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Konferencja 
polsko - ukraińska. 

Wiadomość, którą niżej podajemy 

e konferencji polsko-ukraińskiej we 

Lwowie w dn. 14 b. m. stanowi, jak 

należy przypuszczać, próbę szukania 

dróg do porozumienia pomiędzy spo- 

łeczeństwem polskiem a ukraińskiem 

na Rusi Czerwonej. 

Już oddawna dochodziły nas wieś- 

ci, że we Lwowie utworzyła się grupa 

miejscowych działaczy polskich, która 

zamierza podjąć inicjatywę w tym kie- 

runku, wychodząc ze słusznego zało- 

żenia, że dla sprowadzenia jakichkol- 

wiek zmian na lepsze w dotychczaso- 

wym stanie sprawy ukraińskiej (spe- 

cjalnie na terenie 3-ch województw Ru 

si Czerwonej) niezbędnem jest zbliże- 

nie wzajemne obu społeczeństw miej- 

seowych. Bez tego warunku każda ak- 

cja stołecznych czynników politycz- 

nych natrafić musi na ogromne trud- 

ności, tkwiące w rozdźwięku psychicz- 

nym zainteresowanych bezpośrednio 

społeczeństw narodowych. Te przede- 

wszystkiem przeszkody stanęły na dro 

dze podjętej w kwietniu r. b. próbie 

eli Bloku Bezp. 

Zaostrzenie istniejących oddawna 

w szczgólnie zadrażnionej formie prze- 

ciwieństw połsko-ukraińskich na tam- 

tym terenie, wywołane akcją terory- 

stów ukraińskich z pod znaku pułk. 

Konowałca (adres w Berlinie) i zasto- 

sowanemi bezpośrednio potem repre- 

    
przedstawi 

sjami władz, można, oczywiście, zro- 

zumieć. Jednakże większość społeczeń- 

stwa polskiego dała się ponieść uczu- 

ciowej reakcji i nie okazała dostatecz- 

nej rozwagi politycznej w wyciąganiu 

wniosków dla swego postępowania z 

tych wydarzeń. Utrzymywanie się na 

stanowisku walki ze wszystkiem co 

jest ukraińskie, generalizowanie prze- 

jawów _ rewolucyjno-terorystycznych 

w ruchu ukraińskim nie mogło i nie 

może doprowadzić do pożądanego dla 

interesów państwa 

sprawy. 
Najostrzejsza i najbardziej bez- 

względna walka niezdolna jest zmie- 

nić faktu, że na terenie Rusi Czerwo- 

nej żyje około 3 miljonów Ukraińców, 

rozstrzygnięcia 

przemieszanych przeważnie z ludnoś- 

cią polską, o bardzo daleko posuniętej 

świadomości narodowej i o określo- 

nych aspiracjach kulturalnych i poli- 

tycznych. Oba te odłamy 

nie pozjadają się przecież wzajemnie, 

narodowe 

a gdyby próbowały to uczynić, z wa- 

runkiem, że się je pozostawi samym 

sobie — to nie strawią. Trzeba więc 

szukać 
cych. a przynajmniej, na początek, 0- 

walkę na 

form współżycia, eliminują- 

slabiających  ustawiczną 

wszelkich polach. 

Nikt z Ukraińców galicyjskich z któ 

rymi miałem sposobność rozmawiać, 

nie wytłumaczył mnie, na jakich czyn- 

nikach zewnętrznych fundują oni swój 

maksymalizm polityczny. Bo że nie na 

Sowietach — to jasne. Niemcy? — za 

daleko, w tych więc warunkach — bio 

rąc przytem 

pod uwagę — polityka bezwzględnej 

walki z Polską prowadzi Ukraińców 

twowskich do absurdu, do impasu, z 

geograficzne położenie 

którego tylko mistyka polityczna, ra- 

chująca na jakieś się 

wszystkiego naokoło do góry nogami 

przewrócenie 

  

znaleźć może jakieś wyjście. 

Nie dziwnego przeto, że wśród częś- 

ci rozważniejszych polityków ukraiń- 

skich, z obozu Unda dawały się zau- 

ważyć od pewnego czasu objawy 0- 

trzeźwienia, nie przybierające wpraw- 

dzie konkretnych kształtów, być może 

z powodu braku inicjatywy z drugiej 

strony. Świadczyło o tej zmianie sze- 

reg faktów, a w ich liczbie niepośled- 

nie znaczenie należy przypisać pew- 

nym krokom i enuncjacjom ducho- 

wieństwa grecko-katolickiego. 

Musiało to wszystko zachęcić tam- 

tejszych polityków polskich, trafnie 

oceniających interes państwa w tej 

sprawie, do aktywnego działania. 

Znając nastroje miejscowego spo- 

łeczeństwa polskiego, nie można wpra- 

wdzie przeceniać szans tej grupy. 

Nie powinno to jednak zniechęcać au- 

torów. tej słusznej inicjatywy, wśród 

których znajdujemy nazwiska p. P. 

Dunin-Borkowskiego i Bocheńskiego, 

ludzi, którzy swemi publicznemi wy- 

stąpieniami nakreślili już drogi, po ja- 

kich zamierzają akcję prowadzić. Do 

ich zamierzeń mamy zupełne zaufanie. 

O przebiegu konferencji, treści re- 

feratów i dyskusji, oraz o stanowisku 

strony ukraińskiej dowiemy się zapew- 

ne wkrótce, a wtedy powrócimy jesz- 

cze do tego teńiatu. Dziś ograniczamy 

się do wyrażenia zadowolenia z pod- 
jęcia pierwszego kroku w tej niezmier- 

nie ważnej dła państwa dziedzinie, ży- 

  

czące iniejatorom powodzenia w ich 

akcji: 

Testis. 
* * * 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Kurjer Warszawski donosi ze 

Lwowa, że w ub. niedzielę odbyła się 

tam konferencja polityczna z udzia- 

łem polityków B. B. W. R. i organi- 

zacji politycznej ukraińskiej Undo. 

Konferencja odbyła się w prywatnem 

mieszkaniu ks. Łopatyńskiego, który 

należy do wybitnych przedstawicieli 

Unda, oraz uważany jest za męża za- 

ufania ks. metrepolity Szeptyckiego. 

Udział w konferencji ze strony 

ukraińskiej wzięło kilku wybitnych 

działaczy ukraińskich. Referat wygło- 

sił b. wojewoda lwowski p. Borkow- 

ski i poseł ukraiński Łucki. Obeeni 

byli ze strony polskiej działacze po- 

lityczni lwowsey, między innymi pos. 

Zdzisław Stroński z ki. B. B., Bocheń- 

ski, Paygert, Tęczarowski, wicepre- 

zydent miasta Irzyk i inni. 

  

Przyjęcia u P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 17. VI. (Pat). Pan 
Prezydent przyjął w dniu 17 b. m. mi- 
nistra pracy i opieki społecznej p. Hu- 
bickiego z delegacją komitetu wystawy 
chałupniczej w osobąch p: min. Simo- 
na i dyr. Dreckiego, którzy przybyli 
zaprosić Pana Prezydenta na zwiedze- 
nie wysławy. O godzinie 12 min. 30 
był u Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z wizytą pożegnalną dr. Lisiewicz, 
minister pełnomocny i konsul general- 
ny Rzeczypospolitej Polskiej w Mona- 
chjum. Wreszcie o godzinie 13 Pan 
Prezydent przyjął delegację Rady Na- 
czelnej Organizacyj Ziemiańskich w 
osobach p. Lubomirskiego i Wielo- 
wieyskiego. 

  

  

   

Prezes - 
włoskich kombatantów 

u Marszałka Piłsudskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Marszałek Piłsudski przyjął wczo- 

raj w godz. popoł. deputowanego 
adwokata Coselschi, prezesa wło- 
skiej organizacji związku ochotników 
wojennych. Deputowany Coselschi, 
wnuk emigranta polskiego, wręczył 
Marszałkowi Piłsudskiemu imieniem 
swej organizacji specjalny medal. 

Przyjęcia u Premjera. 

WARSZAWA, 17. VI. (Pat). Pan 
prezes Rady Ministrów Prystor przyjął 
w dniu 17 b. m. ministra przemysłu i 
handlu Zarzyckiego, a następnie mini- 
stra pracy i opieki społecznej Hubic- 
kiego. 

Marszałek Šenatu p. Raczkie- 
wicz u p. premjera Prystora. 

WARSZAWA, 17-V1. (Pat). Pre 
zes Rady Ministrów Aleksander 
Prystor przyjął w/dn. 17 b. m. mar- 
szałka Raczkiewicza, przewodniczą- 
cego społecznego kumitetu dla ofar 
powodzi woj. wileńskiego, nowo- 
gródzkiego i białostockiego, który 
poinformował p. premjera o akcji 
komitetu. 

Obrady prezesów dyrekcyj 
kolejowych. 

WARSZAWA, 17. VI. (Pat): Dnia 
16 b. m., pod przewodnictwem p. mini- 
stra komunikacji inż. Kiihna, obrado- 

wał zjazd dyrektorów wszystkich dy- 
rekcyj kolejowych. W obradach wzię- 
li udział również wszyscy dyrektorzy 
departamentów, główny inspektor oraz 
naczelnicy samodzielnych wydziałów 
i szef sekretarjatu ministra komunika- 
cji. Obrady otworzył p. minister ko- 
munikacji przemówieniem, w którem 

podkreślił. konieczność , prowadzenia 
jak najbardziej oszezędnej gospodarki 
we wszysfkich gałęziach służby kole- 
jowej. Pan minister wezwał w t- 
kich dyrektorów, aby polecili swym 
najbliższym współpracownikom prze- 
strzeganie zasad oszczędnościowych. 
Między innemi, p. minister wskazał 
konkretnie na pewne dziedziny gospo: 
darki, w których można osiągnąć osz- 
czędności bez naruszenia interesów go- 
spodarki społecznej. Do takich dzie- 
dzin należy osobowy ruch kolejowy, 
który z roku na rok wykazuje st ły 
wzrost przebiegu pocigów, co n 
uzasadnione potrzebami ludności, gdyż 
frekwencja w stosunku do przebiegu 
pociągów spada. Dlatego też p. mini- 
ster polecił przeprowadzenie rewizji 
zaludnienia poszczególnych pociągów 
i zależnie od wyników tych badań re- 
dukcję szeregu pociągów, począwszy 
od jesiennego rozkładu jazdy: Co się 
tyczy obecnie obowiązującego letniego 
rozkładu jazdy polecił p. minister ska- 
sować te pociągi lokalne które posiada - 
ją małą frekweneję. Dalej zwrócił p. 
minister uwagę na sposób wykonywa- 
nia robót kolejowych, zalecając uni- 
kanie pizeprowadzania tych robót we 
własnym zarządzie, a raczej oddawa- 
nia ich firmom prywatnym. Pan mi- 
nister zezwolił poszczególnym dyrek- 
cjom na uruchomienie specjalnych po- 
ciągów dła wycieczek turystycznych w 
porozumieniu z biurami podróży. 

Nowy rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

KRAKÓW, 17 VI. (Pat). Na re- 
ktora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
na rok 1931/32 obrano ks. prof. Kon- 
stantego Michalskiego. 

   

      

   

  

  

Dalszy spadek bezrobocia 
w ciągu tygodnia 

o 9.039 osób. 

Według danych Państwowych U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy, liczba bez 
robotnych w Polsce w dniu 13 b. m. 
wynosiła 304.230 osób, co w porów- 
naniu ze stanem z ubiegłego tygodnia 
wykazuje spadek bezrobocia o 9.039 
osób. 

W porównaniu z okresem tygod- 
niowym od 30 maja do 6 czerwca, 
spadek bezrobocia zwiększył się w 
dalszym ciągu o 2.199 osób, w po- 
przednim okresie wynosił bowiem 
6.840 osób. 

B. marszałek Senatu Szy- 
mański w Brazylii. 

RIO DE JANEIRO, 17. VI. (Pat). 
Były marszałek Senatu prof. J. Szy- 
mański wyjechał po 2-tygodniowym 
pobycie w Rio de Janeiro do Kurytyby, 
gdzie spędził podczas wojny i po woj- 
nie blisko 10 lat jako profesor oftalmo- 
logji na uniwersytecie w Paranie. Pra- 
sa tutejsza Śledziła pobyt gościa pol- 
skiego z dużem zainteresowaniem, pod 
kreślając jego zasługi dla nauki bra- 
zyliskiej, prof, Szymański jest bowiem 
autorem pierwszego wogóle podręcz- 
nika oftalmologji, wydanego w języku 
portugalskim. 

  

Aa 

Termin zgłoszenia mora- 
*. torjum. 

BERLIN, 17. VI. (Pat). „Vossiche 
Ztg.* informuje, że gabinet Rzeszy za- 
decydować ma jeszcze w ciągu bieżą- 
cego tygodnia, w jakim terminie zgło- 
szone ma być moratorjum transferu 
dla t. zw. chronionych rat reparacyj- 
nych. Pierwotnie planowane miało 
być zgłoszenie moratorjum w połowie 
sierpnia wobec podróży europejskiej 
amerykańskich sekretarzy Stimsona i 
Mellona, oczekiwanych w Berlinie 0- 
koło 20 lipca. Obecnie jednakże z po- 
wodu trudności wewnętrzno-politycz- 
sprawę moratorjum w terminie wcześ- 
nych rząd Rzeszy gotów jest podjąć 
niejszym. 

Belgijka wybrana „Miss 
Universum". 

„ GALVESTON, 17. 6. (Pat), — Na konkur- 
sie piękności na miss świata zwycięstwo od- 
niosła kandydatka Belgji. 
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'. POŁOŻONE NAD NIEMNEM 
Е prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
& na zasadach zdrojowisk państwowych. 

Ę KĄPIELE SOLANKOWE 

  

   

KWASOWĘGLOWE 
"—————— BOROWINOWE 

'NOWE ŽRODLO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 
HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia iecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. В. 
i lekarzy-konsultantów. — Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
WYCIECZKI BLIŻSZE I DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

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

«Komisja Zdrojowa. 
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Za 2 złote 85 gr. 
Wydawnictwo, MojaBibljoteka” w Hlarszawie 

ul. Szczygla 7 
daje w prenumeracie miesięcznej 

CO TYDZIEŃ 

pierwszorzędną powieść najprzedniejszych autorów świata. Za tak 
niską cenę po wpłaceniu na konto P.K.O. Nr. 26.175 lub przeka- 

zem pocztowym, otrzymać można 

4 tomy powieści miesięcznie, 
tworząc tym minimalnym wydatkiem: własną „Moją "Bibljotekę". 

a Warunki prenumeraty wraz z przesyłką pocztową: miesięcznie 
ZŁ 2 gr. 85, kwartałnie Zł. 8.—, rocznie Zł. 30.— 
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Marszałek Piłsudski w otoczeniu członków korporacji Piłsudia. Obok Marszałka 
Piłsudskiego siedzi prof. Witold Staniewicz. 

