców już i teraz wolą czemś bić, 
aniżeli posługiwać się naturalną w tym 
okresie walką na pięści. Nie mogę za- 
pomnieć pewnego promiennego uš- 
miechu na twarzy jednego z pierwsza 
ków (drugoroczniak), który tak umie- 
jętnie zajechał butelką w głowę swemu 
sąsiadowi z ławy szkolnej, że mu guz 
wiełkości piąstki wyskoczył. Kałamarz 
się przy tej operacji rozbił. Wezwany 
ojciec sprał swego chłopca „....już ty 

gadzino nie masz czem bić „tylko ka 

łamarzem, ja mam za dużo pieniędzy, 

żebyś mi tu atrament wylewał!...* Bar- 
dzo charakterystyczne ujęcie butelki. 
Napewno syn nie będzie już sąsiadom 
głów rozbijał kałamarzem. 

Jest to sobie takie niewinne zapra 
wianie się brzdąców, ale najlepiej 
przypatrzeć się „fermentowaniu“ star- 
szych. Tak jak do picia zwykle powin 
na być „okazja* — i do tego także. Ja 
koś niezręcznie zabierać się odrazu. 

Niech aby tylko, ale żeby było od cze- 
go zacząć. Naprzykład niedawna histo 
rja. Poszło o „wierówki*, Było ich pie 
ciu. Z początku to tak o niczem była 
rozmowa, a potem gdy już rozchodząc 

się jeden z nich sięgnął po te nieszczę- 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Skąd się wzięła bomba przy torze kolejowym 

Dukszty—lgnalino. 

  

W swoim czasie donosiliśmy w „Kurje- 
rze Wileńskim* o odnalezieniu bomby lot- 
niczej wpobliżu toru kolejowego Dukszty—- 
Ignalino. Obecnie przytaczamy następujące 
szczegóły: 

O odnalezieniu tej bomby przez pastu- 
chów powiadomił policję Juljan Borkowski 
na którego gruncie bomba została odnale- 
ziona. 

Wdrożone w tej sprawie energiczne do- 
chodzenie policyjne doprowadziło szybko do 
wyjaśnienia sprawy. Wyjaśniono mianowicie 
że bombę tę znaleźli jesienią ubiegłego roku 
w błocie na brzegu rzeki Dziśnienki, mies” 
kańcy wsi Minówka, Z. Iwanow i Antoni 
Rybak. Chłopey usiłowali wówczas odpiło- 

  

wać miedziane części bomby, lecz uprze- 
dzeni o grożącem niebezpieczeństwie przez 
mieszkańca tej wsi Jana Lubowicza, zanie- 
Śli bombę do gęstych krzaków na gruncie 
Borkowskiego. 

Dopiero wiosną b. r. Borkowski bombę 
zauważył podczas karczowania krzaków. 

Sprowadzony pirotechnik oświadczył, że 
bomba była uszkodzona i pozbawiona za- 
pałnika nie groziła więc żadnem niebezpie- 
cezeństwem. Obecnie po ukończeniu śledz- 
twa bombę zniszezono. Wyniki śledztwa oba 
lają tem samem wszełkie pogłoski, lansowa- 
ne przez niektóre pisma o rzekomym za- 
machu. (e). 

wolna dwóch wsi. 
Wezoraj na terenie gminy miekuńskiej 

zaszedł następujący wypadek. 
Naskutek zatargu przy podziale gruntów 

wynikł ostry zatarg pomiędzy mieszkańcami 
położonych na terenie tej gminy wsi Wier- 
buszki i Saduniszki. 

Zatarg zamienił się wkrótce w zaciętą 
walkę, która pociągnęła za sobą tragiczne 
skutki 

Mieszkańcy wsi Wierbuszki 

  

w liczbie 

kilkudziesięciu osób wszczęli bójkę na drą- 
gi i kije z mieszkańcami Saduniszek. Pod 
czas wałki, która trwała przez całe 2 godzi- 
ny, zostało kilka osób dotkliwie pobitych. 

Jeden z uczestników bójki, a mianowi- 
cie Juljan Miehałowski doznał roztrzaskania 
czaszki, i po przewiezieniu do domu zmarł. 

Winni zabójstwa mieszkańcy wsi Wierbu 
Szki: Wróbiewski, Urbanowicz, Zilnieki, No- 
wieki i Stepowicz zbiegli do lasu. (C. 

GŁĘBGKIE 
+ Dzień Spółdzielcześci w Głębokiem. 

roku po raz pierwszy miejscowe 
elnie zorganizowały wspólny obchód 

zości w niedzielę dnia 14 czer 
ca, Wszystkie Spółdzielcze Instytucje, skle- 
py i składy były udekorowane zielenią z tę- 
czowemi chorągiewkami, Po mieście rozle- 
piono ogłoszenia i plakaty o Dniu Spółdziel- 
czości. © godzinie 3-ej po południu marszem 
spółdzielczym, odegranym przez orkiestrę 
Straży Pożarnej, w ogrodzie miejskim roz- 
poczęto Akademję z udziałem kilkuset o- 
been program Akademji złożyły się 
pr a i produkcje orkiestry. 
mawiali: p. Jarzyna z Kasy spółdzielczej Zw. 
Naucz. Polsk. o znaczeniu spółdzielczości dla 
podniesienia dobrobytu, p. Altaszyld ze Spół: 
dzielcz. Banku Żydowskiego —o krzewienin 
oszczędności przez Spółdzielnie i p. Łapyr 
agronom powiatowy — o rozwoju spółdziel- 
ni rolniczych w powiecie dziśnieńskim. 

Obchód zorganizowany został przez miej- 
scowy Komitet Dnia Spółdzielczości z ini- 
cjatywy Okręgowego Towarzystwa Organi- 
zacyj i Kółek Rolniczych. 

MOŁODECZNO 
-+ Ustąpienie ze stanowiska Sekretarza 

Powiatowego BBWR w Mołodecznie. Doty- 
chczasowy kierownik Sekretarjatu Powiato. 
wego B. B. W. R. w Mołodecznie p. Alfred 
Urbański u ił z zajmowanego stanowiska: 

Kierownik Sekretarjatu Wojewódzkiego p. 
poseł Stanisław Dobosz polecił przejąć kiero 
wnietwo sprawami Sekretarjału Powiatowego 
Prezesowi Rady Powiatowej p. Kazimierzowi 
Sarolowi. 

QSZMIANA 
+ Pożar. W kolonji Szamaciny, gminy 

* holszańskiej, na szkodę Witkowskiego Sta- 
nisława spłonęły zabudowania gospodarczc. 
Przyczyna pożaru i straty narazie nie u- 
stalone. a 

+ FATALNY STRZAŁ, We wsi Kurow- 
szczyzna, gminy holszańskiej, Raczkiewicz 
Franciszek, manipulując rewolwerem wy 
strzelił przyczem zabił znajdującego się 
wpobliżu Jasiewicza Edwarda. Dochodzenie 
w toku. 

Z POGRANICZA 
+ LIKWIDACJA SZAJKI SZPIEGOW. 

SKIEJ NA POGRANICZU POLSKO LITE- 
WSKIEM. Na pograniezu polsko-litewskieni 
władze bezpieczeństwa publicznego przy n- 
dziale KOP zlikwidowały szajkę szpiegowską 
operującą w miejscowościach granicznych. 
Aresztowano 5 osób, przy których znalezio- 
no kompromitujący materjał stwierdzający 

      

   

      

    

  
   

            

        

  

     

     

     

że członkowie szajki byli w ścisłym kon- 
takcie z wywiadem litewskim. Na czele szaj- 
ki stał specjalny urzędnik biura wywiadow- 
czego, który rezydował w Olicie. 

+ Wysiedlenia z granie Litwy. Z granie 
Litwy w ubiegłych dwóch tygodniach wy- 
siedlono 9 osób, Wśród wysiedlonych znaj- 
duje się Andrzej Kulesza, nauczyciel szko- 
ły ludowej w Muśnikach i Anastazja Ur- 
banowiczówna działaczka społeczna z Sza 
wel. 

2 i pół milj. złotych 
na roboty inwestycyjne 

w Wileńszczyźnie. 

Min. robót publicznych przyznało 
dla województwa wileńskiego 2 i pół 
miljona zł. na roboty inwestycyjne. 
Większa część tej sumy przeznaczona 
jest na roboty drogowe, natomiast na 
budownictwo kredytów nie przyznano 
Z powyższej sumy Dyrekcja robót pu- 
blicznych w Wilnie już otrzymała 300 
tysięcy złotych. Wobec tego jednak, że 
termin wykończenia robót przypada 
na wrzesień r. b., zachodzi obawa, że 
o ilę w najbliższym czasie nie zostanie 
wyasygnowana pozostała suma, plan 
robót nie będzie zrealizowany. (x) 

—o— 

Cata rodzina žydowska 
przeszia na łono Kościoła 

Katolickiego. 

Wśród mieszkańców dzielnicy An- 
tokol, szczególnie wśród Żydów, wy- 
warł wielkie wrażenie fakt przejścia 
całej rodziny żydowskiej Blumbergów 
zam. przy ul. Senatorskiej 14, na łona 
Kościoła Katolickiego. 