Sot. £. Siemaszko. 

Zmiany w dyplomacji polskiej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z kół zbliżonych do Min. Spr. w Belgradzie, jego miejsce zająłby 
Zagran. dowiadujemy się, że w naj ewentualnie dotychczasowy naczel- 
bliższych dniach podpisane zostaną nik wydziału południowego w MS.Z. 
nominacje trzech nowych posłów p. Guenther. Posłem polskim w Ko- 
polskich w Belgradzie, Hadze i Ko- penhadze według tych wiadomości 
penhadze. Jako kandydata na posła ma zostać mianowany p. Michał 
polskiego w Hadze wymieniają p. Sokolnicki z centrali M.S.Z. 
Babińskiego, dotychczasowego posła 

Realizowanie pożyczki francuskiej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że około 28  sokości. 
b. m. wpłynie do kraju '/ą pierwszej Natychmiast po powiększeniu się 

transzy pożyczki francuskiej na bu- w ten sposób funduszu na budowę 

dowę kolei Górny Śląsk—Bałtyk linji wzmożone będzie tempo budo- 

w sumie 165 milj. fr. franc. Druga wy, powiększone będą zamówienia 

połowa tej transzy wpłynie około na materjał i liczba zatrudnionych 

dnia 12 lipca w takiej samej wy- robotników przy budowie. 

Ogólna liczba ofiar zatonięcia „St. Philibert". 
NANTES, 17. 6. (Pat). — Ogłoszono tu 

trzecią listę ofiar katastrofy parowca „St. 
Philibert“, która w zestawieniu z dwoma po- 

przedniemi ogólną liczbę ofiar 503 
osoby. 

daje 
„Bank Polski Li 

M WIADOMOŚCI zKOWNA 
PISMO. MOCARSTW — SYGNATARJUSZY 

W SPRAWIE KŁAJPEDZKIEJ. 

Paryski korespondent „Liet. Žinios“ do- 
nosi, iž obecnie jest prowadzona korespon- 
dencja między rządem litewskim a państwa- 
mi — sygnatarjuszami konwencji kłajpedz 
kiej w sprawnie zagadnień prawnych skargi 

Prócz tego korespondent się dowiaduje, 
kłajpedzian, 
że państwa sygnatarjusze t. j. Francja, Au- 
#Ца 1 Włochy nadesłały Litwie podpisane 
przez nie pismo, omawiające cztery sprawy: 
1) stanu wojennego. 2) wyznaczania prze- 
wodniczącego trybunału, 3) sądów i 4) roz- 
rachunków finansowych. 

Co do pierwszej sprawy, mocarstwa stwier 
dzają, że Litwie przysługuje prawo ogłosze- 
nia stanu wojennego, gdy są do tego pod- 
stawy i gdy istnieje potrzeba takiego zarzą- 
dzenia, obecnie zaś mocarstwa potrzeby tej 
nie widzą. 

W drugiej sprawie sygnatarjusze przyz 
nają, że Litwie przysługuje prawo wyznacza- 
nia przewodniczącego trybunału, co się zga- 
dza ze stanowiskiem Litwy. 

W trzeciej sprawie, sygnatarjusze oświad 
czają, że, ich zdaniem, sądy kłajpedzkie mo- 
gą sądzić urzędników Wielkiej Litwy, stosu 
jąc ustawy Wielkiej Litwy. Rząd litewski, 
jak wiadomo, jest innego zdania. 

Co do czwartej sprawy, mocarstwa stwier 
dzają istnienie przeszkód które wypadnie u: 
sunąć. 

W kołach paryskich wyrażane jest zda- 
nie, iż pismo to ma charakter ultymatywny. 

WYMIANA „CZARNYCH KSIĄG*. 

Rządy litewski i łotewski wymienily 
„czarne księgi'*, w których oba kraje poda 

ja spis osób skazanych wyrokiem sądowym. 
Czarne księgi zostały rozesłane wszystkim 
instytucjom, mającym związek z ruchem cu- 
dzoziemców, 

DEFICYTOWY BUDŻET KRAJU 
KŁAJPEDZKIEGO, 

Na ostatniem posiedzeniu sejmiku kłaj- 
pedzkiego rozważano budżet kraju Kłajpedz- 
kiego, zamknięty z 11 milj. deficytem, a 
większy niż budżet roku ub. o 2,5 milj, lit. 
wskutek zamierzonego powiększenia płac i 
etatów. Przeciwko przyjęciu budżetu głoso 

wała frakcja litewska, robotnicy i socjalde- 
mokraci. 

LITEWSKO - WŁOSKIE ROKOWANIA 
HANDŁOWE. 

Z inicjatywy posła litewskiego w Rzy- 
mie i honorowego konsula w Genui przystą- 
piono do zorganizowania litewsko-włoskiej 
izby handlowej, której celem będzie rozsze- 
rzenie stosunków handlowych między Litwą 
a Włochami. Izba będzie się mieściła w ośro 
dku handlu zagranicznego Włoch — w бс- 
nui. 

LITEWSKO - NIEMIECKIE ROKOWANIA 
W SPRAWIE RUCHU GRANICZNEGO. 

Jak wiadomo, w r. ub. wygasła zawarta 
w 1928 r. niemiecko-litewska umowa w 
sprawie małego ruchu granicznego. Po wy 
gaśnięciu jej została ona w r. ub, przedłu- 
żona jedynie na 6 miesięcy, Obecnie pro- 
wadzone są rokowania w sprawie zawarc 
nowej umowy. Ze strony Niemiec wy: 
ne są bardziej ostre warunki, i 
Przedewszystkiem rząd n 
graniczenia zapasu produ! ży 
wych, które mieszkańcy gr raniczni przenoszą 
z sobą przy p. niu granicy, Rząd li- 
tewski nie zgadza się na te ograniczenia, 

  

   

  

    

    

  

      

Dypłomowana 
nauczycielka 

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

2 nie. Przyjmuje od 11—14. 
Subocz 6a — 7. 
  

  

"PPPOE KZI PSOKORSOLCZIZZE 

ROWERY PónęskiE 
PIRWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki | 
WILNO, ZAWALNA 11-a. 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty. 

— ŻADAJCIE CENNIKÓW. — 
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Giełda warszawska z dn. 17.VI. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . . . з . . . . . . 8,95—8,97—8,93 
Franki franc.. . « . . 34,94—35,01 - 34,86 
Belgja „ 124,23 — 124,51— 123,69 
Bukareszt « « . . « . 5,82 - 5,881, —5,801 fa 
Holandja . . „ . . 350,15 -360,05— 348,25 
Londyn . . . . . + 43,391/,— 43,50— 43,281, 
Nowy York . . . « . . 8,922—8,242—8,902 
Paryż . .. . .. . 34,94 -35,02>—34,86 
Praga 105 5 ASTA 0 W A2—2GA8—:       
Stokkolm . . . . ; . 2 
Szwajcarja . . . . 
Wiedeń . 

24 
. 113,26 — 173,09—172, 83 

ve 125,40—125,71 - 125,(9 
Włochy -- 5.4 -- . + + 46,72—46,84 —46,60 
Borlin w obr.pryw. ... ‚ с 202 -5 211,78 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% inwestycyjna . . . « . . . ... 82,25 
a Konwersyjna . . . .. .. . . 47,00 
5% kolejowa: 0044 «42.8600 
7% na z > > 
8% L. Z, В. 6. K.i B.R., obl. B. G. K. . 94.00 
Te same 7% . Sj BA 
4:/4% L. Z. ziemskie 
5% warszawskie . . 

+ 6 e + » 48,50 
+ 55,00—55,2 › 

8% warszawskie . . . . * * * 70,25—69,2> 
8% Częstochowy . . . « . . . ‚ „ 60,00 
10% Radomia . . « . е 5. . « « „ 78:50 
10% Siedlė6“ . 4. + -76%00-0-0.0-0 + 72,50 
694 Obl, m. Warsz. VI em. 
8-ma i 9-ta em. 

„dd... „48C(0 
+4e © 5.4650 

AKCJE: 

2:16 30.417008 
Wysoka s 2 wd, 4 BODO 
Węgiel + . 20,00 
Lilpop . +» © « « « « « „ » . „ 13,00—14,0 

sea dk les asa



    

| Miedzynarodowe 
obrady dziennikarskie w Bernie. 

"Bern, w czerwcu 1981 r. 

Wyjeżdżaliśmy z Paryża na posie 

dzenie Komitetu Wykonawczego Mię- 

dzynarodowej Federacji D: iennikar- 

skiej w chwili, gdy Fran | 

cie Święciła 300-tną rocznicę założe- 

nia przez Thćophraste'a Renaudot'a 

„Gazette de France*. Po upływie 3-ch 

wieków wyjeżdżaliśmy radzić — tym 

razem w Bernie — na tematy, sta- 

nowiące o pracy intelektualnej i o 

bycie materjalnym dziesiątków tysię- 

cy ludzi pióra. Dużo się od tych cza- 

sów. zmieniło, kiedy każdy z jakiegoś 

artykułu niezadowolony wikont pole- 

cał swym lokajom obić śmiałego zby- 

tnio dziennikarza i kiedy działo się to 

najzupełniej bezkarnie. Dużo, bardzo 

dużo od tych czasów się zmieniło. 

Międzynarodowa Federacja, do któ 

rej należy już obecnie znakomita wię- 
kszość prasy europejskiej, dąży ku 

skoordynowaniu we wszystkich kra- 

jach praw i obowiązków, związanych 

z dziennikarskiemi czynnościami za- 
wodowemi. Nie jest to, jak łatwo do 
myśleć się można, zadanie bardzo łat- 
we — różny charakter ustrojów po- 
litycznych, warunków ekonomicznych 
przepisów rządowych, poglądów ideo- 
wych w poszezególnych państwach i 
społeczeństwach utrudniają często i 
wielce tę pracę. A przecież posuwa się 

ona stale i systematycznie naprzód. 

I tegoroczne obrady Komitetu Wy 
konawczego świadczą wymownie O 
produkcyjnej: działalności Federacji 
w zakresie unormowania czynności 
dziennikarskich, tak skomplikowa- 
nych dz naskutek gorączkowego 
tempa życia, zawrotnych udoskonas 
łeń technicznych i... chronicznego 
przesilenia gospodarczego. Znałazły 
się przeto na porządku dziennym po- 
siedzeń problemy zasadniczego zna- 
czenia: kwestja praw autorskich w 
prasie codziennej, . uregulowanie 
spraw dotyczących radjo-dziennikar- 
stwa, zagadnienie kontraktów pomię- 
dzy wydawcami a składem redakcji, 
wprowadzenie w życie zawodowych 
sądów honorowych etc. etc. 

Prace w dziedzinie niejednego z 
tych problemów weszły już na tory 
realnej możliwości. Dzięki expose p. 
Vallot'a sekretarza generalnego Fe- 
deracji, oraz dzięki cennym wskazów 
kom p. Ostertaga, rzeczoznawcy ju- 
rydycznego Ligi Narodów. kwestja 
praw autorskich dziennikarzy będzie 
przedmiotem rzeczowych dyskusyj 
na najbliższym kongresie międzynaro 
dowym w Hadze. W Hadze również 
nastąpi jesienią uroczyste posiedzenie 
inauguracyjne międzynarodowego try 
bunału honorowego, powołanego do 
osądzania zawodowych sporów pra- 
sowych. Wreszcie, specjalna komisja 
mieszana, istniejąca przy Międzyna- 
rodowym Biurze Pracy w Genewie, 
bada zagadnienie norm kontrakto- 
«wych, które w przyszłości winny о- 
bowiązywać zarówno wydawców 
pism, jak i członków redakcyj. Po- 
stanowiono też poczynić cały szereg 
kroków, mających na celu zdobycie 
pewnych przywilejów prawnych i ulg 
materjalnych dla dziennikarzy, wy- 
legitymowujących się kartą członkow- 
ską Federacji. 

Komitet Wykonawczy pracował 
pod przewodnictwem p. Richardson'a 
prezesa Federacji i przewodniczącego 
delegacji angielskiej, nader intensyw- 
nie. Dzięki niespożytej energji i wy- 
jatkowemu zmysłowi organizacyjne- 
mu p. Paul'a Bourquin'a, prezesa Zw. 
Prasy Szwajcarskiej, oraz jego kole- 
gów panów dr. Feldmana, dr. Eg- 
ger'a i dr. Wechlin'a, dzięki ich nad- 

zwyczajnej gościnności, mogliśmy pra 
cować w zaciszu wspaniałych sal Pre- 
zydjalnego Pałacu Rządowego. 

    

   

Gościnność ta zresztą przejawia- 
ła się jeszcze w niesłychanie miłych, 
serdecznych i przyjemnych wyciecz- 

kach. oraz przyjęciach, urządzanych 

dla członków Komitetu  Wykonaw- 

czego przez władze federalne, kanto- 

nalne i komunalne szwajcarskie. 

Ze zjazdu takiego wynosi się po- 

krzepiające wrażenie rozwijającej się 

solidarności zawodowej i wzrastają- 

cej potęgi prasowej. Nie bacząc na 

zupełnie naturalne i wprost nieuni- 

knione tarcia polityczne, antagoniz- 

my ideologiczne i nawet rywalizacje 

osobiste, wyraźnie daje się odczuwać 

głębokie zrozumienie wspólności in- 

teresów i świadomość potrzeby roz- 

trząsania ich w duchu pojednawczo- 

ści międzynarodowej. Nie ulega wą- 

tpliwości, iż to systematyczne utrzy- 

mywanie kontaktu z wybitnymi dzien 

nikarzami większości krajów europej 

skich przyczynia się wydatnie do 
promieniowania haseł pokojowych. 

Polską prasę doskonale reprezen- 
tował redaktor A. Beauprć, stary by- 
walec tych Zjazdów; cieszący się mi- 
rem wśród członków Komitetu Wy- 
konawczego—żałować jednak należy 
że delegacja polska tak nieliczna była 
wasz korespondent bowiem występu- 
wał w charakterze przedstawiciela 
paryskiej prasy zagranicznej. Pożą- 
dane byłoby — ze względów czysto 
propagandowych — by jeden z: naj- 
bilższych kongresów Federacji odbył 
się w Warszawie. Mam wrażenie, że 
odnośna propozycja przyjęta byłaby 
z uznaniem przez Komitet Wykonaw- 

Z. St. K. 

  

W sprawie wpisów 
uniwersyteckich. 

Oświadczenie p. ministra W. R. I O. P. 
dr. Czerwińskiego. 