Chrzest Blumbergów (ojciec, mat- 
ka i 2 dzieci) odbył.się w ubiegłą nie- 
dzielę w kościele Św. Piotra i Pawła 
w obecności kilku księży oraz licznie 
zebranej publiczności. (e) 

žin SS 

Silne lotnictwo 
to potęga Państwa! 

    

Małoletnia bratobójczyni przed sądem 
apelacyjnym. 

Wczoraj przed sądem apelacyjnym toczył 
się proces przeciwko 16-letniej Racheli Ber- 
manównie, która w nocy 23 na 24 grudnia 
ub. roku pod wpływem rozdrażnienia, wyni- 
kłego wskutek nieporozumienia z rodziną, 

zadała śpiącemu bratu Szymonowi szereg cio- 
sów siekierą oraz matce swej Sarze, która 
przebudzona usiłowała rozbrtoić dziewczynę, 
dwie rany cięto-kłute nożem. 

m tym czynie Rachela wy- 
to i udała się do mieszkania 

spędziła resztę nocy, aż do jej 
nia przez policję. 

    

         

      

  

   

Ciężko ranny Szymon Berman przewiezio- ° 
ny został do szpitala, gdzie jednak po długich 
cierpieniach życie zakończył. 

Rany zadane matce okazały się niegroźne 

   mi dla życia. 
Przed kilku miesiącami młoda bratobójczy 

ni, Rachela Bermanówna stanęła przed są- 
dem okręgowym, dając wykrętne wyjaśnienia 
sprawy. 

Sąd jednak tznał ją za winną dokonania 
bratobójstwa pod wpływem silnego wzrusze- 
nia duchowego i skazał na 4 lata ciężkiego 
więzienia. 

Wskutek skargi na wyrok pierwszej in- 
stancji, wczoraj sprawę tę badał raz jeszcze 
sąd apelacyjny, i w w u uznał za możli- 
we ze wzgłędu na okoliczności łagodzące, ka. 

rę wymierzoną przez sąd okręgowy, zmniej- 
szyć o połowę t. j. do dwóch lat więzienia. 

! Ka-er. 

    

  

sne „wierówki*, co wisiały na płocie, 
tamten się rzucił i powiada: „won, za 
co ruszasz, przecież nie twoje, „a to 

przecież baćka mój dziś rano ich po- 
wiesił*, „nie rusz, bo dam w morda”. 

Jak tak można mówić? Któżby się 
nie obraził, ktoby nie zareagował? 
Więc ten pierwszy, (co brał z płota 
sznury). rzucił się na tego drugiego, 
który go tak haniebnie znieważył słow 
wnie, z pięściami. Jeden z tych pozo- 
stałych (a już trochę odeszli, bo się 
przy „wierówkach* ci dwaj zatrzyma 
li tylko), wydarł kół z płota i biegł, aby 
obronić tego drugiego (krewniak je- 
go jakiś), co widząc znowu drugi z 
pozostałych, też kołka z płotu wydo- 
był i trzasnął nim tego „jednego z 
tych pozostałych*, który biegł „temu 
drugiemu z kołkiem w ręku na obro- 
nę. No a ten „jeden z tych pozosta- 
łych* po otrzymaniu uderzenia padł, 
krew mu się rzuciła ustami i stracił 
(jak to się zwykle w takich wypad- 
kach dzieje) przytomność. Później ją 
trochę odzyskał. Pojechali zaraz po 
księdza (czyż nie mam racji, że jest to 
lud wielce pobożny?), no a już „z u- 
rzędu zjawił się doktór. Powiedział, 
że żyć nie będzie. 

Olśniewa mię taka argumentacja. 
Rzeczowo i dowodnie. Najgłupsza 
rzecz w tem wszystkiem to sądy, poli- 
cja. Czyż zresztą podobnej argumenta- 
«cji nie stosują narody jedne, względem 
innych narodów i nikt ich za to do żad 
mej odpowiedzialności nie pociąga. I 

   

w tym wypadku największą karę otrzy 
ma ten co zabił. Nie ten, to tamtenby 
to z innym zrobił. A że poszło o jakieś 
sznurki, to przecież nie to jest istotne, 
ale żeby sobie użyć porządnie. To 
grunt. I czy znowu specjalnie ten 
chłop był winien, jeśli hoduje się w 
nim i wyzwala zbrodniarza, a potem 
tylko się czepia, gdy przewinił. 

Ale co to zresztą przeszkadza? Nie 
bo jest błękitne — łąka taka sama. 
I gdy tak patrzeć na niebo i łąki, a 
potem spojrzeć na jezioro i dalekie la- 
sy, to się włedy całkiem nie wierzy, 
że ludzie się potrafią o „wierówki* 
kłócić. Ale ponieważ musi organizm: 
fermentować, to pewnie i to musi być. 
Zresztą taka masowa psychoza zbrod. 
ni jest potrzebną do przyszłej wojny, 
a ta wojna też jest potrzebną widocz- 
nie, bo ludzie ciągle o niej mówią i szy 
kują się do niej. Wisi w atmosferze to 
napięcie zbrodniczości. Gotowość do 
mordowania jest objawem uznanym i 
pożądanym wielce. Cóż dziwnego, że 
mniej oporni łatwiej popędom ulegają. 

Ale przecież zawsze jest słońce. I 
czajki. Czajki nie lubią człowieka. I do 
brze, kiedy jest lato — wyciągnąć się 
na łące, patrzeć wysoko i o tem 
wszystkiem nie myśleć. 

Helena Gogulska. 

S An 

£ UR EE R 

Pogadanki językoznawcze. 
Grzechy powszednie. 

Jak w życiu religijnem człowiek 
unika przedewszystkiem ciężkich grze- 
chów, ale nie zwraca na „powszednie“, 
tak w posługiwaniu się językiem nie 
zwraca uwagi na błędy codzienne obi- 
jające się o uszy (siła bezwładności 
psychicznej) tem bardziej, że za to nie 
grozi piekło, co najwięcej i to „sztu- 
bakowi“ — dwėja. 

Dziś pogawędzę o grzeszkach po- 
wszednich, a nad któremi łamią sobie 
bardzo często głowy w biurach. 

Tłumacz czy tłómacz? Wyraz ten 
pochodzi z tureckiego — dilmadź — 
stąd węgierski — tolmacs, niemiecki 
— Dolmetsch, czeski — tłumać, litew- 

ski — tłumaczus, rosyjski — tołmacz. 
serbsko-chorwacki — tolmać i t. d 
Widzimy, że w niektórych językach 
występuje głoska o w innych u. Któ- 
remu językowi w takim wypadku 
przyznać pierwszeństwo? Chyba temu, 
z którego ten wyraz wyszedł i przerzu- 
cił się do innych, a więc tureckiemu 
Niema tam jednak ani jednego, ani 
drugiego dźwięku. Szukamy innego 
wskaźnika. W zespole głoskowym ł 
i o (u) zauważamy, że częściej wystę- 
puje o przed ł, a u poł. Zatem prawi- 
dłowsza jest pisownia z wymową £łu- 
macz. 

Kursy czy kursa?. Wyraz ten po- 
chodzi z jęz. łacińskiego — cursus 
(bieg) i stąd wszedł do b. wielu języ- 
ków. Jak w jęz. łacińskim tak i w in- 
nych pozostał rodzaju męskiego. Wy- 
razy zaś obcego pochodzenia i rodzaju 
męskiego, przytem niezmieniające ro- 
dzaju muszą mieć w liczbie mnogiej 
końcówkę deklinacji męskiej, a więc 
w mianowniku końcówkę y. 
Końcówka a, tak pospolicie spotykana 
w języku urzędniczym i w mowie po- 
tocznej nawet inteligencji, zjawiła się 
pod wpływem upodobnienia do wy- 
razów pochodzenia greckiego i łaciń- 
skiego rodzaju nijakiego, jak np. mu- 
zea, gimnazja, seminarja i t. p. 

Jeżeli te wyrazy zachowały i w jęz. 
polskim rodzaj nijaki — prosta rzecz, 
że muszą mieć w 1, 4 i 5 przypadku 
końcówkę a, ale jeśli zmieniły ,,po dro- 
dze* rodzaj — to końcówkę mają we- 
dle rodzaju w naszym języku. Np. te- 
atr pochodzi z greckiego theatron, ro- 
dzaju nijakiego, ale w języku polskim 
teatr jest rodzaju męskiego, więc mó- 
wimy poprawnie teatry, nie teatra. 
A więc piszmy kursy nie kursa. 

K. Wójcicki. 

Sensacyjne wyniki badań 
lekarskich telefonistek. 

Międzyministerjalna komisja, powołana dla 
zbadania warunków pracy telefonistek war- 
szawskich, pod przewodnictwem inż. A. Lu- 
tze-Birka z Min. P. i O. S., doszła do wniosku 
podczas badań przeprowadzonych przez inspe 
ktorki pracy, pp. H. Krahelską, M. Leśniew- 
ską i J. Miedzińską, na stacji warszawskiej, 
iż dla otrzymania całego obrazu warunków 
pracy telefonistek niezbędne jest poddanie ich 
badaniu przez lakarzy specjalistów. W tym 
celu zostali zaproszeni przez Komisję pp. dr. 
Wł. Sterling, neurolog, dr. W. Zawadowski, 
laryngolog i dr. J. Woźniakowski, internista, 
którzy zbadali u 103 telefonistek stan syste- 
mu nerwowego, u 118 — stan uszu gardła i 
nosa, oraz u 87 — stan narządów wewnętrz- 
nych. Lekarze wydali obszerne orzeczenie, ktń 
re jaskrawo charakteryzuje warunki pracy 
telefonistek, tem bardziej, że jest to orzecze- 
nie ludzi bezstronnych i niezainteresowanych. 

Lekarze stwierdzili w swem orzeczeniu, że 
stan zdrowia badanych telejonistek zdradza 
nadmierne przeciążenie ich pracą, objawiają 
ce się w zaburzeniach chorobowych systemu 
nerwowego, ucha, gardła i nosa, oraz narzą- 
dów wewnętrznych. Z pośród 103 zbadanych 

telefonistek stwierdzono u 90 proc. neuraste- 
nję w mniej lub więcej ciężkiej formie, u 
zależnioną w swym rozwoju od liczby lat pra- 
cy. 

Z liczby 118 zbadanych przez laryngologa, 
stwierdzono u 64 proc. zaburzenia w aparacie 
nerwowym uszu, u 95 proc nieżyt gardła, no- 
sa i krtani, ponadto stwierdzono zaburzenia 
inerwacji krtani u 40 proc. i inerwacji gard- 
ła u 84 proc., oraz w 6 wypadkach (5proc.) 
okresową psychiczną głuchotą na jedno z u- 
SZU. 

  

  

     

    

   

    

U zbadanych 87 telefonistek przez inter- 
nistę stwierdzono: 74,5 proc. wypadków za 
burzenia w przewodach pokarmowych, w 
czem 41,4 proc. stanowi nawykowe zaparcie, 
związane z warunkami pr. (zła organizacja 
zwalniań do ustępów, nieregularne odżywia 
nie się) i wreszcie zaburzenia dróg moczo- 
wych, spowodowane nadmiernem przetrzymy 
waniem moczu stwierdzono u 15 proc. zbada- 
nych. я 

Niezależnie od pow. h wyników, spo- 
wodowanych wyłącznie warunkami pracy, 10 
proc telefonistek ma gruźlicę płuc czynną, 
25 proc. sprawę gružliczą pluc nieczynną, 23 
proc. sprawę gruźliczą gruczołową. Są to 

przeważnie skutki złych warunków mieszka- 
niowych i niedostaiecznego od 
Pozatem warunki pracy na stacji telefon j 
(suche powietrze, uzależnione od technicznej 
potrzeby przedsiębiorstwa, brak racjonalnej 
wentylacji, oraz obecność tlenków metali i 
różnych ciał organicznych w powietrzu) wpły 
wają również ujemnie na stan dróg oddecho- 
wych. 

Należy podkreślić 
go przez ministerst 
nej badania pracy telefonistek wykazały rów 
nież bezwzględną konieczność dalszych ba 
dań przy współudziale lekarzy w innych dzie 
dzinach pracy. 

200045900043 600600000000000404240090000007 

д < „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 IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

002004000000 6200040040006090000 1 000660600000 

SPORT 
— Wileńskie Tow. Cyklistów podaje de 

wiadomości swych członków iż w dniu 21 
bm. odbędzie się na szosie Grodzieńskiej 
100 klm. wyścig o Misfrzostwo Wojewódz: 
twa Wileńskiego. 

Zbiórka na Placu Orzeszkowej o godz. 
9-ej rano. -` 
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a pracy i opieki społecz. 

W_ I EE ŃSK I 

W Wilnie zastrzelił sie Ks. Franciszek 
Romejko. 

Samobójstwo w plebanii kościoła św. Mikołaja. Powodem 
samobójstwa silny rozstrój nerwowy. 

Wczoraj wieczorem. w plebanji 
przy kościele św. Mikołaja popełnił 
samobójstwo przez postrzelenie się 
50-cio kilkuletni ksiądz Franciszek 
Romejko, proboszcz parafji kiemieli- 
„skiej. 

Zwłoki samobójcy znalazła służą- 
ca ks. Stankiewicza, znanego działa- 
cza białoruskiego, w którego miesz- 
kaniu Romejko odebrał sobie życie. 

Zmarły przybył do Wilna o 9 ra- 
no pociągiem z Bezdan. Z dworca 
udał się do ks. Stankiewicza, będąe 
już bardzo podnieconym. 

Po krótkiej rozmowie z ks. Stan- 
kiewiczem uspokoił się nieco. Przed 
wyjściem na miasto oświadczył ks. 
Stankiewiczowi, że wieczorem wstą- 
pi do niego. › 

Powrócił około 5 wieczorem. W 
plebanji nikogo wówczas nie było a 
gdy wróciła z miasta służąca Barbara 
Kużma, znalazła już martwe zwłoki, 
przy których leżał duży rewolwer sy- 
stemu „Nagan*, 

O wypadku powiadomiono poli- 

cję, która zabezpieczyła zwłoki księ- 
dza-samobójcy do decyzji władz pro- 
kuratorskich. 

Zmarły tragicznie ks. Romejko po 
zostawił list, w którym prosi o za- 
opiekowanie się swoją siostrą Jani- 
ną i powiadomienie telegraf. 0 wy- 
padku brata jego wójta — Adama. 
List swój kończy następującemi sło- 
wami. 

„Ja więcej żyć nie mogę! Wyba- 
ezcie!*. 

Jak nas informują ze źródeł mia- 
rodajnych Ś. p. ks. proboszcz F. Ro- 
mejko wykazał ostatnio silny roz- 
strój nerwowy. Tak naprzykład pod- 
czas Święta Bożego Ciała nieoczeki- 
wanie opuścił swoją paratję w Kie- 
mieliszkach i wyjechał do Szumska, 
gdzie odprawił nabożeństwo, poczem 
o czynie swoim powiadomił telegrafi- 
cznie ks. biskupa Michalkiewicza. 

Dowiadujemy się również, że zma- 
rły ks. Romejko sam mówił bliskim, 
że czuje się bardzo źle, obawia się że 
zwarjuje, wobee czego kilkakrotnie 
odwiedzał d-ra Odyńca. (c). 

Aresztowanie oszusta. 
W dniu wczorajszym ajenci wydziału 

śledczego zatrzymali na ulicy Niemieckiej 
niejakiego Zbigniewa Kąpielskiego, oskar- 
żonego o dokonanie całego szeregu oszustw 
na terenie miasta, › 

Zbigniew Kąpielski podające się za prze- 
dstawiciela znanej angielskiej firmy „New 
Hudson* przy pomocy fałszywych pieczęci 
i podpisów wydawał w imieniu tej firmy 
czeki oszukując w taki sposób firmy wi- 
leńskie. 

Między innemi Kąpielski wstąpił przed 

kilku dniami do firmy Ran przy ulicy Nie- 
mieckiej, gdzie nabył towary, płacąe za nie 
rzekomemi czekami firmy „New Hudson“. 

Gdy w kilka godzin później właściciel 
sklepu udał się do jednego z banków wi 
leńskich po gotówkę dowiedział się, że cze- 
ki są sfałszowane, 

©О oszustwie zaraz dowiedziała się peli- 
cja. Wdrożone natychmiast dochodzenie do- 
prowadziło do aresztowania  Kąpielskiego. 
Kąpielskiego osadzono narazie w areszcie 
centralnym. Dałsze dochodzenie w toku, (e). 

ai ESA 

Definitywne rozstrzygnięcie sprawy 
komunikacji autobuscwej w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy, władze nad- 

  

zorcze przyjęły do wiadomości decyzję 
miarodajnych czynników miejskich 
wydzierżawienia koncesji autobusowej 
„Arbonowi*. W ten sposób uchwała 
Rady Miejskiej w przedmiocie zawar 

cia umowy ze spółką ,„Arbonu* zosta- 
ła ulegalizowana i w związku z tem w 
niedługim czasie zostanie zrealizagrana 

Pierwsze wozy „Arbonu“ ukażą 
się w mieście najpóźniej w ciągu 3-ch 
miesięcy od chwili podpisania umowy. 

' 

Pobory pracowników miejskich pozostają 
nienaruszone do dnia 1-go września r. b. 
Onegdaj wieczorem władze nad- 

zorcze rozpatrzyły uchwałę powzięlą 
na ostatniem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej w sprawie poborów  pracowni- 
ków komunalnych m. Wilna. Jak wia 
domo, Rada Miejska stanęła wówczas 
na stanowisku, że obniżenie poborów 
może nastąpić jedynie po upłynięciu 
przewidzianego ustawą 3-ch miesięcz- 
nego terminu, t. j. z dniem 1 września 
r. b. Jednocześnie na posiedzeniu tem 
zapadła uchwała podwyższenia z dn. 1 
wrżeśnia o 15 proc. dodatku komunal- 
nego. 

KRON 
    Dziś: Adolfa. 

  

  

| Środa 
1 Jutro: Marka. 

dze 
Wschód słońca—g. 3 m. 15 

| EA alu Apė   

Spostrzožsnis Zakladu Meteorolos)i !!. 3. B 

w Wilnie z dnia 16 VI—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia -- 13° С. 

s najwyższa: -|- 179 C. 

i najnižezs: - 12° С. 

Opad w milimetrach: 0,2 

Wiatr przeważający: zachodni. 

'Tendencja baromi spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, wietrznie. 