„Gazeta Polska“ donosi: W czasie 

swego pobytu w Krakowie, p. mini- 
ster Wyznań Religijnych i Oświece- 

nia Publicznego, dr. Sł. Czerwiński, 
przyjął delegację młodzieży akade- 
miekiej, która przedstawiła p. mini- 
strowi zaniepokojenie młodzieży aka- 
demickiej wiadomościami o zamierzo- 
nej podwyżce opłat za studja i złoży- 
ła odpowiedni memorjał w tej spra- 

wie. 
P. min. Czerwiński stwierdził, że 

badanie wysokości opłat idzie w kie- 
runku ich rewizji, dążącej nietyle do 
ich podwyższenia, ile do ich ujedno- 
stajnienia z tego względu choćby, że 

nieraz tego samego rodzaju opłaty są 

ośmiokrotnie wyższe na jednej uczel- 

ni aniżeli na innej. Pozatem zacho- 

dzi potrzeba pewnego uniezależnienia 

wyższych uczelni od budżetu pań- 

stwowego, który jest zależny od sy- 
tuacji gospodarczej państwa i ulega 

zmianie. Ta rewizja jest tem bardziej 

pożądana, że np. wskutek utrudnio- 

nego dostępu do laboratorjów, pro- 

sektorjów i seminarjów, studenci tra- 

cą lata studjów. Jeżeli obliczenia wy- 

każą, że uporządkowanie tej sprawy 

wymagałoby bardzo znacznego pod- 

wyższenia opłat, względnie, że niez- 

naczna podwyżka nie dałaby zamie- 

rzonych wyników, wtedy nie będzie 
się przeprowadzało zmian. P. min. 
Czerwiński zapewnił, że jeżeli wyj- 

dzie jakiekolwiek zarządzenie przez 

niego podpisane, to nie będzie ono 

powodowane żadnym innym celem, 

jak tylko dobrem młodzieży studju- 

jącej z uwzględnieniem jej warun- 

* ków materjalnych, które p. min. zna 

dokładnie, ponieważ sam w najcięż- 
szych warunkach materjalnych stud- 
jował. 

  

Popierajcie Ligę M šaką 

=== i Rzeczną!! —— 
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Za$adnienie turystyi w Polsee, 
W Polsce sprawa tury: jest zupełni 

dotychczas postawiona tylko straty. 

do ujemne wydatków cudzoziemców w Polsce 

i obywateli polskich zagranicą wzrosło z 47 

milj. zł. w 1923 r. do 71 milj. zł. w 1928 Re 

przy dalszej tendencji silnego wzrostu. Zmiana 

tej sytuacji finansowej ma pierwszorzędne zna 

czenie dla gospodarstwa narodowego Polski. 

     

Nasze tedy usiłowania winny iść przedew- 

szystkiem w kierunku szenia przy jazdu 

cudzoziemców do Polski. Nie możemy się łu- 

długie jeszcze lata, poza bilansem 

który tylko w pewnych okresach 

jest czynny — nie zdołamy utworzyć w na- 

szym bilansie płatniczym żadnej innej poważ- 

niejszej pozycji, ani w formie dochodu z ka- 

pitałów polskich ulokowanych zagranicą, ani 

w postaci dochodów z usług i świadczeń usku 

tecznianych przez Polaków zagranicą, ani w 

jakiejkolwiek innej formie. Strona bierna 

naszego bilansu płatniczego stale wzrasta. Pro 

ces ten musi trwać nadał, gdyż wskutek braku 

У nych kapitałów zwiąksza się zadłużenie 

naszego gospodarstwa narodowego wobec Za- 

granicy. W chwili obecnej skarb państwa pol- 

skiego płaci rocznie tytułem odsetek i zwro 

tu kapitałów zagranicznych aż ok. 450 milj. 

złotych. 

Jak widzimy więc zagadnienie rozwoju 

ruchu rurystycznego w Polsce jest choćby tył 

ko z punktu widzenia naprawy naszego biłan- 

su płatniczego kwestja bardzo doniosła: 

Tymczasem turystyka jest u nas zupełnie 

niewykorzystaną, ani jako źródło rozwoju go 

spodarczego, ani jako środek wyjątkowo nie 

zbędnej dla nas propagandy, mimo, 17 Polska, 

jako państwo nowopowstałe, jest samża przez 

się objektem ciekawym dla obcych, a poza 

tem posiada wszelkie naturalne warunki dla 

rozwoju krajowego i zagranicznego ruchu tu- 

rystycznego. 

Wychodząc z tego założenia b. premjer 

Bartel na wniosek b. ministra Skarbu Czecho 

wicza powołał w dniu 17 października 1928 r. 

Komisję Międzyministerjalną do zbadania za- 

gadnień turystyki. Komisja ta ukończyła swo- 

je prace w dniu 17 marca 1931 r. 

Rezultat dwu i półletnich żmudnych stud 

jów Komisji został w tych dniach ogłoszony 

drukiem, nakładem Ministerstwa Skarbu w 

specjalnem „Sprawozdaniu“ obejmującem 172 

str. dużego formatu. 

  

   
    

   

    

Treść tego ze wszech miar p 

wydawnictwa składa się z 2 „części: I. Me 

morjał Komisji p. t. „Zagadnienie tury yki 

w Połsce* i II. Sprawozdanie z działalności 

Komisji oraz załączniki — Projekt Uchwały 

Rady Ministrów o utworzenu Polskiego Urzę- 

du Turystycznego i program działalności te- 

goż Urzędu. 

Komisja zebrała bardzo obfity materjał 

informacyjny i porównawczy. Drogą szczegó 

łowej analizy doszła do wniosku, który w po- 

staci jednomyślnie przyjętej uchwały został 

ostatnio przedłożony panu premjerowi przez 

Prezydjum Komi. 

Wniosek ten przewiduje powołanie do ży- 

cia Polskiego Urzędu Turystycznego | Pań- 

stwowej Rady Turystycznej oraz uchwalenie 

przez Sejm ustawy o popieranu turysty 1, О- 

pierając się na dotychczasowem doświadcze- 

niu i na przykładzie większości państw euro- 

pejskich, Komisja uznała wy ie takiej u- 

stawy za jedynie celowe wyjście 7 

trudnej sytuacji, wytworzonej brakiem odpo- 

wiednich funduszów na cele turystyczne i dzi 

wną obojętnością zainteresowanych  czyn- 

ników społecznych. 

Poprzez całe „Sprawozdanie* czerwoną nir 

cią przewija się zasadnicza m śl: turystyka 

w dizsiejszych czasach stała się jedną z waż- 

niejszych gałęzi gospodarstwa narodowego, % 

więc powinna i musi być otoczona troskliwą 

opieką ze strony państwa i społeczeństwa. 

Zasługuje na podkreślenie, że omawiane 

„Sprawozdanie jest pierwszą u nas próbą 

wszechstronnego podejścia do zagadnienia tu 

rystyki w Polsce. Zarówno metoda w zebra- 

niu materjału, jak isposób formułowania koń 

cowych wniosków stoją na wysokim pozio- 

mie naukowym, a jednocześnie niepozbawio- 

ne są cech popularnego wykładu o tak donio- 

słej dziedzinie gospodarstwa społecznego. 

To też „Sprawozdanie Komisji Międzymi- 

nisterjalnej do zbadania zagadnień turystyki 

winno się znaleźć w każdej podręcznej bi- 

bljotece nietylko zawodowego publicysty i po- 

litvka, ale i przeciętnego obywatela, interesu 

jącego się sprawami swojego kraju. 

rz 

PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademji 

| Muzycznej i Musikhochschule 

   

          

udziela lekcyj fortepjanu 
uliea Dąbrowskiego Nr 12. m. 2 
  

    

JAPOŃSKI PROSZEK 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

й у inne robactwo. 

a KATOL sprzedaje się w Skła- 
*e_ dach Aptecznych i Aptekach. 

        
  

  

Wycieczka do Nowogródka 
i Czombrowa. 

Malowniczy jest Nowogródek, szcze 

gólnie teraz w czerwcu w okresie dni 

Mickiewiczowskich. Już sama jazda z 

Nowojelni do Nowogródka wąskoto- 

rową kolejką, przenosi w dawne za- 

mierzchłe czasy i uspasabia romanty- 

cznie. Lilipuci parowozik prycha i cię- 

żko sapie, wciągając małe wagoniki 

pod każdą górę, nie śpiesząc się wcale, 

gdyż przestrzeń dwudziestu paru kilo- 

metrów przebywa w ciągu półtorej go- 

dziny, co pozwala podróżnym napa- 

wać się małowniczością pięknego fali- 

stego krajobrazu. A ponieważ miałam 

przyjemność należenia do wycieczki 

Wileńskiej Izby Handłowo-Przemysło- 
wej, zorganizowanej przez jej prezesa 

p. R. Rucińskiego, pięciogodzinna jaz- 

da z Wilna do Nowogródka nie dłuży- 
ła mi się wcale. 

Komitet Organizacyjny Dni Mickie 
wiezowskich funkcjonuje umiejętnie 
i sprężyście Na dworcu spotkał i po- 
witał naszą wycieczkę członek Komite 
tu pan inżynier Wierniewicz, który po 
uprzejmem udzieleniu wszelkich infor 
macyj, przydzielił nam opiekuna, ma- 

jącego pokazać nam wszelkie nowo- 

gródzkie osobliwości. 
Na pierwszy rzut oka Nowogródek 

robi wrażenie symfonji bieli z zielenią, 
czystej olbrzymiej wioski, rozrzuconej 

  

promienisto na falistej przestrzeni, ze 

stylowemi dworkami tonącemi w zie- 

leni ogrodów, z niskiemi białemi kamie 

niczkami, na których tle nowożytne 

wielkie gmachy Izby Skarbowej, Wo- 

jewództwa i t. p. wyglądają jak no- 

wojorskie drapacze chmur, dziwnie nie 

harmonizujące się z krajobrazem, ja- 

kieś obce, niezasymilowane z ogól: 

nym charakterem miasta Resztki mu- 

rów i baszt pięknego,warownego o0n- 

giś zamku, fosy i wał obronny, wspa- 
niały i rozległy widok z góry Mendo- 
ga na pola, łąki, lasy i drogę, po któ- 
rej wedle podania, miała ze swym od- 
działem zbrojnym przemykać się do 

wsi Litewki Grażyna, przenoszą nas, 

dzięki czarowi poezji Wielkiego Wie- 
szcza Adama, w dawno minione wieki, 

pełne legend, šwitezianek. zgiełku 
walk i szczęku oręża. 

Nowogródek i jego okolice mówią o 
Mickiewiczu więcej, lepiej i bezpośred 
niej, niż wszystkie uczone studja i roz 
prawy, twórezość Wieszcza jest tak 
związana z duszą rodzinnego kąta, że 
nawet teraz w siedemdziesiąt pięć lat 
po śmierci jest on w nim obecny, 
realny, niemal żywy. Co chwila ma się 
złudzenie, że go się zobaczy w ulubio 
nej altance w ogrodzie przy domku 
jego rodziców, (obecnie własność pp. 

  

Dąbrowskich), że jeśli nie widzieliśmy 

go modlącego się w jednej z bocznych 

kaplic Fary, to tylko dlatego, że się 

za chwilę nam ukaże pod białemi słu: 

pkami ganeczku prześlicznego dwor- 

ka, ongiś własności Ojców Bonifrat- 

rów, obecnie doktorostwa Szymań- 

skich, którego widok nasuwa słowa: 

„Wszystko tak jak było, tylko się —- 

ku starości nieco pochyliło', gdyż do- 

mek i ogródek musiał w czasach dzie- 
ciństwa Miekiewicza, tak samo jak 

dziś wyglądać, tylko drzewa jeszcze 

bardziej się rozrosły i zestarzały a sto- 

pnie ganeczku trochę głębiej w zie- 

mię zapadły. 

Tak jak Kościuszko z Krakowem, 
tak Mickiewicz nierozerwalnie jest z 

Wilnem i Nowogródkiem związany, i 

dlatego głęboko odczutym i serdecznie 

pomyślanym czynem jest, że Nowogró 

dek stawi pomnik swojemu wielkiemu 
synowi, nie z bronzu, albo marmuru, 

ale sypie mu kopiec z tej ziemi, z któ- 

rej jego gen jusz czerpał swoje żywotne 

soki. Sypanie kopca raźno posuwa się 

naprzód i prędko dobiegnie końca gdyż 

każda wycieczka, zwiedzająca Nowo- 

gródek śpieszy wnieść taczkę ziemi, 

by w miarę sił i możności, przyczynić 

się, aby ten kopiec Mickiewicza wy- 

glądał jak najpiękniej i najokazalej. 
Dla uświetnienia Dni Mickiewiczow 

skich, społeczeństwo nowogródzkie, or 
ganizuje cały szereg imprez, jak Świę 
to Pieśni, które się już odbyło, Wie- 
czór Słowa, Muzyki i Plastyki, ku czci 
Wieszcza urządzony staraniem mło- 

We LL E NS RI 

  

Otwarcie Miz-um Sztuki Współczesnej i Wystawy Artystów Plastyków 
w Wilnie dnia 14 b m. 

Fot. J. Łoziński. 

PERDAVIMO Еа 

Czy nieprzedwczesna radość? 
BERLIN, 17.VI. PAT. — Wynik 

wczorajszego głosowania w konwen- 
cie senjorów Reichstagu kormentowa- 
ny jest przez całą prasę niemiecką. 
Centrowa „Germania“ wspomina o 
czynie państwowo-politycznym. któ- 
ry w decydującej chwili uchronił 
Niemcy przed stoczeniem się w chaos. 
Według „WVorwae:ts", socjal-demo- 
kraci przez swą taktykę przyslužyli 
się wybitnie masom robotniczym. 
Organ Landbundu „Deutsche Ta- 
gesztg." podkreśla, że zwycięstwo 

Brueninga łatwo stać się może zwy- 
cięstwem pyrrusowem, 6 ile rząd 
zawiedzie oczekiwanie stronnictw. 
Chodzi w pierwszym rzędzie o nie- 
zwłoczne podjęcie kroków w spra- 
wie rewizji spłat reparacyjnych, 
następnie zaś o rekonstrukcję gabi- 
netu i zmodyfikowanie najostrzej- 
szych zarządzeń dorażnych. Dzien- 
nik domaga się między innemi gwa- 
rencji, iż rząd spełni postulaty ag- 
rarne, wysunięte przez ministra wy- 
Żywienia Schielego. 

Bruening zgadza się na rekonstrukcję gabinetu 
BERLIN, 17. VI. (Pat). Według in- 

fomacyj komunistycznej „Welt am 

Abend“, kanclerz Bruening na konfe: 

rencji z przedstawicielami nžemieckiej 

partji ludowej, jaka poprzedziła wczo - 

rajsze posiedzenie konwentu senjorów 

miał wyrazić zgodę na rekonstrukcję 

gabinetu w odpowiedniej chwali w 

myśl postulatów ciężkiego przenzysłu 
niemieckiego. 