OSOBISTA 

— Parlamentarzysta włoski w Wilnie, 
W Wilnie bawił przez dzień jeden depule- 
wany do parlamentu włoskiego znany L-- 
terat i poeta Eugenio Coselschi. Przybył on 
do Polski, aby jako prezes związku komba 
tantów włoskich, złożyć w ich imieniu wie- 
niec na grobie bohaterskiego uczestnika po- 
wstania 1863 roku, pułkownika włoskiego 
Nullo. Poseł Coselschi pochodzi z polskiej 
rodziny Kozielskich. Podczas swego pobytu 
w Wilnie zwiedził on miasto oprowadzany 
przez profesora Ferdynanda Ruszczyca. Po- 
południu w towarzystwie ks. prof. Puciaty 
zwiedził Coselschi Troki. Wieczorem na- 
czelnik wydziału urzędu wojewódzkiego p, 
Michał Pawlikowski z ramienia p. wojewody 
wileńskiego podejmował gościa oraz osoby 
które towarzyszyły mu w zwiedzaniu Wil. 
na obiadem i wręczył monografję „Wil- 
no i Ziemia Wileńska”. Po powrocie z Trok 
na zaproszenie dziekana wydziału humani- 
stycznego USB. prof. Glixellego, deputowany 
Coselschi wygłosił w auli kolumnowej uni. 
wersytetu odczyt na temat „Nowa organiza- 

cja państwa włoskiego”, a na zakończenie 
odezytał własne dwa utwory poetyckie. 

URZĘDOWA. 
— Powrót p. wojewody Kirtiklisa. W da. 

dzisiejszym wojewoda wileński p. Stefan 
Kirtiklis powrócił z Warszawy i objął urzę- 
dowanie. 

— Ceny na mąkę. Starostwo Grodzkie 
Wileńskie z dniem 16.6 r. b. ustaliło cenę 
na mąkę żytnią pytlową 65 proc. — 41 gr. 
za 1 klg. w sprzedaży hurtowej. Winni żą 
dania lub pobierania ceny wyższej od wyz- 
naczonej będą karani w drodze administra- 
cyjnej, według istniejących w tej mierze 
przepisów, do 6 tygodni aresztem lub grzy- 
wną do 3000 złotych. 

  

SAMORZĄDOWA. 

— Z Wydziału Wojewódzkiego. W dniu 
15 czerwca r. b. pod przewodnictwem p. 
Włodzimierza Hryhorowieza p. 0. wicewoje- 

Obecnie dowiadujemy się, że wła- 
dze nadzorcze pierwczą część tej uch- 
wały zaakceptowały, natomiast ze 
względów formalnych sprzeciwiły się 
podniesieniu wysokości dodatku komu 
nalnego. 

W ten sposób do dnia 1 września 
pracownicy miejscy mają zagwaranto 
waną nienaruszalność swoich  plac. 
Kwestja zaś dodatku komunalnego 
wpłynie niewątpliwie ponownie na 
jedno z najbliższych posiedzeń Rady 
Miejskiej. 

wody wileńskiego odbyło się 48-e zkolei po- 
siedzenie wileńskiego wydziału wojewódz- 
kiego na którem rozpatrzono: 1) 40 odwo- 
łań od decyzyj, wydanych przez wydziały 
powiatowe, tudzież od wymiaru podatków 
dokonanego przez Magistrat m, Wiłna. 2) 
Rozpatrzono protokół posiedzenia Rady 
Miejskiej m .Wilna z dnia 28 maja 1931 1. 
przyczem wyrażono zgodę na zaciągnięcie 
przez miasto w miejskiej Komunalnej Kasie 

Oszczędności krótkoterminowej pożyczki о- 
brotowej w wysokości 360 tys. zł. Przyjęto 
do wiadomości prowizorja budżetowe | m. 
Wilna na miesiące maj i czerwiec 1931 r. 
4) Rozpatrzono i zatwierdzono budżet do- 
datkowy powiatowego Związku Komunai- 
nego w Brasławiu na rok 1931-32. 5) Od. 
mówiono zatwierdzenia uchwały sejmiku 

go w przedmiocie zaciągnięcia 
i w kwocie 40 tys. zł. z Państwowego 

Funduszu Drogowego. 
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MIEJSKA. 
— Ulepszenia w rzeźni miejskiej. Osta- 

lnio specjalna komisja z ramienia władz м- 
jewódzkich dokonała szczegółowej lustracji 
rzeźni miejskich. Naskutek tych oględzin 
Urząd Wojewódzki wystosował do Magi- 
stratu pismo polecające przeprowadzić w 
rzeźni szereg technicznych poprawek. M, in. 
w pierwszym rzędzie muszą być ulepszone 
przyrządy służące do podnoszenia tusz oraz 
zaprowadzone wozy należycie przystosowa- 
ne do przewożenia mięsa. 

  

  

Jako maksymalny termin usunięcia tych 
braków wyznaczony został dzień 1 listopa- 
da r. b, 
   

UN IWERSYTECKA. 
— Promocje. W środę dnia 17 b, m. © 

godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersyte- 
tu odbędą się promocje na doktora wszechna 
uk lekarskich następujących osób: 

1) Lichtensztejna Efrema, 2) Mjasnika Cha 
ima-Noecha, 3) Perepeczko Leonarda, 4) Ko- 
rabiewicza Wacława, 5) Olechnowicza Witol- 
da, 6) Januszkiewicza Z: zmunta, 7) Kuleszy 
Józefa, 8) Bortnowskiego Antoniego, 9) Trze- 
ciaka Kazimierza, 10) Fryde Salezego, 11)Syr- 
kinówny Klary, 12) Harniewiczówny Jadwigi 
13) Siemaszkiewicza Edwarda, 14) Odlanic- 
kiego-Poczobuta Adama, 15) Oleckiej Jadwi. 
gi, 16) Krapanówny Zofji Józefiny, 17) Pio- 
trowskiego Florjana, 18) Kozikówny Janiny, 
19) Popezyk6wny Marjanny Zofji, 20) Kamie 
nieckiego Owsieja, 21) Wileńskiego Jakóba 
(Jankla), 22). Goldfischera Leona, 23) Rojte- 
ra Adolfa. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademicki „Czwartek harcerski*, We 

czwartek dn, 18. VI, b. r. o godz. 20 sta- 
raniem Akademickiej Drużyny Harcerskiej 
odbędzie się w Ognisku Bratniej Pomocy 
(Wielka 24) „Akademicki Czwartek Harcer- 
ski*, poświęcony wrażeniom z wycieczki 
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łotewskiej. Wstęp wolny. Goście mile wi- 
dziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy wstępne do Gimnazjum ira. 

T, Czackiego. Dyrekcja Koedukacyjnego Gi 
mnazjum im. T. Czackiego w Wilnie z pełne- 
mi prawami, z klasą wstępną i podwstępną 
komunikuje, że egzaminy wstępne do wszyst 
kich klas (z wyjątkiem klasy VIII-ej) rozpo- 
czną się dnia 22 czerwca o godz. 9-ej rano. 
Zapisy przyjmuje kancelarja Gimnazjum ul. 
Wiwulskiego 13, codziennie od godz. 9 do 
13. 

— Wręczenie świadectw. W dniu 14 czer- 
wca r. b. odbyła się uroczystość wręczenia 
świadectw złożenia egzaminu w zakresie 7-0 
KI, publ. szkoły powsz. 29 absolwentom Ko- 
edukacyjnej Szkoły dla Dorosłych. 

Jest to już drugi komplet jaki wypusz: 
cza z cenzusem szkoły powszechnej wyżej 
wymieniona Szkoła dla Dorosłych Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. W pierwszym 
komplecie ukończyło przeszło 40 słuchaczów 
podoficerów zawodowych W. P. Obecnie 
trwają egzaminy trzeciego kompletu również 
grupy wojskowej. Dodać należy, że cała Szko 
ła liczy obecnie 223 słuchaczy, 

GOSPODARCZA 
— Fundusz drogowy. Naskutek wyzna- 

czonych przez władze wymiarowe opłat z 
tytułu państwowego funduszu drogowego zło- 
żono w dużej liczbie odwołania. 

Część tych odwołań jest nieuzasadniona, 
Przedewszystkiem dużą liczbę reklamacyj zło 
żyły osoby, które już obecnie nie posiadają 
samochodów, gdyż sprzedali je dość tanio, a 
jednak mimo obowiązujących przepisów nie 
zawiadomili właściwy urząd o zmianie właś. 
ciciela wozu. 

W drugim rzędzie uwzględnione zost: 
reklamacje z tytułu ewentualnych omyłek, ja- 
kie zaszły przy wymiarze podatku. 

Uwzględnione też będą odwołania instytu 

cyj społecznych, które udowodnią, że wozy 
ich służą wyłącznie do celów społeczno-kultu- 
ralnych i że z tytułu uruchomienia tych wo 
zów nie ciągną żadnych zysków. 

Z innych tytułów przyjęcie pod uwagę re 
klamacyj nie jest przewidziane. 

Z POCZTY. | 
— Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

ż. Żuchowicz wyjechał z Wilna w spra 

   

    

  

   

   

    

«służbowych. Zastępuje go naczelnik 
alu Feliks Babicki, 

WOJSKOWA. 