W związku z tem zbliżona do mie- 

mieckiej partji ludowej „Deutsche Ail- 

gemeine Ztg.* ogłasza oświadczenie 

przywódcy partji ludowej Dingeldey'a 

  

odnoszące się do rozmów z kasiclerzem 
Brueningiem. Kancierz zdaniem Din- 
geldey'a podnieść może walkę © rewi- 
zję reparacyj tylko na ezele rządu, któ- 
ryby zapewnił mu całkowity prestige 
i zdecydowaną postawę. Ponieważ de- 
kretu nie można już było cofnąć bez 
narażenia ma  niebezpieczeństwo, że 
Rzesza Niemiecka nie będzie mogła wy 
konać swych: zobowiązań, nastąpić 
muszą zdecydowane reformy według 
jednolitego i wszechstronnego planu. 
Żądanie to wymaga nowych i energicz- 
nych osobistości w rządzie 

Hitlerowcy w białych koszulach. 
KROLEWIEC, 17-V1 (Pat). W 

Piławie odbył się zjazd hitlerowców, 

który zgromadził około 1500 osób. 

Celem ominięcia zakazu noszenia 

bronzowych koszul, uczestnicy zjaz- 

du wystąpili w jednakowych koszu- 
łach koloru białego, Podczas zjazdu 
urządzono szereg ćwiczeń i mar- 
szów. 

Przebieg przesilenia w Austrii. 
WIEDEŃ, 17. 6. (Pat). — Oma- 

wiając przesilenie gabinetowe, wyra- 

ża dzisiejsza prasa wiedeńska przeko- 

nanie, że rozwiązanie przesilenia na- 

stąpi jeszcze w ciągu dnia dzisiejsze- 

go. „Reichspost* dowiaduje się. iż 

prezydent Miklas wczoraj już pro- 

sił prywatnie kanclerza Endera, aby 

podjął się ponownie misji utworzenia 

nowego rządu. Oficjalne powołanie 

dr. Endera nastąpi dziś, po konferen- 

cji prezydenta z przywódcami stron- 

nietw. 
Klub  chrześcijańsko - społeczny 

uchwalił na wczorajszem posiedzeniu 

pełne zaufanie dr. Enderowi i wyraził 

prośbę, aby przyjął ewentualnie pro- 

pozycję prezydenta. Po dymisji ga- 
binetu zjawili się wczoraj w gmachu 
parlamentu posłowie francuski, an- 
gielski i niemiecki, aby poinformo- 

wać się u wicekanclerza Schobera o 
sytuacji politycznej. Dr. Schober u- 
dzielił dyplomatom uspakajających 

wyjaśnień. : 
WIEDEN, 17. VI. (Pat). Przez caly 

dzień 17 b. m. prezydent republiki au- 
strajackiej Miklas konferował z przy- 
wódcami stronnictw parlamentarnych. 

PES 

Tragiczny wypadek samochodowy. 
PARYŻ, 17, 6. (Pat). — Bawiący w Pa- 

ryżu radca legacyjny Ministerstwa Spraw 
Zagranieznych p. Karszo-Siedlecki wyruszył 

w dniu 17 b. m. na wycieczkę do Bretanji. 

Po przejechaniu kilku kilometrów od miastu 

Nantes samochód, którym jechał p. Karszo- 

Siediecki, cheąc uniknąć zderzenia z autem 

ciężarowem, wyježdžającym z bocznej dro- 

nego rowu. Drzwi samochodu otworzyły się 
i przez nie wypadła z Karszo-Siedleckim p. 
Marja Borysławska, która przygnieciona cię- 
żarem przewracającego się mamochodu zo: 
stała zabita na miejseu. Sam p. Karszo-Sied- 
lecki odniósł lekkie, powierzchowne rany, 
Ciężej ranny jest szofer. Zwłoki pani Bory- 
sławskiej odwieziono do Nantes. 

gi, skręcił gwałtownie i wpadł do przydroż- 

Wielki 4-masztowy 

CYRK 
STANIEWSKICH | 

ul. Mickiewicza 55. 

dzieży Gimnazjum imienia Miekiewi- 
cza, na którym młodzież wykonała 
szereg pieśni pod batutą prof. Łoziń- 
skiego, uczeń 7 klasy p. Kiersnowski 
wygłosił bardzo dobry, przepojony głę 
bokim kultem i miłością, odczyt „Mi- 
ckiewicz, jako syn ziemi Nowogródz- 
kiej“ i odegrane zostały „Widzenie E- 
wy” z Il części Dziadów i „Rada w Do 
brzynie*, Całe widowisko nacechowa- 
ne było szczerym kultem dla Mickie 
wicza, a młodzi wykonawcy pełni byli 
zapału i dobrych chęci, więc mniejsza 
0 to, że stylizacja ballady „Zbrodnia to 
niesłychana, pani zabiła pana”, na 
„Stała się nam nowina”, śpiewana na 
melodję wesołej kolendy wyglądała 

trochę dziko, że szlachta Dobrzyńska, 
ucharakteryzowana była na zbójców 

z Powrotu Taty, a wykonawczynie- O- 
dy do Młodości z melodeklamacją da- 
wały sobie jeszcze jakoś radę, ale o 
plastyce miały bardzo słabe pojęcie. 

Grunt, że wszyscy wykonawcy. zarów 

no młodzież męska, jak żeńska, mieli 

jak najlepsze chęci i że się nietylko sa 
mi dobrze bawili, ale sprawili wielką 
uciechę swoim wychowawcom,  ro- 
dzicom, wujciom, ciociom i rodzeńst- 

wu, przybyłym tłumnie na ten Wie- 

czór: Co do dalszych imprez w najbliż 

szych dniach zapowiedziany jest od- 
czyt profesora Pigonia, i na zakończe 
nie Dni Mickiewiczowskich wspaniały 
obchód Kupały na górze, na placu 
wśród ruin zamku. 

Wprost nie do pomyślenia, by 
ktoś zwiedzający Nowogródek, nie od- 

Wobec wielkiego powodzenia CYRK POZOSTAJE 

w WILNIE do niedzieli 21-go czerwca włącznie. 
Dziś w czwartek [8 czerwca i jutro piątek 19 czerwca pocz. o g. 8.20 w. 

WIELKI PROGRAM OTWARCIA 
20 pierwszorzędnych atrakcyj! —— 20 pierwszorzędnych atrakcyj | 

był wycieczki nad Świteź i do Czomb- 
rowa, tem bardziej, że komunikacja a- 
utobusowa ze Świtezią jest niedroga, 
a do Czombrowa nakłada się tyłko ki- 
lometr drogi. Chociaż znacznie mniej 

sze nietylko od Naroczy, ale i od Тгос 

kich jezior, otoczone ze wszystkich 
stron lasem. Świteź ma dziwny czar 
i urok, sprawiający, że najbardziej pro 
zaiczni ludzie, deklamując: „Gwiazdy 
nad tobą i gwiazdy pod tobą, i dwa za 

baczysz księżyce, nocują w schroni- 

sku nad Świtezią, pewni, że stanie się 

cud i że będą świadkami tego fenome- 

nu, nawet i wtedy gdy chmury zasła- 

niają gwiazdy, a nieodpowiednia kwa- 

dra, czyni księżyc niewidzialnym. 
Zresztą nocleg jest wcale wygodny, 

gdyż Schronisko Towarzystwa Krajo- 

znawczego jest zupełnie przyzwoicie 
prowadzone. 

Okrążając gazon i zajeżdżając przed 

ganek dworu w Czombrowie (Soplico- 

wo z „Pana Tadeusza“) ma się wra- 

żenie, że stał się cud, który cofnął nas 

o sło dwadzieścia lat wstecz, że nie by- 

ło wielkiej wojny, gdyż duży biały 
dwór wygląda tak samo jak wtedy, 

w otoczeniu tych samych drzew i krze- 

wów bzów i jaśminów, umeblowany 

temi samemi pięknemi staremi me- 

blami, za dworem śliczny wirydarzyk 

w którym rosną nasze swojskie kwia- 

ty, łzy wenery, kampanulle, maki, nar 

cyzy, irysy, pachnące rezedy i matjo- 

le, a dalej szpalery Ścieżek z malw i 

łubinów ogrodowych, przecinające sad 
owocowy, prowadzące przez mostek 
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Dalszy odpływ dewiz i złota 

z Banku Rzeszy. 

BERLIN, 17. VI. (Pat). Sprawoz- 
danie Banku Rzeszy za drugi tydzień 
b. m. datowane 15 czerwca wykazuje 
dalszy odpływ dewiz i złota na sumę 
544,3 miljona mk. Uwzględniając wyz 
bycie się przez Bank Rzeszy weksli za- 
granicznych na sumę 100 milionów 
mk. oraz odpływ dewiz w dn. między 
13 a 15 b. m: na sumę około 200 miljo- 

nów mk. ogólny ubytek pokrycia w 

Banku Rzeszy w pierwszej połowie 

czerwca b. r. prasa ocenia na zgórą mil 
jard mk.. Odpływ dewiz był zatem w 
ubiegłym okresie gwałtowniejszy, ani- 

żeli podczas kryzysu w kwietniu 1930 
r. i w październi 

   

zierniku ub: r. Obecnie spo- 
dziaweny jest okres uspokojenia, gdyż 

terminy większych płatności przypada 

ją dopiero na ultimo czerwca. Pokry: 

cie banknotów markowych złotem i 

dewizami wynosi obecnie 48,1 proc.. a 

pokrycie ogólnego obiegu banknotów 
44,7 proc. wobec 54,5 proc. na ułtimo 

maja. Pokrycie nie spadło poniżej u- 

stawowej normy 40 proc. dzięki odpo- 

wiedniemu skurczeniu się obiegu: 

SERA 

NOowOŚCI WYDAWNICZE 

Almanach  Fotografiki Wileńskiej. 

Wydany staraniem i nakł. Fotoklubu wil. 

w ezwartym roku jego istnienia. Skład gł. 

Wilno, Dominikańska 1 Św. Wojciech. 193Ł, 

Wydawcy, w godnej pochwały trosce © 

wysłani a szeroki świat przeglądu sztuki 

fotograficznej w Polsce, wzięli na siebie 

inicjatywę uświadomienia czytelnika o doro- 

bku artystycznym swych pracowników. Te- 

ksty opracowane zostaly po francusku, nie 

miecku i angielsku. O narodowości w foto- 

grafji pi p. Jan Bułhak, tłumacząc obcymi 

swojsko: naszych tematów  slowi kich, 

naszej miłc do słońca, przyrody i 

jeszcze nie skłóconych w walce z człowie 

kiem o wytępienie*. O literaturze fotogra 

cznej pisze również p. Bułhak, a mianowici: 

o francuskim autorze tego przedmiotu Pu- 

yo, i wydawnictwach paryskich z tej dzie: 

dzimy. Artykuł ks. P. Śledziewskiego, (jest to 

jeden z tych przybyszów co się szczerze 

„przykochali* do naszego miasta, bada je i 

ogląda ze wszech stron i o każdej porze ro- 

ku). O twórczości w fotografice mówi, o for- 

mach i freści wzruszeń artystycznych, o te- 

chnice i walce jakgdyby, między realizmem 

azja objektywu. Daje przytem prze- 

gląd rozkwitu tej sztuki u nas i zdobyczy 
w rodzaju tych, że np. tego roku „Zachgta“ 
otworzyła po raz pierwszy podwoje dla fo- 

tografiki, przyjmując ją do „szlachetnej ro- 

dziny artystycznej”. P, Bułhak pi 

o uczciwem rzemiośle fotografi 
Fotoklubie wileńskim, p. A. Zakrzewski stre 
szcza poglądy R. de Sizeranne, St, Turski 
w zbyt krótkim artykule wspomina o 25 le 
tniej pracy p. Bułhaka na polu sztuki foto- 
graficznej i reklamowania Wilna, potem о- 
bszerna bibliografja, i 40 pięknych fotogra- 
fij, z których Nr. 1, 4, 5, Zakrzewskiego, 14, 
15, 49, Bułhaka, 30 i Giewont Śledziewskiego, 
Zdanowskiej 31, są istnemi kompozycjami. 
pełnemi duszy artysty, nastroju, myśli i re- 
welacyjnych efektów świetlnych lub pejza- 
żowych. Hro 

  

    
   

  

           

    

      

   

     

  

  

   

      

  

-— Pamiętnik Warszawski. Rok. III. Ze- 
Szyt 5. Warszawa 1931 rok. Zawiera sześć 
nastrojowych wierszy laureata, Leopolda 
Staffa, artykuł prof. Zielińskiego: Antyk F. 
Nietzschego, zajmujące studjaum o wpływie 
świata antycznego na niemieckiego filozofa. 
Zuchwały i paradoksalny apel do Niemców 
Drieu la Rochelle o wojnie i granicach, o 
cywilizacji i wspólnocie ideałów. Piękny 
jest psalm Wittlina ‚а przerażający w swej 
tragicznej mocy wiersz Marji Jasnorzewskiej 
(Pawlikowskiej), Głos Nieurodzonych. Da! 
szy ciąg oryginalnie pisanej powieści histo- 
rycznej Berenta. „Wywłaszczenie Muz“, za- 
wiera opis bitwy Maciejowiekiej i wrażeń 
Niemcewicza z tej epoki. Niewyzwolona Li- 
teratura żywego proletarjatu, pióra M. Pie- 
chala, jest bardzo ciekawym obrazem umv- 
słowości i „duszy* Łodzi, jej mieszkańców, 
ich stosunku od maszyny i literatury. 

  

Proza rosyjska po wojnie światowej S 
Kułakowskiego, Plastyka T. Czyżewskiego, 
recenzja z dramatu Nałkowskiej R. Z. i ak- 
tualja z dziedziny krytyki literackiej przez 
rozmaitych autorów zamykają zajmujący 
jak zwykle zeszyt Pamiętnika. : 

   

Gloria 
znane ze swej 
dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalamiw kraju i zagranicą 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. 
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nad parowem wgłąb parku cienistą 
„aleją. Z lipowej altanki roztacza się 
piękny widok na leżącą w dole wieś 
Radogoszcz i łąki na których dzisiaj 
jeszcze prawosławna ludność okolicz- 
nych wiosek, w wigilję świętego Jana 
starego stylu, rozpala ognisko i Śpie- 
wa stare pieśni kupalne. Staropolska 
gościnność z jaką właściciele Czombro 
wa, p-two Karpowiczowie, witają zwie 
dzających, których oprowadzają u- 
przejmie po dworze i parku, potęguje 
jeszcze wrażenie, że się jest w dawnym 
innym świecie, w którym uprzejmość 
i gościnność była jedną z kardynal- 
nych enót naszego kresowego społe- 

czeństwa. 
Pobyt w rodzinnych miejscach na- 

szego genjalnego poety, Nowogródku, 
nad Świtezią i w Czombrowie, jest 
najłepszym kluczem do wczucia się i 
zrozumienia twórczości Mickiewicza i 
czyni go bardziej ludzkim, bliższym 
nam i droższym, nic mu nie ujmując 
z jego majestatu i wielkości. I dlatego 
właśnie należy się wielka wdzięczność 
Komitetowi Dni Miskiewiczowskich z 
p. wojew. Beczkowiczem na czele, za 
zorganizowanie tego obchodu, za ułat 
wianie i ułdogodnienia, z jakiemi za- 
równo wycieczki, jak też i poszczegól- 
ni zwiedzający spotykają się na każ- 
dym kroku. 

Zojja Piasecka-Kalicińska. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niezwykła tranzakcja. 

Żona sprzedana 
W granicznej osadzie Łoździeje wydarzył 

się wypadek który jest żywo komentowany 

wśród okolicznych mieszkańców. 

Niejaki Antoni Draczew, stolarz z zawodu 

będąc w skrajnej nędzy sprzedał swemu ku- 

zynowi przybyłemu z Chicago Janowi Kar- 

deckiemu swoją młodą i piękną żonę za 300 

dolarów. Mimo sprzeciwu żony Kardecki za- 

  

za 300 dolarów. 

brał kupiony „towar% i usiłował wywieźć 

ją do Litwy. 
Na granicy Kardeckiego z Draczewą za- 

trzymano ponieważ ta. ostatnia nie miała 

zezwolenia na wyjazd, 
Draczewą odstawiono do miejsca zamiesz 

kania. „Sprzedana żona* złożyła skargę na 

nieeny postępek męża. 

wyrok na komunistów. 
Sąd okręgowy w Grodnie po rozpatrzeniu 

sprawy członków komitetu komunistycznego 

partji Zachodniej Białorusi w Grodnie ska- 

zał dwóch oskarżonych na 4 lata więzienia 

każdego, trech oskarżonych na 3 lata cię- 

żkiego więzienia oraz dwóch oskarżonych 

na 2 lata ciężkiego więzienia z pozbawie- 

niem praw, (Pat.) 

„эрасегу“ samolotów sowieckich 

nad palskiem terytorjum. 

  

Na odcinku granicznym Wilejka wpobliżu 

nij at żono samolot sowiecki, który w 

ciągu dłuższego czasu krążył na pograniczu 
)nia 15 b. m. na odcinku granicz- 
>dowszczyzna ukazały się trzy sa- 

moloty sowieckie, które po okrążeniu kilku 

granicznych wsi odleciały w kierunku Komaj- 

Pożary na 
Z Wilejki donoszą i wielkim pożarze któ- 

ry wybuchł w dniu wczorajszym we wsi Ła- 
bielińce i wyrządził wielkie szkody. 

Ogień powstał w zabudowaniach osadnika 

wojskowego Aleksandra Utońskiego. Pastwą 

płomieni padło kilka zabudowań z inwenta 

rzem żywym i martwym, wyrządzając szkody 

na 60.000 tysięcy złotych. 
Jak ustalono, pożar powstał wskutek pod 

palenia, którego rzekomo miał się dopuścić 

sąsiad Utońskiego, którego zatrzymano. Dal- 

sze dochodzenie w toku. 
Drugi pożar wybuchł we wsi Czerniewo, 

gminy leonpolskiej, niszcząc dwa budynki. 

    

     
     

  

ska. 
Wczoraj nad Stołpcami przeleciał niezna. 

ny samolot, który po okrążeniu stącji odle- 
ciał w kierunku stacji Niegorełoje. 

„Spacery samolotów bolszewickich są 

związane z odbywającemi się manewrami so 
wieckiej floty powietrznej na Białorusi. 

prowincji. 
Straty wynoszą ponad 4.000 zł. 

Powodów pożaru narazie nie ustalono. (e) 
Również we wsi Ropniki gm. tarnowskiej 

z nieustalonej dotychczas przyczyny wybuchł 

pożar w zabudowaniach gospodarza Kopcia 

Józefa. Ogień przerzucił się na sąsiednie za- 

budowania. Spłonęło ogółem 8 gospodarstw. 

Straty wynoszą 47 tysięcy złotych. Podczas 

pożaru dotkliwe poparzenia odniosła Paulina 
Nowicka tak, iż musia Č 
tala w Lidzie. W akcji raiunkowej brala u- 

dział ochotnicza straż pożarna z Porzeczan, 

Radziwoniszek i Kasiłowców oraz miejscowa 

ludność. (Pat.). 

    

     

  

„Młody Las" Hertza 
w Nowogródku. 

Po sukcesach osiągnięty w Brześciu i 

Lidzie zespół teatralny Ogniska Kolejowego 

4 Wołkowysku wyjeżdża jeszcze na dwa 

przedstawienia do Nowogródka, gdzie w obec 

nej chwili odbywa się wystawa pamiątek zna- 

komitego Wieszcza. 

Nie potrzebuję pisać jak kolosalne znacze 

nie kulturałno-oświatowe ma taka wystawa, 

10 też nal gorąco przyklasnąć powziętemu 

projektowi przez zespół wołkowyski, życząc 

zrozumienia lego szlachetnego wysiłku kole- 

jarzy, przez odnośne władze i społeczeństwo 

nowogródzkie. 

Pisaliśmy już w swoim czasie, jak warto- 

ściową jest ta sztuka, gdzie niemal z każde- 

go wiersza płynie szalona tęsknota do „U- 

kochanej Mowy Ojczystej* szalone samozapar 

cie się „Polskich Dzieci*, odważnie stawia ją 

cych czoło „hydrze moskiewskiej”. 

Zespół składający się z 50 osób wiezie ze 

sobą własne dekoracje i kostjumy, jednocześ 

nie razem z zespołem wyjeżdża wycieczka 

gimnazjalna i Kolejowe Przy sposobienie Woj- 

skowe z orkiestrą. т 2 

Nadmienić jeszcze nale že sztuka wy- 

reżyserowana jest bardzo st anie, a zgrany 

zespół dobrze wywiązuje się ze swego zadania 

pozostawiając wszędzie po sobie bardzo głę 

    

       

    

  

    

   

  

      
   

  

  

  

ecia udziału w powyższej sztuce 

specjalnie zostało zaproszonych kilku ze zdol 

niejszych członków sekc teatralnej Ogniska 

Kolejowego w Wilnie, którzy wystąpią w ro- 

1ach tytułowych. 
Przedstawienia odbędą się w dniu 28 i 29 

czerwca, a niskie ceny biletów pozwałają przy 

puszczać, iż ten wysoce doniosły cel zostanie 

w zupełności osiągnięty przez zespół wołko- 

wyski. 

  

  

  

S—wicz. 

LIDA 
-- Kongres Eucharystyczny w Lidzie. о-, 

negdaj zakończyły się obrady I-go Kongresu 

Eucharystycznego w Lidzie, w którym wzięło 

udział przeszło 20 tysięcy wiernych. Obrady 

odbywały się na Zamku Gedymina oraz w 

salach kimoteatrów „Nirwana“ i „Edison“. 

W kongresie uczestniczyli ks. biskup. Mi- 

chalkiewicz, ks. prałat Lubianiec, liczne du- 

chowieństwo, przedstawiciele władz państwo 

wych, wojska, szkolnictwa, organizacyj Sspo- 

łecznych i szerokie masy ludności, Marszal- 

kiem kongresu był p. Suszyński, gen, dywi- 

zji w sianie spoczynku. Uczestnicy kongre- 

su przesłali depesze hołdownicze do Pana 

Prezydenta Rzplitej, p. Marszałka Piłsudskie 

go, nuncjusza apostolskiego i arcybiskupa 

metropolity wileńskiego. Przed zamknięciem 

kongresu uchwalono szereg rezolucyj. (Pat). 

+ Zebranie Zw. Zaw. Prac, Administe. 

Gminnej. Odbyło się tu doroczne ogólne 

zebranie Związku Zawodowego  Pracowni- 

ków Administracji Gminnej pow. lidzkigo. 

Obrady toczyły się w sali konferencyjnej 

starostwa lidzkiego. Na porządku dziennym 
były sprawy organizacyjne, emerytalne, dok- 
ształcania zawodowego, wybory władz Zwią- 
zku, uchwalenie budżetu oraz wybory dele- 

gatów na XVII walne zgromadzenie w Gdy- 
ni. Prezesem lidzkiego Oddziału Zw, Zaw. 
Prac, Adm. Gm. został wybrany ponownie 
p. Abrożej. Budżet Oddz. ustalono w kwo- 
cie 1480 zł. Na zjeździe p, Abrożej, sekre- 
tarz gminy lidzkiej, wygłosił obszerny refe- 
rat pod tyt: „Pracownicy gminni w pracy 
społecznej, ich stosunek do ludności i 
władz, a postulaty zawodowe*. W zjeździe 
uczestniczyło 29 delegatów z terenu powiatu 
lidzkiego. (Pat). 

-- Buda strzelecka, Oddział lidzki Zwiąe- 
ku Strzeleckiego uruchomił pierwszą na te- 
renie powiatu t. zw. budę strzelecką, która 
wyjechała na objazd powiatu celem propa- 
gowania strzelectwa wśród szerokich sfer 
społeczeństwa, Z budy mógł korzystać każdy 
obywatel za drobną opłatą i w ten sposób 
zaprawiać się do systematycznego uprawia- 
nia strzelectwa. Buda ma jednocześnie cha- 
rakier propagandowy w związku z zagadni 

  

niem obrony narodowej oraz ze sprawą zbii- 

żających się wielkich zawodów strzeleckich 

narodowych i międzynarodowych. — Mini- 

sterstwo Skarbu, doceniając znaczenie pro- 

pagandowe takich bud strzeleckich, žwolni- 

ło je od wszelkich podatków. (Pat). 

     

  

Sezon koafitur. 

Nadchodzi najpiękniejszy okres lata, kie- 

dy wszystko kwilnie i dojrzewa — czas pe- 

łen poezji i uroku, Dla gospodyń i smako- 

szy zaznacza się on prócz tego wielką ilo- 

łatwieniem w dysponowaniu 

j awki, poziomki, czereśnie, 

trzeba zachować na zimę w postaci konfitur, 

menu obiadowego, przypomina jednak, że 

cheąc wspomnienia tych nowalijek przenieść 

w dalszą przyszłość, trzeba dobrze popraco- 

wać. Kurczęta, szparagi, raki, można tylko 

Najlepszy to i najzdrowszy przysmak 

Okres smażenia konfitur zaczyna się te- 

raz i trwać będzie całe lato, aż do ostatnich 

owoców i jagód — derenin i żórawiny. Każ- 

dy zatem może i ma czas nasmażyć sobie 
konfitur z tych jagód, które najwięcej lubi. 
I niech nikt nie zastawia się brakiem pie- 

niędzy. Każdy zarobkujący normalnie, choć- 
by w najskromniejszym zakresie, może sobie 
na to pozwolić w imię dobrze zrozumianej 

oszczędności. Tak jest oszczędności. Bowiem 

oszczędność polega nie na tem, żeby odma- 
wiać sobie wszystkiego, co smaczne, zapy- 
chając żołądek kartoflami i gęstemi zupa- 
mi, lecz żeby wybierać z pośród potraw naj- 
zdrowsze i przynoszące organizmowi najwię- 

kszy pożytek. Niema zdrowszego przysmaku 
dla dzieci, jak konfitury. Cukier i owoce — 
cóż może być lepszego. 

  

   

        

Dzieci doskonale czują to instynktownie 

i przepadają za konfiturami. Przypomnijmy 

sobie nasze dzieciństwo; kto z nas nie cze- 

kał z niecierpliwością na pianki przy sma- 
żeniu konfitur? Cóż to za przyjemność była 
oblizywać dużą łyżkę, zanurzoną w pian- 
kach! Bodaj same konfitury lepiej nie sma- 
kowały! I niejeden z nas ma na sumieniu 
drobne przestępstwa młodości: wspinania się 
na krześle do kredensu, aby złasować tro- 
chę konfitur ze słoika. 

Nieporozumienie między dziećmi i star- 
szymi polegało na tem, że dawniej, starsi 

uważali konfitury za przysmak, luksus, na- 
grodę dla grzecznych dzieci, podczas gdy or- 
ganizm dziecięcy, w okresie krzepnięcia i ro- 
zwijania, poprostu domagał się cukru, Jest 
rzeczą dowiedzioną, że cukier i zawierające 
go produkty, wzmacniają energję, działal- 
ność władz umysłowych, pokrzepiają tkanki 
i kości. Nawet kawałek czekolady, zjedzony 
w czasie pracy umysłowej, działa wzmacnia- 
jąco i pobudzająco, Wiedzą o tem we Fran- 
cji, gdzie dzieci do szkoły i urzędniczki do 
biura najczęściej biorą jako śniadanie ka- 
wałek bułki z czekoladą. Zup prawie nie je- 
dzą, stąd też pochodzi przysłowiowa szczu- 
płość i zręczność Francuzek. Nie są ocię- 
żałe, nie mają zbytecznego balastu tłuszczu, 
ą jednak przeważnie bardzo zdrowe, zwin- 
ne, wysportowane, zj 

U nas powinno się dawać dzieciom kon- 
fitury jak najczęściej. Bułka z konfiturann 
do szkoły więcej przyniesie zdrowia, niż 
bułka np. z kiełbasą. 

Jeszcze jeden dowód dobrze zrozumianej 
oszczędności konfitur, Dla niespodziewanych 
gości daleko lepiej podać herbatę z konfi- 
turami, niż posyłać do pierwszego. lepszego 
sklepu po jakieś ciasteczka i słodycze. I 
mniej kłopotu i smaczniej i taniej. Ktoś, kto 
zapisuje dokładnie wydatki przez cały rok 
mógłby sprawdzić, że jednorazowy: wkład 
na smażenie konfitur opłaca się daleko le- 
piej i w sumie daleko taniej wypada, niż 
ciągłe przygodne kupowanie w sklepach. 