— Służba w pociągach pancernych. Ko 
mendant PKU Wilno-miasto w terminie do * 
dnia 1-VII r. b. będzie przyjmował podania” 

    

   

kandydatów na szeregowych  nadtermino- 
wych w pociąg pancernych, Jednym z 
warunków przy, jest ukończenie pułko- 
wej szkoły podoficerskiej, posiadany sto- 
pień podoficerski nie wyżej do plutonowego 
tudzież nieprzekroczony 26 rok życia. In- 
formacyj udziela P. K U. Wilno-miasto co- 
dziennie w godzinach przyjęć od 11 do 13. 

— Przegląd rocznika 1909-go. Komisja 
poborowa poświęca dzień dzisiejszy prze: 
glądowi mężczyzn urodzonych w roku 1903 
zakwalifikowanych w roku ubiegłym jako 
czasowo niezdolnych do służby wojskowej 
(kat. B) z nazwiskami rozpoczynającemi się 
od litery K do Ł włącznie. 

Wspomniaan kategarja poborowych win- 
na sławić się punktualnie o godz. 8-ej rane 
w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 20 

Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środz 
dnia 17 czerwca 1931 r. o godzinie 20ej w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

— Baczność podoficerowie rezerwy! Za- 
rząd Koła Wileńskiego OZPR podaje do wia 
domości członków Koła że dnia 21 bm. (nie 
dziela o godz. 16-ej w pierwszym terminie 1 
17-ej w drugim, w lokalu przy ulicy Żeligow 
skiego 4 odbędzie się Walne Zebranie człon 
ków Koła, celem wybrania Delegatów na 
Zjazd Ogólnopolski mający się odbyć dnia 
15.VIII r. b 

Obecność wszystkich członków koniecz- 
na. 

— Nadzwyczajne Walne zebr. Zw. Legj. 
Zarząd Odziału Związku Legjonistów Pol- 
skich na zasadzie par. 67. pkt. a) statutu 
zwokłuje na dzień 28 czerwca 1931 r. do 
lokalu przy ul. Ofiarnej 2 m, 16a. na godz. 
1l-tą Nadzwyczajne walne zebranie człon- 
ków Oddziału Wileńskiego z następującym 
porządkiem obrad: 1) Odczytanie protokółu 
z poprzedniego Zwycz. Walnego Zebrania. 
2) Sprawozdanie Zarządu Oddziału. 3) Re- 
3) Referat o sytuacji bieżącej. 4) Wnioski, 
interpelacje. 

W razie braku prawomocnej obecności 
członków w pierwszym terminie, Nadzwycz. 
Walne Zebranie odbędzie się w drugim ter. 
minie o godz. 11 m. 30 w tym samym dniu 
i miejscu. 

    

  
   

   

RÓŻNE. 
— Ceny na truskawki, Tegoroczne lato 

obfituje w doskonały urodzaj= truskawek. 
Fakt ten spowodował, że w ciągu ostatniego 
tygodnia ceny truskawek spadły o przesz- 
ło 200 proc. Gdy jeszcze w początkach ubieg- 
łego tygodnia sprzedawano w sklepach tru 
skawki po 6—5 złotych za klg., obecnte 
można je nabywać już po 2.00 zł. a na ryn- 
kach nawet po 1.50 zł. ч 

„ Ceny w dal 1 ciągu zdradzają tenden- 
cje znikowe, eo pozwała przypuszczać, że 
wkrótce spadną jeszcze bardziej. 

— Kursa fotograficzne, Na inauguraej; 
nowego, własnego już lokału Wileńskie Tow. 
Miłośników Fotografj organizuje krótki kurs 
teoretyczno-prakty dla. początkujących 
fotografów-amatorów 

, Kurs odbędzie się w dniach 18-22 czerw 
ca, otwarcie we czwartek 18 czerwca o 6-ej 
wiecz. w lokalu T-wa uł. Mickiewicza 15 m. 
9, parter w podwórzu. Zapisy przy otwarciu i 
w firmach. Polfot (Mickiewicza 23), Kołysz 
(Mickiewicza 4) i Fotoskład Rabinowicza 
(Wielka 8). 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
> 

ZAMACH SAMOBOJCZY 63-LETNIEJ 
л STARUSZKI 

— 15 b. m. Ejdelman Małka lat 63. (Sa- 
fjaniki 8) usiłowała powiesić się. Pogoto- 
wie Raiunkowe po okazaniu pomocy zosta. 
wiło desperatkę w domu. й 

KRADZIEŻE. 
— Bogino Stefan, zam. w Kraśnie, zu- 

meldował o kradzieży 180 zł, z jego pokoju 
w hotelu „Wenecja*. Kradzieży tej dokona- 
ła Retkin Marja, którą zatrzymano. 

— Z mieszkania Stockiego Jana (Trakt 
Batorego 51) skradziono 4 pary cholewek 
damskich wartości 40 zł, Kradzieży tej doko- 
nał Stankiewicz Romuald (Krakowska 211, 
którego zatrzymano, 

— Szachniewiczówna Rebeka fZygmunto- 
wska 21) zamełdowała, iż Lewinówna Anna, 
zam tamże, przywłaszczyła fotel dentystycz- 
ny, bor -maszynę stolik z lustrem i inne 
rzeczy na łączną sumę 2000 zł. 

    

    

    
    

    

Popierajcie przemysł krajowy 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 

Rząd francuski otrzymał votum zaufania. 
PARYŻ, 16. VI. (Pat). — W czasie 

posiedzenia Izby rząd zgodził się na 
niezwłoczne przeprowadzenie dysku- 
sji nad interpelacją Franklin-Bouillo- 
na. Zabierając głos, dep. Franklin- 
Bouillon oświadczył, że istniejąca 
dwuznaczna sytuacja nie może trwać 
nadal. Większość Izby nie może w 
dalszym ciągu popierać Lavala, zwal- 
czając jednocześnie Brianda. — Dep. 
Franklin-Bouilon zarzuca Briandowi. 

że zbagatelizował sparwy Anschlussu, 
Wrocławia i Chequers. 

PARYŻ, 16. VI. (Pat). — W dal- 
szym ciągu toczy się w Izbie Deputo- 
wanych dyskusja nad polityką zagra- 
niczną, w toku której zabrał głos rów 
nież premjer Laval, który nawołuje 
Izbę, by dała dowód mądrości poli- 

tycznej i stwierdza, że Izba zawsze 
aprobowała politykę rządu. Niema 
polityki zagranicznej jednego mini- 
stra — jest polityka rządu, tak wew- 
nętrzna, jak i zagraniczna. W dzie- 
dzinie polityki zagranicznej nie za- 
angażujemy nigdy podpisu Francji, 
nie będąc pewnymi aprobaty więk- 
szości Izby. Nigdy nie zgodzimy się 
na to, by zarzucano jakiemuś stron- 
nictwu francuskiemu, że jest stron- 
nictwem wojny. 
nierką szlachetnych inicjatyw i nie 
może być narażona na podejrzenia. 

Po przemówieniu Lavala urządzo- 
no głosowanie w wyniku którego 
Izba wyraziła votum zaufania rządo- 
wi 310 głosami przeciwko 267. 

Po katastrofie śtatióli „St. Philibert“. 
Wyłowienie pierwszych zwłok. 

ST. NAZAIRE 16.6. Pat. — Kilka statków 
przywiozło zwłoki, odnalezione  wpobližu 
miejsca katastrofy statku „St. Philibert“. 
Liczba odnalezionych zwłok sięga obecnie 
60. Są to przeważnie zwłoki kobiece. 

Pozostali przy życiu rozbitkowie statku, 
opowiadają, že w ieh oczach zginęły całe 
rodziny. Na liście ofiar katastrofy, liczącej 
268 nazwisk wraz z załogą, niema ani je- 
dnego eudzoziemca, Większość ofiar po- 
ehodziła z Nantes i okolie. 

Minister marynarki handlowej złożył 
hołd ofiarom katastrofy oraz wyraził gratu- 
lacje kapitanom i załodze statków ratowni- 
ezych. 

NANTES 16.6 Pat. — Ogłoszono drugą 
listę ofiar katastrofy statku „St. Philibert“ 
zawierającą 97 nazwisk. Ogłoszono dotyeh- 
czas listy obejmują. 465 nazwisk. Według 
„Le Matin*, wśród pasażerów statku znaj: 
dowało się 110 robotników oddziału jednej 
z fabryk paryskieh, w tej liczbie 25 oby- 
wateli austrjackich. Z liczby tej tylko 3 
zdołało się uratować. 

NANTES, 16. VI. (Pat). — Od godziny 9 
rano tłumy publiczności oblegają stale ogro- 
dzenie przy pałacu, w którego salach umie- 
szezone są zwłoki 74 ofiar katastrofy statku 
„St. Philibert*. Odegrywają się przytem tra- 
giczne sceny. 

Straszna eksplozja. 
Cały dem wyleciał w powietrze. 

ST. REMY (PROVENCE), 16. VL., (Patj. 
— Ubiegłej noey miała tu miejsce straszna 
eksplozja, podczas której cały dom wyleciał 
w powietrze. Katastrofa zbudziła całe mia- 
sto. Jak się zdaje, katastrofa spowodowana 

sin Biejskie Od dnia 16-go do 

šALA MEISKA 

fstrobramska 5. 