H. N. 

r is ai ACC 

  

Silne lotnictwo 

to votęga Państwal 

  

Dla reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe! 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda 

grę i bóle nerwowe nie powinien wątpić w 
możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty- 
siące udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomocy Togalu. -O swych doświadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 
p. J. Szerr, Lwów, Lindego 2/П m. i. co na- 
stępuje: od wielu lat cierpiałem na reuma- 
tyzm i okropne rwanie w prawej nodz 
Przez ten czas używałem niezliczonej il 
różnych środków leczniczych, jako też dwa 
razy byłem w miejscowościach kąpielowych 
zagranicą. Skutek był jednakowoż tylko 
przejściowy, bóle zawsze wracały i nie od- 
czuwałem poprawy. Przed około trzema mie- 
siącami zwrócił mi mój znajomy uwagę na 
Togal, który też natychmiast nabyłem w apte 
ce. Togal zażywałem codziennie trzy razy 
po 2 tabletki. Jaż w pierwszym tygodniu od- 
czułem znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem 

   

  

  

się tej przykrej dolegliwości i czuję się jak 
nowonarodzony. Tabletki Togal będą każde 
mu cierpiącemu gorąco polecał. Podobnie 
jak p. Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyj: 
mowali Togal przy reumatyźmie, podagrze, 
rwaniu w stawach, bólach nerwowych i gło- 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedomaga 
niach. Tabletki Togal są nieszkodliwe dła 
żołądka, serca i innych organów. Togal nie- 
tylko natychmiast uśmierza bóle, lecz ust: 
wa w naturalny sposób pierwiastki chorobo- 
twórcze, a więc zwalcza w zarodku te niedo- 
magania. Dlatego nawet w chronicznych wy 
padkach osiąginęto przy pomocy Togalu nad 
spodziewanie pomyślne rezultaty. Jeśli wiele 
tysięcy lekarzy ordynuje ten środek, to każ- 
den z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
że. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko 
Togal. Niema nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach, już od Zł. 2— 

K UR JE R 

Walne zebranie Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich. 
W dniu wczorajszym, w godz. 14-a 

—18-a, odbyło się Walne Zebranie Syn 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich, zwo- 

łane w celu wybrania nowego Zarządu 
wobec dymisji poprzedniego, któro j. 

w. była rezultatem ostanich wydarzeń 
na terenie Syndykatu. 

Zebranie zagaił ustępujący prezes 
p. dyr. Szydłowski, proponując wobec 
dymisji Zarządu wybranie z poza nie- 
go przewodniczącego zebrania. 'W gło- 
sowaniu przez podniesienie rąk został 
wybrany p: Ludwik Chomiński, po- 
czem przystąpiono do pierwszego punk 
tu obard, t. j. do sprawy dymisji zarzą- 
du, nad którą otwarta została dłuższa 
dyskusja, zaś treścią jej było wyczer- 
pujące omówienie ostatnich posunięć 
Zarządu, będących j. w. przyczyną 
pewnego sporu na terenie Syndykatu. 

Działalność Zarządu Syndykatu w 
tym zakresie poddano ze strony części 
zebranych silnej krytyce, której inna 
część oraz członkowie Zarządu gorąco 
oponowali, wielokrotnie zabierając 
głos w swojej obronie. Zarzuty stawia- 
ne Zarządowi sformułowane zostały w 
postawionym przez red. K. Okulicza 
wniosku, do którego zgłoszony został 
przez pana' Bolesława  Wiła-Świę- 
cickiego akces w imieniu  gru- 
py 18-tu podpisanych pod oświad- 
czeniem z dn. 10 b. m. Jednakże w 
głosowaniu wniosek ten większości nie 
uzyskał i ostatecznie przeszła formuła 
przyjmująca do wiadomości dymisję 
Zarządu bez motywacji. 

Przystąpiono do wyborów nowych 
władz po dłuższej przerwie w obradach 
Ze zgłoszonych dwóch kandydatów na 
prezesa p: W. Charkiewicz otrzymał 
16 gł. p. Szydłowski 23. Wybrany nie 
przyjął jednak wyboru oświadczając, 
że nie czuje się na siłach do sprawo- 
wania prezesury mając tak liczną opo- 
zycję. 

Przew. p. Chomiński zarządza przer 
wę dla wyjaśnienia sytuacji w „kulua- 
rach*. Po przerwie ogłasza wniosek p: 
Leczyckiego wybrania tymczasowej 
komisji dla załatwienia w możliwie 
najkrótszym czasie splotu spraw zwią- 
zanych z aktualnem przesileniem, e- 
went. uzgodnienia zdań w łonie Syn- 
dykatu co do obioru nowego Zarządu 
etc. Wniosek ten został z widoczną, 
zmęczonych 4ogodzinnemi obradami 
zebranych ulgą wbrew jednemu gło- 
sowi przyjęty. Do komisji wybrano pp. 
L. Chomińskiego, J. Ostrowskiego i 
M. Szydłowskiego: 

„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. ll-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

BO 

Przygotowania do spisu 
ludności. 

Władze miejskie przystąpiły już 
do wstępnych prac przygotowaw- 
czych, w celu dokonania powszeck= 
nego spisu ludności. 

Urząd Statystyczny przygotował 
już wzory formularzy, jakie będą 
użyte przy spisie ludności, wyzna- 
czonym na grudzień r. b. 

  

      

Statystyka narodowościowa 
Wilna. 

Według ostatnich statystycznych danych 
władz miejskich, m. Wilno liczy 195,425 mie- 
szkańców, w tem Polaków 55,7, Białorusinów 
0,7 proc., Litwinów 1,3 proc, Żydów 35.6 
proc., Rosjan 5,9 proc. i innych narodowości 
0,8 proc. 

ZZ 

Dezynfekcja 
słuchawek telefonicznych. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 

nych rozesłało do wszystkich woje- 
wództw pismo w sprawie swego 
okólnika o odkażaniu słuchawek 
telefonicznych. 

W piśmie tem Ministerstwo prosi 
wojewodów o zakomunikowanie, 
czy rozporządzenie o odkažaniu slu- 
chawek telefonicznych zostalo przez 
wojewodów wydane oraz prosi o 
przesłanie Ministerstwu spostrzeżeń 
na temat wykonywania tego rozpo- 
rządzenia. 

Weszła w życie nowa ustawa 
alkoholowa, 

której rozporządzenie wykonania otrzymały 
wileńskie władze administracyjne. W myśl 
nowej ustawy używanie ałkoholu dozwołone 
jest w niedzielę z wyjątkiem godzin w czasie 
których odbywają się nabożeństwa w świą- 
tyniach katolickich t. jj w godz. od 6 rano 
do 2 po południu. 

Odznaczenia medalem za 
ratowanie ginących. 

Minister spraw wewnętrznych odznaczył 
medalem za Ratowanie Ginących między in. 
następujące osoby: 
Bazylego Słomę z Dzisny — za wyratowanie 
dwóch ludzi w czasie powodzi, Neucha Nei- 
sztadta z Dzisny — za wyratowanie tonącej 
kobiety w czasie powodzi, Antoniego Sawickie 
go Z Grodna — za wyratowanie tonącego, 
Ignacego Ugarenkę rolnika z Łusi — za wy- 

ratowanie tonącego, Jana Gładburka z Grod- 
na — za wyratowanie tonącego; ś. p. Mie- 
czysława Dordzika, ucznia szkoły rzemieślni- 
czej tow. „Przyszłość* w Wlinie — za rato: 
wanie tonącego z poświęceniem życia, Marci 
na Stawskiego z Zaścianka Stawskiego — za 
wyratowanie tonącego w czasie powodzi; Pa- 
wła Sadownika, właściciela składu aptecznego 
w Radoszkowiczach — za wyratowanie czło- 
wieka w czasie powodzi; Adama Kicińskiego 
rolnika z Radoszkowicz — za wyratowanie 
człowieka w czasie powodzi; Jana Piotrow- 
skiego ze Smorgoń — za wyratowanie dziec- 
ka z pod kry lodowej. 
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Wykrycie potajemnego Klubu hazardowej 
gry w 

Przed paru dniami wydział śledczy otrzy- 
mał poufne informacje, że w mieszkaniu Kra 
snosiełskiej przy uliey Sawicz Nr. 1 mieś- 
ci się już od dłuższego czasu potajemny 
klub gry w karty. 

Celem sprawdzenia tych informacyj za- 

rządzono obserwację, która potwierdziła 0- 

trzymane w tej kwestji informacje. Wobee 
tego wydział Śledczy postanowił zlikwido- 
wać tę jaskinię gry. I oto wczoraj o godzi- 
nie 9-ej wieczorem do podejrzanego lokala 
nagle wkroczyło kilku wywiadoweów i poli- 
cjantów mundurowych. Nieoczekiwane dla 
gości ukazanie się przedstawicieli władzy po- 
licyjnej wywołało wśród gości pochłoniętych 
grą piorunujące wrażenie. Rzueono się do Sa 
siednich pokojów szukając sposobu ucieczki, 
lecz drogę zastąpili policjanci —odwrót byt 

karty. 
odcięty. Dwóch bywaleów lokalu w tem je: 

den dobrze znany w mieście właściciel skle- 

pu gotowych ubrań ukryli się pod łóżkiem 

właścicielki mieszkania, lecz zostali stam- 

tąd wydobyci przez poliejantów, 
Policja skonfiskowała kilka talij kart, w 

tem dwie znaczone, eo dowodzi że byli tam 

również zawodowi szulerzy, poczem wyłle- 

gitymowała wszystkich osobników, a naz- 

wiska ich uwieezniła w spisanym na miej- 

seu protokółe. 
Do protokółu wpisano aż 19 nazwisk 

wśród których nie brakuje nazwisk znanych 

w Wilnie kupców i zawodowych graczy u- 

trzymujących się z gier hazardowych, któ- 

rzy już nie po raz pierwszy znaleźli się w 

podobnej opresji, (€). 

Tragiczny wypadek w cyrku. 
Wczoraj o godzinie czwartej wieczorem 

do cyrku Staniewskich goszczącego od paru, 
dni w Wilnie został zawezwany elektromon- 
ter z elektrowni miejskiej Alfons Suchocki 
(Witoldowa 32( w celu naprawienia połączeń 
w głównej kabinie elektrycznej cyrku. 

Podczas pracy Suchocki zaczepił ręką o 

   

  

  Dziś: Marka. 
` Czwartek | 

  

| Jutro: Getwazego. 

  

| CZarólee Wschód ałońca—g. 3 m. 15 

|| czerwiec | Zachód ‚ —к 19 m.58 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorsiogii U. $. В 

w Wlinie z dnia 17 VI—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia -|- 19° С. 

2 najwyższe: -|- 210 C. 

* najnižsze: Ą- 12° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważsjący: połudn -zachodni. 

Tendencja baroma stan stały, potem spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA. 

— Magistrat w obronie wykwalifikowa- 

nego rzemiosła. Do urzędu Przemysłowego 

Magistratu m. Wilna wpływają nieraz skargi 

na upadek rzemiosła wileńskiego, co spowodo 

wane jest prowadzeniem zakładów przez 0- 

soby nie posiadające wymaganych kwalifi- 

kacyj. Stan ten z jednej strony wywołuje nie 

zadowolenie ze strony klienteli, z drugiej zaś 

strony podrywa zaufanie do rzemieślników. 

W związku z tem Urząd Przemysłowy przy 

stąpił obecnie do ostrych represyj i tępienia 

partactwa. я 

Naskutek przeprowadzanych kontroli, na- 

tychmiast po stwierdzeniu braku odpowied- 

nich kwalifikacyj rzemieślniczych, lokale bę- 

dą opieczętowywane, właściciele zaś takich za 

kładów będą karani grywną pieniężną. 

— Zmiana stanowisk służbowych w Magi- 

stracie, Magistrat m. Wilna kończy obecnie 

prace nad unormowaniem stanowisk służ. 

bowych pracowników miejskich. W myśl 

wniosków Magistratu ma być przeniesionych 

na etat kilkadziesiąt pracowników, Ostate- 

czne rozstrzygnięcie sprawa ta znajdzie na 

jednem z najbliższych posiedzeń Rady Miej- 

—- Zebranie Komitetu budowy pomnika 

A. Mickiewieza, Dnia 17 czerwca 1931 r. od- 

było się zebranie Zarządu Komitetu Głów- 

nego Budowy Pomnika Adama Mickiewicza 

w Wilnie, pod przewodnictwem gen. Lucja- 

na Żeligowskiego. Na posiedzeniu przyjęto 

projekty pomnika Mickiewicza, nadesłane 

przez artystów zaproszonych w dniu 3 sty- 

cznia r. b. a mianowicie: Ksawerego Duni- 

kowskiego, Henryka Kunę, Antoniego Ma- 

deyskiego, Czesława Przybylskiego i Tade- 

usza Tołwińskiego. Termin zebrania komisji 

rzeczoznawców, która wybrać ma projekt 

przeznaczony do nagrodzenia, ustalono na 

dzień 6 i 7 lipca r. 5, 

skiej, ‘ 

GOSPODARCZA 

— Projekt podniesienia norm podatku 

od nieruchomošei. Na najbližszem posiedze- 

Rady Miejskiej ma być rozpatrywany wnio- 

sek o podniesienie o 7 i pół proc. podatku 

od nieruchomości 

dynie właścicieli większych „nieruchomości. 

° — Odwołania od podatków miejskich. 
Wobec tego, że większość odwołań od wy: 

miaru podatków miejskich składanych do 

Urzędu Wojew. zawiera uchybienia, po- 

nieważ skarżący wnoszą swe odwołania pe 

terminie ustawowym i nie usprawiedliwiają 

niczem swej w tym względzie opieszałości 

a płatnicy narażani są na bezskuteczne za- 

biegi, Urząd Wojewódzki wyjaśnia, žė 

władza nadzorcza jest uprawniona usta- 

wowo do merytorycznego rbzpatrywania 

odwołań od wymiaru podatków  miej- 

skich, o ile odwołania takie są składane w 

terminie 14 dniowym od daty otrzymania na 

kazu płatniczego. 
Odwołanie z reguły należy składać wła- 

dzy wymiarowej tj. Magistratowi m. Wilna 

adresując je do p. Wojewody w Wilnie, 

— Nowych wyborów do Izb Przemysło- 

wo-Handlowych w roku bieżącym nie będzie. 

W związku z opracowaniem nowych proje- 

kitów ustawy o Izbach Handlowo-Przemy- 

słowych, która zamiast dotychczasowej 3 lat 

niej kadencji wprowadza 5-letnią kadencj? 

lzb, wraz ze zmianą ordynacji wyborczej w 

r. b. nowych wyborów do Izb Handlowc- 

Przemysłowych nie będzie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Upełnoprawnienie Gimnazjum Tow. 

Pedagogów. Rozporządzeniem Min, W. R. 
i O P. z dn. 3 czerwca 1931 r. L, I1-95887-7 
Gimnazjum Towarzystwa Pedagogów w W 
nie otrzymało pełne prawa Gimnazjów pań- 
stwowych, przewidziane w par. Ž Rozporz: 
dzenia z dn. 1 maja 1929 r. Nr. If 2875-29. 

   

  

   

  

Z KOLEL 
— Dyrektor Kolei p. inż. K. Falkowski 

wraca w dniu dzisiejszym 18 bm, z Warsz: 
wy, dokąd wyjechał na trzy dni na Zj 
Dyrektorów kolei w Ministerstwie Komuni- 

kacji. 

   

KOMUNIKATY. 