NAD PROGRAM: 
  
  

była nielegalnem przechowywaniem mater- 
jałów wybuchowych przez pewnego loka- 
tora domu Hiszpana, którego znaleziono pod 
gruzami domu ciężko rannego. 

19-go 

mažins Zielona bryg 
MOJA POŁOWA... TWOJA POŁÓW 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

Francja była pio- 

Następny program: 

KU RJ E R W_I L E N/S_K I 

Przesilenie gabinetowe w Austrii. 
WIEDEŃ, 16. VI. (Pat). Po dymi- 

sji ministra spraw wewnętrznych 
Wineklera rada ministrów postano- 
wiła złożyć na ręce prezydenta związ- 
kawego dymisję gabinetu. W związku 
z dymisją Wineklera dzienniki wieczor 
ne podają następujące szczegóły: Na 
posiedzeniu rady ministrów, odbytem 
wczoraj w nocy minister spraw wew- 
nętrznych Winckler, mąż zaufania 
stronnictwa Związku Chłopskiego, 
zgłosił protest przeciwko objęciu gwa- 
rancji przez państwo za długi zagra- 
niczne zakładu kredytowego, wynoszą- 
ce 80 miljonów dolarów. Mimo tego 
protestu minister skarbu Juch podpi- 
sał o godzinie 1 min. 30 w nocy umo- 
wę wstępną z przedstawicielami kon- 
sorcjum angielskiego. Podpisanie u- 
mowy nastąpiło głównie pod wraże: 
niem oświadczenia przedstawicieli za- 
granicznych, że niepodpisanie umowy 
spowoduje wycofanie wszystkich kre- 
dytów zagranicznych. Skutkiem pod- 

pisania umowy zgłosił przed połud- 
niem minister Winckler swą dymisję. 

O godzinie 15 miało odbyć się ple- 
narne posiedzenie Rady Narodowej. 
Tuż przed posiedzeniem Rady Narodo- 
wej odbyło się zebranie rady mini- 
strów, na którem zapadła uchwała o 

dymisji całego gabinetu. Posiedzenie 
Rady Narodowej trwało zaledwie 15 
minut. Po posiedzeniu zebrała się ra- 
da ministrów ponownie na ostatnie po- 
siedzenie. O godzinie 5 po południu 
została dymisja całego gabinetu opu- 
blikowana. Kanclerz Ender udał się 
do prezydenta Miklasa, aby przedsta- 
wić mu podanie o dymisję. Prezydent 
polecił dr. Enderowi i pozostałym mi- 
nistrom pełnienie swych obowiązków 
dotychczasowych aż do chwili ukon- 
stytuowania się nowego rządu. W ko 
łach parlamentarnych sądzą, że jesz- 
cze dziś nastąpi nominacja nowego 

rządu. 

ta 

sa mes 

Katastrofa lotnicza w Toruniu. 
Lotnik zginął. 

TORUŃ16.6. Pat. — W poniedziałek dn. 
15 bm. na lotnisku tutejszem wydarzyła się 
katastrofa lotnieza, w której poniósł Śmierć 
porueznik-pilot Tymiński. Por. Tymiński 
przybył w godzinach  przedpoludniowych 
służbowo z Warszawy do Torunia. Wystar- 
towawszy w. południe do lotu powrotnego 
por. Tymiński wykonał nad lotniskiem kil: 

ka popisów akrobatycznych, w czasie któ- 
rych aparat obniżył się zbytnio i znajdując 
się w niebezpiecznej sytuacji, z której lot- 
nik nie mógł go wyprowadzić runął na 
ziemię. Por. Tymiński odniósł ciężkie rany 
i po przewiezieniu do szpitala w kilka chwil 
po wypadku zmarł. Samolot uległ doszezęt- 
nemu rozbiciu. 

Tragiczny finał walki z klusownikami. 
ŁÓDŹ, 16. VI. (Pat). — Przeciwko gra- 

sującym w pow. konińskim kłusownikom 
wysłano z obławą dwóch posterunkowyeh 
Widerskiego i Kociana, Zbliżających się do 
kryjówki policjantów kłusownicy zasypali 
strzałami, Jedna z kul ugodziła posterunko- 
wego Widerskiego, kładąc trupem na miej- 
seu. Po dokonaniu zabójstwa sprawcy zbie- 
gli. Przeprowadzone dochodzenia ustaliły, że 

  

Dramat sensacyjny w 8 aktach. 
ada W roli Patsy Ruth Miller 

głównej: i Rex Lease. 

Komedja 
+ w 2 aktach. 

W OBRONIE KOBIETY. 
  

iękowy 
TEATR 

Ceny zniżene: Na | seans Balkon 50 
gr. Parter 80 gr., na a. seansy 

Balkon 60 gr. Parter | zł. 

Aičilos“ 
Wileńska 89, tel. 9-28 

Przebój dźwiękowy 

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

Tajemniczy Dżems 
seantów o godzinie 

4, 6, 8.i 10.15. 
  

BŹWIĘKOWH KINO 

„OLY“ 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Śmiech! Humorl 
Dowcip!   Dziś! arcywesoła konedja 

z Buster Keaton'em p. t. Rozkosze gościnności 
NAD PROCRAM: Tygodnik džwiekowy Paramountu. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

CGJING waDZIŚ!... Karkołomne zakręty. 
W golach stówek CLARA BOW i Richard Arlen. a ię 

ul. Wielka 47, tel. 15 41 Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej, — — — — Ceny zniżone. 

  

KINO -TEATR 

STYLOWY 
alicea Wielka 38. 

  

Kino - Teatr 

LUX 
Miekiowioza 11, t.15-62 

2) Film, który cza- 

ruje wszystkich 

Dziś premjera dźwiękowego filmu! 

Największy szlagier sezonu ! 

== Maurice Chevalier 
najnowszy tygodnik Paramountu. 

Dziś! Wielki podwójny program. 

1) Zachwycający dramat 

Wielka Najwspanialsza re- 
wja całego świata. parad 

i polskie gwiazdy ekranu p Zimińska i M. Maszyński. Śpiew i dja- 
logi w polskimj ęzyku. NAD PROGRAN: 1) Aktuainości całego świata, 

2) Przepiękny utwór Flejszera p.t. „Moja ty gołąbka'' komedja farsa w 2 akt. 

Nancy Carrol, 

Szampańskie ŻYCIE neesanes:ewiiua: 
URODA ŻYCIA ; 

w/g St. Żeromskiego. 

rolach głównych: Nora Ney, 
Adam Brodzisz, Bogusław Szmbóńwi i inni. 

(PARAMOUNTU). 

mordereą jest niejaki Rybiński Franciszek, 
który skrył się po morderstwie w okolicy 

Sęmpolna. Urządzono za nim pościg. Dzięki 
pomocy ludności bandytę udało się otoczyć. 
Rybiński, widząc, że nie ma drogi do ucie- 
ezki, zaczął ostrzeliwać się. — Wywiązała 
się walka, w czasie której Rybiński został 

zabity. 

Elno Kołejowe 

OGNISKO 
(abek dworca kolejow.) 

Dziśł Wielki film, ilustrujący życie podziemne 
Nowego Yorku, pokazujący całkiem realistycz= 
nie walkę bandytów ;z policją kryminalną p. t 

Wspaniaiy dramat sensacyjno-erotyczny w 10 akt., 
realizacja Raul'a Walsh'a. 

Nr. 137 (2079, 

Zagadkowe morderstwo. 
LWÓW, 16. VI. (Pat), — W dniu 16 b. 

m. do przechodzącego ulicą Grodziskich alu- 
mna greeko-katolickiego seminarjum ducho- 
wnego Eugenjusza Berežnickiego dał niejaki 
Wasyl Irenko dwa strzaly rewolwerowe, za- 
bijając go na miejscu. Po dokonaniu tego 
czynu usiłował zbiee, torując sobie drogę re- 
wolwerem, przed ścigającymi go przechod- 

niami, dwa razy strzelił do robotnika Sta- 
nisława Swiecińskiego i ranił go w prawą 
rękę i palce. Wkońcu został przez polieję 
zatrzymany i rozbrojony. Przechodnie usi- 
łowali dokonać nad mordercą samosąda. 
Irenko odmawia zeznań co do swej osoby, 
jak i eo do motywów zbrodni. 

  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o g. 

8 m. 15 w. „Ulica*, niezwykle frapująca 
sztuka E, Rice'a, która zyskała sobie w Wil. 

nie olbrzymie powodzenie.  Emocjonująca 
treść, pomysłowa reżyserja R. Wasilewskiego 
doskonała gra artystów, wreszcie efekty. 
świetlne i dźwiękowe wywołują nastrój, pe: 
łen napięcia. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 w. „Szalona o 
kazja*, pełna humoru krotochwila Z, Gey 
era, w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicza. 

W. pozostałych rolach: Eichlerówna, Ka- 
mińska, Niwińska, Budzyński oraz Jaśkie- 

wicz. Sztuka odniosła na premjerze ogro- 
mny sukces dzięki dowcipnej treści i świet- 
nej grze zespołu. Również gorąco oklaskiwa- 
no liczne wkładki muzyczne, oraz melodyj- 
ne piosenki w wykonaniu Z. Niwińskiej. 

— Wystep orkiestry jazz-bandowej H. 
Golda w Teatrze Letnim. W piątek dnia 
19-go bm. wystąpi o godz. 8. m. 30 w Tea. 
trze Letnim znakomita orkiestra jazz-bando- 
wa H. Golda, która wykona szereg najnow- 
szych przebojów, Program dopełnią piosen- 
ki w wykonaniu znanego artysty, Tadeu- 
sza Faliszewskiego. Arcyciekawy występ ten 
wywołał w Wilnie zrozumiałe zainteresowa- 
nie. 

— Jutrzejszy koncert popularny w o- 
grodzie po-bernardyńskim. Jutro o godz. 8 
m. 30 w. odbędzie się koncert popularny w 
ogrodzie po-bernardyńskim. Udział biorą: 
doskonała orkiestra 6 pułku piechoty pod 
batutą kapitana Bogumiła Reszke, oraz ar- 
tyści Teatrów Miejskich. 

RABJO 
ŚRODA, dnia 17 czerwca 1981 r. 

Fala 244 m. mocy 21,5 kw. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka rosyjska (pły- 
ty). 18.10: Kom. meteor. 15.25: „Wśród ksią- 

W rolach głównych: 

żek*. 15.45: Program dzienny. 15.50: Kon- 

  

cert dla młodzieży (płyty). 16.00: Aud. dła 
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. 17.35: „Najpiękniejsze zam 
ki w Polsce , „Kórnik i Galuchow“ — odez. 
18.00: Koncert. 19.00: Chwilka strzelecka. 
19.15: Program na czwartek i rozm. 19.35: 
Pras. dzien. radj. 19.50: Opera z Warsz. 
(„Traviata* Verdiego). 22.30: „Światła wiel- 
kiego miasta* — felj. 22. ze Lwowa 
chóru revellersów Ezyana. 2 : Muzyka ta- 
neczna, 

CZWARTEK, dnia 18 czerwca. 
11.58: Czas. 12.05: Muzy arna (ply 

ty). 13.10: Kom .meteor: 1: „Racjonalne 
odnowienie mieszk. — odcz. 16.30: Рго- 
gram dzienny. 16 Kom. z Warsz, 16.40: 
Wiadomości wojskowe dla wszystkich. 16.50 
„Ferdynand Ruszczyc — laureat Wilna* — 
odczyt. 17.10: Utwory Debussey'ego (płyty! 
17.35: „Walka ze starością* odczyt. 18.00: 
Koncert popołudniowy. 19.00: „Skrzynka 
pocztowa Nr. 154*, 19.20: Kom. Akadem. 
Koła misyjnego. 19.35: Program na piątek. 
19.40: Kom. rolniczy. 19.55. Kom. meteor. 
20.00: Prasowy dziennik radjowy. 20.15: U- 
roczysta audycja ku czci Adama Mickiewi- 
cza. 21,30: Słuchowisko. 22.00: „Uśmiech ży- 
cia“ — felj. 22.15: Dod. do pras. dzien. radj. 
22.20: Koncert ze Lwowa. 22.50: Kom. i 
muzyka taneczna. 
(ASA E EKO OPER WAODOEOZRÓE WÓZ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Anna - Ludwika Czerny. Testament 

Adama. Warszawa 1931. Nakł, księgarni F. 
Hoesicka. Silne, męskie poezje, przenoszące 
nas w świat wizji autorki, świat obejmujący 
ogromne przestrzenie, liczący godziny sta- 
nów duszy, i życia wielkich miast wzlo:, 
tów w góry. „Pieśń o czekanie, dobryna dru 
hu“). Krzyk dróg i Przyjście człowieka przy 
pominają swą nutą społeczną Vaerherena i 
St. Paul. Roux, w syntezie ulicy, fabryk, do- 
mów i chaosie skłębionych istnień. 

  

       

     

    

    
  

    

  

    
   

   

  

  

ZBŁĄKANA MŁODOŚĆ 
June (ollyer, Don Terry i Anders Randolf. 

Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Młyn w Sans -Souci (Fryderyk IV) 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U. P. C. po 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 czerwca 
1931 r. o godzinie 10-ej rano w Wilnie przy ul. Wiel- Inż 
kiej Nr. 66 odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą- < + 
cego do firmy „Optyfot* majątku ruchomego, składa- 
jącego się z aparatów fotograficznych, barometrów 
i termometrów, oszącowanych na sumę 553 zł. na za- 
spokojenie pretensji Brunona Klana w sumie 513 zł. 
30 gr. z 0/0 i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takówsch przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

Komornik Sądowy (—) K. Karmelitow. 519/V1 

Zakt. Mechaniczne | B. naucz. gimazjum 
Letniska wykonują wszelkie repe- 

ы racje rowerów, gramofo- 
z utrzymaniem w ma- | nów, prymusów, maszyn 
jątkach ziemskich. do pisania, szycia i t. p. 
Informacje: Firma Osip Wilkomirski 

Kiersnowski ul. Św. Jańska Nr. 5 

i Kružolek S-ka", 
Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

Letnisko &„ кагралаой, 
kwintnem utrzymaniem 

  

Poszukuję posady 
ekspedjentki 

w sklepie lub w kawiarni 
czy restauracji. 

Oferty upraszam złożyć 
w Kurį. Wil. dla H. K. N 

  

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rewiru II-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Lubelskiej |, zgodnie 
z art, 1030 U.P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 18 czerwca 1931 r. o godz. I0-ej rano 
w Wilnie przy ul. Zamkowej 5 odbęćzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Marjana Niewiadomskiego 
aaa cehotezo wa bósaszzcj na «urządzenie! 
sklepu, oszacowanego na sumę zł. 720. 

520/VI 

zł 7 — & 

Pensjonat Winckowskich 
Mikuliczyn nad Prutem. 
  

Biuro pogrzebowe 
M. KACZYŃSKA 

Wilno, Arsenalska 4. 
Tel. 718. 

Zamówienia zamiejscowe 

Komornik Sądowy (—) H. Lisowski. 

OBIADY, KOLACJE, 
ŚNIADANIA 

świeże i zdrowe oraz zim- 
ne zakąski poleca 

Restauracja Br. Skinder 
Mickiewicza 41. 

przyjmujemy telefonicznie 

Psa pokojowego (szcze- 
nię) niezwłocznie kupię. 
Pożądany foksterjer. taks. 
Gradowska tel. 15 - 68. 
Piaskowa 3. 

ZR 
Pianino ox" 

  

  

2 ładne pokoje umeblo- 
wane z kuchnią. 
Dąbrowskiego 5 m. 2 

  

Lodownie pokojowe 2242 *k de kuponas kei 
poleca po cenach tanich 

fim $, H. KuleSZa wino, zamkowa 3 

od 4-ej — G-ej. 

ją z 2-ch po- Mieszkanie ć,$;5e.-bni 
z wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia przy ulicy 
Kolejowej II. 

Wiłkomierska 3—20. 

gub. leg. kol. wyd. przez 
P. K. P. w Wilnie, na 

im. Stanisławy Kaspero- 
wiczowej, uniew. się.         

  

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze wszystkich 
przedmiotów w zakresie 

gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.* 

pod „Nauczyciel“. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

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

BIORE DRC ZRAANZWIRZY 

Popierajcie 
przemysł 

krajowy. 

  

  

SET TRS ORCO Z: 

  

==——B 

TADEUSZ SIKORSKI. 8) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Wichrowski zastał go w stanie ogromnego przy- 
gnębienia. Nerwowo spacerował po pokoju, co chwila 
kładł się do łóżka, kaszlał, wychudł, twarz nabrała ko. 
loru woskowego. Kiedy zobaczył  Wichrowskiego 
szczerze się ucieszył. Zaraz zaczął narzekać na swój 
los i przepowiadał swą śmierć w więzieniu. 

— (o pana skłoniło do prowadzenia takiego życia 
—zapytał Wichrowski. Ma pan, zdaje się, wyjątkowe 
zdolności, wybitną inteligencję, wykształcenie, włada 
pan wieloma językami, więc mógłby pan prowadzić 
inne życie. 

Romeński gorzko się uśmiechnął. 
— [nne życie — mówił cicho. A poco mi inne 

życie? Ja mam 48 lat, od 30 lat zawsze kogoś udawałem 
nigdy nie byłem sobą i było mi z tem dobrze. Siedząc 
nawet w więzieniu udawałem przed więźniami zbieg- 
łego wskutek prześladowań rodziny... króla bułgar- 
skiego. Aktorzy robią to w teatrze, ja robiłem w życiu, 
Kłamałem, bo mi to potrzebne do mego zawodu, wy 
kłamiecie ciągle, chociaż jest to wam niepotrzebne. 
I ten wasz prokurator kłamał, mówiąc, że mnie wy 
puści przed Nowym Rokiem. A tak przez tego szatana 
zginę. Wie pan, nigdy nie miałem przekonania do mó- 
wienia prawdy. Zresztą w dzieciństwie zawsze mnie 
za prawdę bito. A przecież wielką rozkosz sprawia, 
kiedy się zakręci sprytną intrygę, męczą się luzie, 
jak ryby w sieciach. Czy to nie jest przyjemne, jak 
gromada durni tytułuje ekscelencją, stoją wyprężeni, 
słuchają rozkazów, a w duchu śmiejsz się z ich głupoty. 

— Czy wszystkie pańskie oszustwa zostały 
ujawnione? 