— Wezwanie, Prezes Komitetu Organi- 
zacyjnego Polskiej Ligi Wojennej  Waiła 
Czynnej inż. Paweł Romocki, wzywa byłych 
członków Ligi do niezwłocznego nadesłania 
obecnych swych adresów. Równocześnie na- 
leży podać gdzie, kiedy i przez kogo został 
przyjęty do Ligi, 

Zgłoszenig nadsyłać na ręce p. Stanisła- 
wa Zabierzowskiego, Warszawa, Widok 12 
m. 2. Informacje godz. 6—8, tel. 722-38. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Elektryfikacja m, Wilna, Racjonalna 

elektryfikacja m, Wilna i jego okolic, jeko 
mająca pierwszorzędne znaczenie dla gospo: 
darczego rozwoju miasta, od szeregu lat stoi 

. Projekt ten dotyczy je- - 

źle izołowane przewodniki elektryczne i ra: 

żony prądem wysokiego napięcia został rzi 

eony na ziemię ponosząe śmierć na miejscu. 
Tragicznie zmarły Suchocki liczył I, 48 

i pracował już od dwudziestu lat w charak- 

terze montera w elektrowni miejskiej. Osie- 
rocił żonę i dzieci. (O, 

  

  

na porządku dziennym przed samorządem 
miejskim i społeczeństwem .Powyższej spra- 
wie Rada Miejska poświęca niejedno posie- 
dzenie, zaś Magistrat przeprowadził szereg 
narad, zapraszając niejednokrotnie z innych 
miast wybitnych fachowców w charakterze 
rzeczoznawców. Przeprowadzone w roku 1928 
rozszerzenie elektrowni nie dało radykalnego 
rozwiązania i już w roku 1932 obecnie istnie- 
jąca instalacja maszyn nie będzie wystarczają 
cą dla zaspokojenia wciąż narastającego za- 
potrzebowania na prąd. 

Rada Naukowo-Techniczna p: stow: 
szeniu Techników Polskich w Wiłnie, która 
nieraz zabierała głos w tej sprawie, obecnie 
stawia ją na porządek dzienny i urządza sz 
reg wieczorów dyskusyjnych z udziałem sił fa 
chowych i społecznych. 

Pierwszy dyskusyjny wieczór odbędzie się 
we wtorek dnia 23 czerwca r. b. o godz. 20 
w Salach Stowarzyszenia Techników, Wileń- 
ska 33, na którym inż. J. Głatman, dyrektor 
Elektrowni Miejskiej wygłosi referat: „Рго 
jektowana rozbudowa istniejącej  elekrowni 
miejskiej”. 

Zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja ze 
względu na możliwość rozwiązania elekryfi- 

kacji m. Wilna i Okręgu Wileńskiego przez 
budowę hydroelektrowni lub zapomocą wyko- 
rzystania torfowisk wileńskich. 

Ze względu na doniosłość sprawy pożąda 
ny jest udział w dyskusji szerokich warstw 
społecznych. 

    

              

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Umowy zbiorowe. W ostatnich dniach 

zostały zawarte, aż 3 umowy zbiorowe z wła 
šcicielami Cegielni, a Gosp. Zw. Zaw. Ce- 
gielników, Płaca uzyskana wynosi 5 zł. od 
tysiąca formaczowi. 

— Kongres Robotniczych Zw. Zawodow. 
Rada Zjednoczenia Rob. Zw. Zaw. zawiada- 
mia, że w dniu 21 b. m. 0 „godz. 10-ej przy 
ul. Końskiej - odbędzie się Kongres Robotni 
czych Zw. Zawodowych z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum, 2) Spra- 
wozdanie Tymczasowej Rady Rob. Zw. Zaw, 

3) Wybór Rady Głównej, 4) Sprawa przystą 
SH do Związku Związków, 5) Wolne wnio- 
ski. : 

Wstęp tylko za mandatami i kartami za- 
-proszenia, które można otrzymać w sekre- 
tarjacie Rady, przy ul. Wielkiej 34. 

— Zebranie Zw, Zawod. Garbarzy. W dn. 
16 b. m. odbyło się ogólne zebranie Zw. Zaw. 
Garbarzy przy udziale około 300 osób, na któ 
rem to zebraniu omówiono sprawę przystąpi: 
nia do Zjednoczenia Rob. Zw. Zaw. i przyj 
cia statutu Rob. Zw. Zaw. Przemysłu Skó 

nego z. Półn.-Wschodn. Po zreferowaniu tych 
spraw przez prezesa Rady Zjednoczenia Rob. 
Zw. Zaw. B. Bednarowicza, zebranie jedno- 
głośnie uchwaliło przyjąć statut i wybrać de- 
legatūw do Rady i na Kongres. W sprawie 

akcji ekonomicznej w kierunku przywróce. 
nia zerwanych w styczniu b. r. 17 proc. ze- 
szłorocznych zarobków wyrażono votum za- 

ufania Zarządowi i polecono mu kontynuowa 
nie już prowadzonych pertraktacyj według 
swego uznania. Prawdopodobnie sprawa *z0- 
ARR załatwioną bez uciekania się do straj- 
ku. 

— Zebranie Zw, Przem. Budowlanego. 
W dniu 12 b. m. odbyło się w łokalu przy 
ul. Wielkiej 34 zebranie Robotniczego Zw 
Przem. Budowlanego z. Półn.-Wsch., sekcji 
kanalizacy jno-wodociągowej w sprawie grożą 
cych na robotach kanalizacyjno-wodociągo- 
wych Magistralu m. Wilna redukcyj. Zebra- 
nie powzięła protest przeciwko powyższym za 
mierzeniom Magistratu, zwracając się z ape. 
len do władz nadzorczych w kierunku umo- 
żliwienia dałszego prowadeznia robót. W dniu 
16 b. m. udała się w tej sprawie delegacja te 
goż Związku do prezydenta  Folejewskiego. 
który stwierdził, że dalsze prowadzenie robót 
zależne jest od uzyskania kredytów. 

— Baczność robotnicy! Rada Rob. Zw. 
Zaw. z. Półn.-Wsch. komunikuje, że w dniu 

18 b. m. 6 godz, 12 odbędzie się w lokalu 
/ ul. Wielkiej 84 zebranie Sekcji Cegielni- 

ów w sprawie strajku na cegielni Purty, 
, Tegoż dnia o godz. 6 odbzdzie się zebra. 

nie Klasowego Związku Dożorców Domowych 
w lekalu przy tł. Wielkiej 34 w sprawie "po. 
łączenia się 2 Rob. Zw. Zaw. z. Pėln.-Wsch. 

W piątek 19 b. m, o godz. 6 pp. w lokalu 
przy ul. Wielkiej 34 odbędzie się plenarne po 
siedzenie Rady Zjednoczenia Rob. Zw. Zaw. 
z. Półn.-Wsch.; na porządkić dziennym spra- 
wa Kongresu Robotniczych Związków Zawo- 
dowych w dniu 21 b. 

   

    

    

   

      

   

    

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. P. prof, Wincentemu 

Lutosławskiemu, p. dr. Wiktorowi Sukien- 
nickiemu, p. Józefowi Zmitrowiczowi, p. dr. 
Sewerynowi Wysłouchowi, Wiłeńskiemu To- 
warzystwu Organizacyj i Kółek Rolniczych 
w osobach pp, Jana Krywki, Stefana Żukow 
skiego, Jana Jurkowskiego, Hanny Milew 
skiej, Rudolfa Mroszczyka i Edwarda Ż 
wieckiego, Związkowi Młodzieży Wiejski 
w osobach p. Antoniego Świackiewicza, Zw. 
Młodz, Polskiej w osobach pp. Bernarda Ru 
sieckiego, Leonarda Dyakowskiego i Eugen- 
jusza Andruszkiewicza, Okręgowemu Urzę- 
dowi Ziemskiemu w osobach pp, Stanisława 
Poczobuta-Odlanickiego, Waldemara Hejber- 
ta, Leonida Bilewskiego i Leonarda Dyako- 
wskiego oraz Izbie Skarbowej w osobie p. 
Kazimierza Młynarczyka — składam tą dro. 
gą wyrazy szczerej wdzięczności za bezin- 
teresownie wygłoszone u nas prelekcje (wy- 
klady). 

     

   

Stanisław Szanter 
Kier. Kursu Pracy Sp. 

dla nauczycieli 

—220 umysłowo chorych w Wilnie. Z 
danych statystycznych wynika, iż w szpi- 
talach wileńskich znajduje się 220 umysłowo 
chorych. Dążeniem Magistratu jest przetran- 

3 

Tysiące cierpiących na reumatyzm i po- 
dagrę wyraziło swe wysokie uznanie dla 
niezwykłej skuteczności działania  Togalu, 
Gdy inne środki zawiodły, osiągnięto przy 
zastosowaniu Togalu nadspodziewanie dobre 
rezultaty. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i 
innych organów. Zaopatrzcie się więc na: 
tychmiast w najbliższej aptece w Togal. — 
niema bowiem nic lepszego! Cena Zł, 2. —. 
UDP NOT TATSIA ESL 

  

zlokowanie tej grupy chorych do specjalnie 
prowadzonych i postawionych na wysokim 
poziomie zakładów leczniczych w zachod- 
nich dzielnicach Polski. Z całego szeregu 
względów projekt ten całkowicie zrealizowa- 
nym prawdopodobnie nie będzie, częściowo 
jednak uda się uskutecznić. Już w najbliż- 
szych dniach w związku z tem wysłany zo- 
stanie do Świecia transport umysłowo-cho- 
rych z miejskich szpitali wileńskich. 

— Sprawozdanie. Komitet organizacyjny 
„Zabawy maturalnej* maturzystek gimn. S$. 
Nazaretanek i maturzystów gimn. OO. Je- 
zuitów w Wilnie podaje do wiadomości, że 
ogólny dochód z „Zabawy maturalnej”, u- 
rządzonej w salach Ogniska Akademickie- 
go wdniu 14 czerwca b. r. wynosił 462 zł. 
2 Ogr. Wydatki związane z urządzeniem z1- 
bawy wynosiły 310 zł. 20 gr, Czysty dochód 
w sumie 152 zł. przekazano na rzecz Brat- 
nich Pomocy obu gimnazjów, 
— Podziękowanie. Wileński Komitet Dnia 

Spółdzielczości, tą drogą składa serdeczne po 
dziękowanie dowódcy 1 p. p. Leg. za łaskawe 
udzielenie orkiestry wojskowej na poranek 
dla młodzieży szkolnej (bezinteresownie), 0- 
raz wszystkim tym, którzy w jakikołwiekbądź 
sposób przyczynili się do uroczystszego ob. 
chodu Dnia Spółdzielczości. 

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

8 min. 15 w, „Ulica* E. Rice'a, ciesząca się 
ogromnem powodzeniem. Niezwykłe frapu- 
jąca akcja przedstawia życie wielkiej kamie- 
nicy w ubogiej dzielnicy Nowego-Yorku i 
rozgrywający się na tem tle dramat rodzin- 
ny. Reżyserował 16 arcyciekawą nowość R. 
Wasilewski, który jednocześnie odtwarza je- 
dną z głównych ról. W pozostałych ujrzymy 
cały niemal zespół Teatrów Miejskich z Ma- 
linowską, Szurszewską, Zagrobską, +Łubia- 
kowskim, Wyrzykowskim, oraz Żurowskim 
na czele. Pomysłowa oprawa dekoracyjna, 
oraz efekty świelłne i dźwiękowe stwarzają 
odurzający nastrój wielkiego miasta, 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godzinie 8. m. 15 w. po raz 
trzeci przemiła krotochwila Z. Geyera „Sza- 
lona okazja”, która spotkała się w Wilnie z 
bardzo życzliwem przyjęciem u publiczności 
oraz u prasy, Reży Jyrwicz dał sztuce 
tej szybkie tempo lekkość djalogu, oraz wy- 
posażył ją w przezabawne sytuacje, Świet- 
ną obsadę tworzą: Eichlerówna, Kamińska, 
Niwińska, Budzyński, Jaśkiewicz oraz Wyt- 
wicz. Efektowne urządzenie wnętrza skom- 
ponował J. Hawryłkiewicz, Wkładki muzy- 
czne, oraz piosenki w wykonaniu Zofji Ni- 
wińskiej wywołują ogólny pokłask. 

— Występ orkiestry jazz-bandowej A. 
Gołda w Teatrze Letnim, W piątek dnia 19 
bm. o godz. 8 m. 30 wystąpi w Teatrze 
Letnim znakomita orkiestra  jazz-bandowa 
Artura Golda, która wykona szereg najnow- 
szych przebojów. Programu dopełnią pio- 
senki, w świetnem wykonaniu znakomitego 
artysty Tadeusza Faliszewskiego. 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m, 
30 w, odbędzie się w ogrodzie po-berna! - 
dyńskim koncert popularny o niezwykle a- 
trakcyjnym programie. Doskonała orkiestra 
wojskowa 6 pułku pod batutą kapitana Bo- 
gumiła Reszke odegra szereg utworów kom- 
pozytorów polskich i obcych, W drugiej 
części wystąpią artyści Teatrów Miejskich: 
Dejunowicz (monologi), Sawicka—Balcerzak 
(duet komiczny), Sawicka—Milecki taniec), 
oraz Żurowski (kuplety). 

BABJO 
CZWARTEK, dnia 18 czerwca 1931 r. 

11,58: Czas. 12.05. Muzy 
ty). 13.10: Kom. meteor, 15 
odnowienie mieszkań* — odez. 16.30: Pro- 
gram dzienny. 16.35: Kom. z Warsz. 16.40: 
Wiadomości wojskowe dła wszystkich. 16.50: 
„Ferdynand Ruszczyc — laureat Wilna* —- 
odczyt. 17.10: Utwory Debussey'ego (płyty:, 
174 „Walka ze starošcią“ — odcz, 18,00: 
Kancert popołudniowy. 19.00: „Skrzyn st 
pocztowa Nr. 154“. 19.20: Kom. Akadem. 
Koła misyjnego. 1935: Program na piątek. 
19.40: Kom. rolniczy, 19.55 Kom. meteor. 
20,00: Prasowy dziennik radjowy. 20.15: 
Uroczysta audycja ku czci Adama Mickiewi- 
czą 41. 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. 

  

  

     

  

  

        

a popułarna (р1у 
5: „Racjonalne 

    

    

    

  
   

    

PIĄTEK, dnia 19 czerwca 1931 roku. 

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

    

16.40: Program dzienny, 
Lekcja franeuskiega. 17 

Koncert życzeń (płyty). 17.35: „Bitwa pod Wi 
nem w roku 1831%* — odczyt. 18.00: Koncert. 
19.00: Kom. LOPP. 19.16: Nowości filmowe. 