— A gdzie tam — z jakąś wesołą pasją zawołał 
więzień. Nawet połowy niema. Kto tam może wszystko 
ujawnić. Niewykryty został jeszcze dobry kawał w Ate- 
nach, kiedy to konsul rosyjski: przyjął ode mnie opie- 
czętowane ważne dokumenty w sprawach politycznych 
i wydał mi pod zastaw tych papierów pożyczkę. 
W Tomsku udawałem naczelnika okręgu górniczego 
i wydzierżawiłem cudzoziemcom kopalnie i wiele 
innych. 

  

  

Romeński z dumnym. błyskiem w oczach patrzył 
na Wichrowskiego i układał sobie coś w głowie. 
Po chwili zbliżył się do niego, ujął go za rękę i znowu 
zaczął: 

— Jeżelibym wyszedł jeszcze, mógłbym zrobić 
teraz coś większego... Mam do pana zaufanie i wiem, 
że pan mnie nie zdradzi. Mam myśl dobrą. Wystąpił- 
bym jako pośrednik między Rosją a Ameryką w spra- 
wie sprzedaży Ameryce Kamczatki. Właśnie w tym 
interesie jechałem do Japonji, tam jest już jeden czło- 
wiek, któryby działał ze mną, To byłaby duża opera- 
cja. 

— Przecież rząd rosyjski nie sprzedaje Kam- 
czałki — rzekł Wichrowski. : 

— Góż z tego — ze śmiechem odparł Romeński— 
można przecież zainteresować rząd amerykański, że 
Rosja pocichu chce sprzedać Kamczatkę i wciągnąć 
do tego inieresu dużo ludzi, pobrać coś na koszty. 

Romeński naraz zakaszlał mocno, próbował coś 
jeszcze mówić, lecz wyczerpany osunął się na łóżko, 
a Wichrowski śpiesznie pożegnał się z nim i opuścił 

celę. ; 

Wichrowski szybko wgryzał się w miejscowe sto- 
sunki. Stałe przebywanie w otoczeniu prokuratora 
otworzyło mu drogę do lepszych sfer rosyjskich, do 
towarzystwa zaś polskiego wprowadził się sam. Na ob- 
czyźnie Polacy stanowią zwarte koło, przybycie nowego 
członka jest radośnie witane i zaraz ten nowy przy- 
bysz zostaje wciągnięty do ogólnego obozu. 

Na terenie kolonizacyjnym spotyka się przeważnie 
ludzi, którzy opuścili swe strony rodzinne wskutek 
przykrych konfliktów życiowych. Jedni uciekli w oba- 
wie przed karą za te czy inne przewinienia, drudzy 
rzucili się w świat z powodu zawodów życiowych. 
A byli między nimi tacy, którzy nigdzie nie mogli usie- 
dzieć, a'wszędzie szukali nowych wrażeń. W tym kraju 
nie pytano się nikogo, co go właściwie z ojczyzny wy- 
gnało każdy był dobrze widziany dla każdego znalazł 
się kawałek chleba z masłem, bo był kolosalny brak 
ludzi, a wszyscy byli związani jedną wspólną tajem. 
nicą poprzedniego życia w dalekiej ojczyźnie. 1 

Wichrowski bywał częstym gościem w klubie ko- 
lejowym w którym gromadziła się śmietanka towa- 
rzyska. Tam zastanawiano się poważne nad jedynem 
zagadnieniem, co zrobić z czasem i w jaki sposób na;: 
przyjemniej tracić pieniądze, których nie brakowało.   

Wszystkie inne sprawy były traktowane, jako uboczne. 
załatwiano je z konieczności między jedną zabawą 
a drugą. Klub był równocześnie domem kolosalnej 
gry w karty. Wichrowski nie miał żadnego pociągu 
do hazardu, więc dziwił się, że ludzie myślący trawią 
dnie i noce przy zielonych stolikach. Obok klubu był 
główny zarząd kolei, w którym wobec specjalnych 
warunków koncesyjnych, było ześrodkowane całe 
życie ogromnego kraju. Często jednak w klubie pod- 
czas zajęć było więcej wyższych urzędników, jak w za- 
rządzie, wszystkie bowiem ważniejsze sprawy załat- 
wiano przy wódce i zakąsce. A kiedy szukano jakiego 
uzrędnika, to zgódy wiadomo było, gdzie go należy 
szukać. Telefon między klubem a zarządem dzwonił 

bezustannie. 
— (o tam słycahć panie naczelniku? — zapy- 

tuje referent szefa, który od kilku dni nie wychodził 
z klubu. 

— Bardzo źle, Iwanie Pietrowiczu — odpowiada 
szef -złamanym głosem — rozbity jestem jak Kuro- 
patkin pod Laojanem. Nie możecie sypnąć posiłków? 

W biurze zaraz biorą za boki kasjera i lecą nowe 
setki na zielone pole bitwy. 

— Sasza — woła znów inżynier Zamiatin do ko- 
Jegi, który. wyskoczył z biura na śniadanie — gdzie 
ciebie czort nosi? Tutaj trzeba zarządzić, bo woda 
na Sungari most zniosła. 

— (o ty, Wołodia, tam z mostem bredzisz, znio- 
sła to i dobrze zbudujemy za rok nowy, a mamy 
tutaj siomgę wprost cudowną, tak prosi kieliszka, że 
nieboszczyk i toby się napił. Jest Tamara Włodzi- 
mierzówna, zaraz podadzą bliny ż kawiorem. Przy- 
chodź zaraz, bo Bóg ciężkoby cię skarał, gdybyś ominął 
taką okazję. 

Pilne pisma do podpisu posyłano naczelnikom 
do klubu. Woźny czekał, kiedy w przerwie podczas 
rozdawania kart, można było podsunąć papier do pod. 
pisu. Naczelnik krzywił się, brał pióro i podpisywał. 
mówiąc: 

— Aha, to w sprawie tej dostawy, już wiem. 

Sensację w sferach urzędniczych budziła od czasu 
do czasu jakaś większa afera, którą przypadkiem wy- 
kryto, bo na mniejsze nikt nie zwracał uwagi. Ubole- 
wano szczerze nad tymi, którzy dostali się w ręce 
sprawiedliwości, bo jak mówi rosyjskie przysłowie* 

„Torby i więzienia nie wyrzekaj się”. 
O ile oe były zakrojone na szeroką skalę, 
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starano się je zlikwidować za pomocą pożaru instytucji, 
w której się znajdowały kompromitujące materjały. 
Zarząd kolejowy palił się cztery razy, a za czwartym 
razem złapano stróża z naftą, który zeznał, że pod- 
mówił go do podpalenia naczelnik biura, inżynier. 
Sąd wojenny skazał ich na karę śmierci, lecz wsku- 
tek uchybień formalnych wyrok skasowano i przeka 
zano sprawę sądowi powszechn., który skazał stró- 
ża na 20 lat ciężkich robót, a inżyniera z braku do- 

wodów uniewinnił. iKedy go wypuszczono, koledzy 
urządzili bankiet, na którym dla stróża, jako ofiary 
„niegodziwego ustroju* zebrano drogą składek po- 

kaźną kwotę. 

Wichrowski zaprzyjaźnił się z urzędnikiem miej- 
scowego banku Bujnowskim, który tłumaczył mu miej- 
scowe stosunki, opowiadając o stałych bywalcach 

_ klubu. 
— Widzi pan tego jegomościa w dziwacznym 

mundurze, który: asystuje przystojnej blondynce?— 
mówił Bujnowski, siedząc z Wiehrowskim w ogrom- 
nej sali restauracyjnej. Jest to kapitan floty rzecznej. 
z zawodu zdaje się archeolog, posiada on duże wpływy 
w sferach kolejowych, nominalnie zaś jest on takim 
samym urzędnikiem kolejowym jak i naczelnik stacji, 
również urzędnikami kolejowymi są: redaktor gazety, 
ten czarny z bródką, który żywo rozprawia z oficerem, 
obok nich stoi naczelnik więzienia, którego pan zna 
już pewno służbowo. Na służbie kolei pozostaje i wice- 
gubernator, bo wszystko tutaj zaczyna się od kolet 
i kończy na kolei. 

— Ta blondynka, która z nimi siedzi, jest żoną 
adwokata Arbuzowa, żyje zaś z oficerem Koreniewym. 

Wogóle niech pan się nie zaa jeżeli będą pana 
przedstawiać parze małżeńskiej, która w rzeczywis- 
tości składa się .z cudzego męża i cudzej żony. 5а tu- 
taj przyjęte tak zw. małżeństwa cywilne bez żadnego 
ślubu. Zwykły konkubinat Rosjanie traktują jako zwią- 
zek cywilny. W odległej kolonji jest dużo ludzi, któr 
przyjechali tutaj wskutek niepowodzeń. w _ miłości. 
Jeden zostawił w Rosji żonę, inna męża. Życie jednak 
ma swe wymagania, więc po osiedleniu się w Mandżurji 
porzucony mąż wziął zbiegłą żonę, a dla wygody na- 
<«zywają się małżeństwem. Zczasem „pożycie cywilne'* 
tak się tutaj ulegalizowało, że nikogo już to nie razi, 
a ci moraliści, którzy chcieli oponować, zostali wprost 

owyśmiani. 
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