19.30: Wycieczka do Trek, 19,40; Program ną 
sobotę i rozmaitości. 19.55: Kom. meteor. 
20.00: Pras. dzien. radj. 20.15: Koneert symfo- 

i y. 21.00: „Urocze miasto Sewilla* — felj. 
). c. Koncertu. 22,00: Melodje kamieni 
22.15: Kom. : 

        

   
  

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT O PROF. RUSZCZYCU. 

Zasługi laureaia nagrody artystycznej mia- 
sta Wilna prof. Ferdynanda Ruszczyca są do 

brze znane Uniwersytetowi Stefana Batorego, 
Wilnu i całej Polsce. Ponieważ jednak o rze- 
czach dobrze znanych ma się często skłonność 
zapominać, ponieważ nie wszyscy może uświa 
damiają sobie wielkość ofiary artysty, poświę- 
cającego i rozdrabniającego tałent dła dobra 
społecznego, potrzebne są momenty syntezy, 

skoncentrowanego uświadomienia i uczczenia 
zasług. Takim momentem będzie dzisiejszy 
odczyt radjowy na całą Polskę, który wygłosi 
prof. Marjan Morelowski, niestrudzony w pra- 
cy nad zabezpieczeniem zasług prof. Ruszczy- 
ca przed niepamięcią publiczną. 

KONCERT POPOŁUDNIOWY. 

Koncerty popołudniowe, wypełniane przez 
orkiestrę salonową pod dyr. Banaszewskiego 
mają już swoją ustaloną dobrą renomę. Dzi- 
siejszy koncert uorzmaici występ p. Haliny 
Kalmanowiczówny, słuchaczki Konserwator- 
jum Muzycznego w Wilnie, jednej z najlep- 
szych uczenic klasy fortepjanowej, która ode- 
gra utwory Ravała i Lista. 

Pepierajeie przemys krajowy 

              

* 
155 tomów o wojnie 

światowej. 
Instytut Carnegiego w Philadelphii wy- 

dał olbrzymie dzieło historyczne o wojnie 
światowej, które liczy... 155 tomów. Pracę 
nad niem ukończono w 1920 r. Prasa amery- 

kańska jest zdania, że przestudjowanie tego 
dzieła jest większą pracą, aniżeli napisanie. 
W każdym razie księga ta zapewne nie będzie 
cieszyła się nadzwyczajną poczytnością.



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Przed konferencją rozbrojeniową. 
Rozesłanie 

GENEWA, 17. VI. (Pat). Sekretarz 
generalny Ligi, zgodnie z rezolucją sty 
czniowej sesji Rady, rozesłał w dn. 17 
b. m. do członków Ligi oraz do rządów 
następujących państw: Afganistanu, 
Brazylji, Stanów Zjednoczonych A: P., 
Egiptu, Ekwadoru, Meksyku, Turcji 

zaproszeń. 

i Z. S. R. R. zaproszenia na międzyna- 
rodową konferencję rozbrojeniową, 
zwołaną na 3 lipca 1932 roku. Jedno- 
cześnie sekretarz generalny prosi o 
przesłanie listy delegatów na tę kon- 
fereneję. 

Przedstawiciel Sowietów w roli 
niewinnego baranka. 

GENEWA, 17-VI. (Pat). Na po- 
siedzeniu międzynarodowej konfe- 
rencji w sprawie ograniczenia fa- 
brykacji środków odurzających de- 
legat rosyjski Bogomołow wywo- 
dził, że przedewszystkiem musi się 
wyjaśnić kwestję, jak wielkie zapa- 
sy środków odurzających znajdują 
się obecnie w różnych krajach. Bo- 
gomołow twierdził, że Japonja po- 
siada olbrzymie zapasy narkotyków 

i że również we Francji znajduje się 
tak wiele heroiny, że Francja mo- 
głaby w nią zaopatrzyć cały świet. 

Pozatem Bogomołow domagał 
się, ażeby zamieścić w konwencji 
postanowienie w sprawie między- 
narodowej kontroli ograniczenia fa- 
brykacji i rozdziału środków odu- 
rzających. Rząd sowiecki jest zdania, 
że kontrola nie powinna być prze- 
kazywana Lidze Narodów. 

Bereźnickiego zabił członek U. O. W. 
LWÓW, 17. 6. (Pat). — Wczoraj wieczo- 

rem organa śledcze PP. ustaliły nazwisko spra 
wey zabicia alumna grecko-katolickiego ma- 
łego seminarjum duchownego oraz poranie- 
nia strzałami rewolwerowemi przechodnia 
Stanisława Swidzińskiego. Śledztwo ustali- 
ło, że zatrzymany nazywa się Iwan Mysyk 
pochodzi z Synowódzka Wyżnego. Jest on 

absolwentem gimnazjum ruskiego we Lwo- 
wie. 

Iwan Mysyk potwierdził tożsamość swej 
osoby i oświadczył co następuje: „Organiza- 
eja U. O. W., której jestem członkiem, po- 
łeciła mi zabić Bereźniekiego, a ponieważ 
wszelkie rozkazy tej organizacji muszą być 
wykonane, wobec tego, nie namyślająe się, 
zastrzeliłem Bereźniekiego dostarczonym mi 
rewolwerem*. Dalszych zeznań Mysyk od- 
mówił. Śledztwo w toku. 

LWÓW, 17 6. (Pat). — Dochodzenie po- 
lieyjne przeciwko Iwanowi Mycykowi, mor- 
dercy alumna Eugenjusza  Bereźnickiego, 

Niezwykły 
KATOWICE, 17. 6. (Pat), — Wczoraj 

wieczorem wydarzył się w Mikołowie niez- 
wykły wypadek. Koło godziny 9 zebrało się 
w stodole kilku bezrobotnych, racząc się 

wódką. Kiedy wszyscy byli już pijani, jeden 
z nieh Roman Nieszporek zaproponował nie- 
jakiemu Kałużnemu zabawę w strzelenie do 
żywego celu. Kałużny przyniósł z domu ka: 
rabin z czterema nabojami, a Nieszporek, 

ujawniło dalsze szczegóły morderstwa, Iwan_ 
Mycyk, członek U. O. W,, otrzymał 15 b. m. 
w Synowódzku Wyżnem od jednego ze człon 
ków t. zw. trójki, t. j. komórki organizacyj- 
nej U. O. W., rewolwer oraz połecenie za- 
bieia Bereźnickiego, Udał się on natychmiast 
do Lwowa i spędziwszy noe na Wałach Gu- 
bernatorskich, od samego rana, z fotografją 
Bereźnickiego w ręku, oczekiwał w bramie 
domu przy ul. Grodzieckiej na Bereźnickie- 
go. 

Według dalszych zeznań, Bereźnieki uwa- 
żany był za prowakatora w kołach młodzie- 
ży ukraińskiej, za co też został zgładzony, 

Wydział śledczy polieji państwowej za- 
aresztował też studenta ukraińskiego i współ 
loktatora zamordowanego niejakiego Kor- 
dysa, który towarzyszył Bereźnickeimu ipo 
zabiciu go zbiegł z miejsca zabójstwa. 

Zachodzi podejrzenie, że Kordys współ- 
działał z Mycykiem. 

wypadek. 
rozebrawszy się, kazał do siebie strzełać. 
Pierwszym strzałem Kałużny zranił go w le- 
wą rękę, a kiedy ranny oburzył się, że źle 
strzela, dał dalsze dwa strzały, z których je- 
den ugodził Nieszporka w serce i położył go 
trupem na miejscu. Ostatnim nabojem strze- 
lił Kałużny do siebie, zabijając się na miej- 
seu. Nadmienić należy, iż Nieszporek już 
kilkakrotnie usiłował pozbawić się życia. 

+ 

Silne lotnictwo to 

ślm Miejskie 
FALA MIEJSKA 

$gtrobramska 5. 
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potęga Państwa! 

Od dnia 16-go do 19-go 

ea Zielona bry 
MOJA POŁOWA... M POŁOWA. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej Następny progrem: W OBRONIE KOBIETY. 

gada W roli Patsy Ruth Miller 
głównej: i Rex Lease. 

RSUERTSESR Ww IL ENSKI 

Nowy lot propagandowy. 
PARYŻ, 17, 6. (Pat). — „L. Intransige- 

ant* donosi, że koło 1 lipca projektowany 
jest lot propagandowy z udziałem znanych 
lotników Costes'a, Arracharda, Pelletier d 
Oisy i innych. Lot ten odbędzie się dokoła 

Trzęsienie ziemi 
PESHAWAR, 17. 6. (Pat). — W dniu 17 

b. m. rano w okręgu Pandżir, w odległości 
60 mil na północ od Kabulu, dało się odczuć 

Europy w ciągu 25—36 dni. Trasa jego pro- 
wadzić będzie przez Brukselę, Kopenhage, 
Oslo, Stokholm, Helsinki, Rygę, Kowno, 
Warszawę, Lwów, Białogród, Bukareszt, 
Sofję, Konstantynopol, Angorę i Ateny. 

w Afganistanie. 
silne trzęsienie ziemi, w następstwie którego 
50 domów uległo zniszezeniu, 15 osób ponio- 
sło śmierć. 

Samosąd nad komunistą. 
MEKSYK, 17. 6. (Pat), — Z Morelos 

etrzymano wiadomość o krwawym Ssam0SĄ- 
dzie, jakiego dokonali na komuniście Niem- 
©u wieśniacy z Santa Namay. Gdy mianowi- 
eie wzmiankowany komunista usiłował w 

kościele wygłosić przemówienie antyreligij- 
ne, wzburzeni w najwyższym stopniu wieś- 
niacy ściągnęli go z ambony i powiesili na 
belee, podczas gdy wieśniaczki przyglądały 
się scenie wieszania komunisty. 

Bandyci stawiają ultimatum. 
HANKOU, 17, 6. (Pat). — Bandyci, któ- 

rzy porwali w czasie napadu na siedzibę 
misji katoliekiej koło Laohokow biskupa 
Ricci i 4 księży misjonarzy, wystosowali 
obeenie ultimatum, w którem zaznaczają, iż 
jeżeli ekup nie zostanie wpłacony w ciągu 

10 dni, wszysey porwani misjonarze zostaną 
straceni. Ksiądz ehiński, wypuszezony na 
wolność w celu doręczenia ultimatum, 0- 
świadczył, że nie jest to tylko czeza po- 
gróżka. Na propozycję przedłużenia terminu 
bandyci nie zgodzili się. 

  

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Wobee przedrukowania w „Dzienniku Wi 
leūskim“ z dn. 11 i 14 czerwca r. b. Nr. 131 i 
Nr. 134 sensacyjnych „rewelacyj“ z jedn. 
p. A. Akinczyca p. t. „Prauda“, ktėre doty- 

czą szeregu dzialaczy bialoruskich oraz bia- 
łoruskich instytucyj kulturalnych, w tej li- 

czbie i gimnazjum białoruskiego w Wilnie, 
niniejszem upraszam o łaskawe zamieszcze: 

nie następującego sprostowania: 
Zarzut p. Akinczyca co do rzekomego nie 

wpłacania przeze mnie, jako prezesa K-lu 
Rodzicielskiego — w całości do kasy gimna- 
zjalnej subwencji rządowej w wysokości 
2.500 zł. miesięcznie, był przedmiotem roz 
ważań na nadzwyczajnem walnem zgroma- 
dzeniu rodziców w dniu 28 maja 1931 r. 

Po sprawdzeniu zapisów w księgach gi- 
mnazjum przez wybraną w tym celu na zgro 

madzeniu Komisję, łącznie z członkami Ko- 
misji Rewizyjnej K-tu Rodzicielskiego, usta- 
lonem zostało, iż subwencja powyższa w ca- 

ci była przekazywana do kasy gimnazjum, 
zarzut więc p. Akinczyca był zupełnie bez 
podstawny. Zgromadzenie stwierdziło, ' iż 
p. Akinczyc, jako były członek Prezydjum 
K-tu Rodzicielskiego, miał możn w każ- 
dej chwili osobiście sprawdzić zapisy w ksie 
gach kasowych gimnazjum, wobec czego wy- 
stąpienie jego nosi wszystkie cechy złośliwe- 
go oszczerstwa. 

Wyrazem stosunku ogółu rodziców do p. 
Akinczyca było demonstracyjne zabalotowa- 
nie go przy odbytych następnie wyborach 
nowego Prezydjum, do którego p. Akinczyć 
odważył się kandydować; natomiast stosunek 
K-tu do mojej osoby, a tem samem i zarzu- 
tów p. Akinczyca, wyraził się w ponownym 

wyborze mnie na prezesa K-tu. * 
Celem zaś obrony gimnazjum od wro- 

giej mu akcji p. Akinczyca, kierowanej przez 
obce Białorusinom czynniki polityczne, w 

  

  

  

Dramat sensacyjny w 8 aktach. 

Komedja 
w 2 aktach. 

  

BŽWIEKOWE KINO 

„НУ 
Mickisw. 22, tel. 15-28 

Šmiech! Humor! 
Dowcip! 

Dziś! arcywesoła konedja 

z Buster Keaton'em » * 
NAD PROGRAM: 
  

Rozkosze gościnności 
Tygodnik Džeigkowy „Paramonntu“, Pocz. o g. 4,6,8i 10.15 

Ceny zniżone. 
  

Dźwiękowe Kino 

Ca/INS 
Dziš! 

Wielki dramat życiowy I 

W rolach głównych 
rudosława gwiazda 

Karkołomne zakręty. 
CLARA BOW i Richard Arlen. "gz iais „Foe 

  

ul.” "Wielka 47, tel. 15 41 Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie šwiąt. o godz. 2-ej. — — — Ceny zniżone. 
Wkrótce: „DYNAMIT** w roli głównej Conrad Nagel. 

Dziś! Wielki film, ilustrujący życie podziemne Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(sbek dworea kolejow.) 

poleca po cenach tanich 

  

Nowego Yorku, pokazujący całkiem realistycz- 
nie wslkę bandytów .z policją kryminalną p. t. 

Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny w 10 akt., 

realizacja Raul'a Walsh'a. 
Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. 

Lodownie pokoj0WE gów: Hamak.” Lezaki 
firma S. H. Kulesza Wilno, Zamkowa 3 | 

W rolach głównych: 

Wykonanie pierwszorzędne. 

ZBŁĄKANA MŁODOŚĆ 
June Goliyer, Don Terry i Anders Randolf. 
Następny program: Młyn w Sans - Souci (Fryderyk Iv), 

UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIE! 
Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 
Laboratorjum dla amatorow-fotogr. „REMBRANDT“ 

Wilno, »-to Jańska 6, tel. 12-88. 
Ceny konkurencyjne* 

Nr. 1768 "od 
Zgu " ю‘шеш i i 
tę numerową wydaną przez 

$ 

Magistrat miasta Wilna na 

imię Jana Sienkiewicza, 

Aion AE 5127 
  

nowoobranem prezydjum K-tu Rodzicielskie- 
go, zjednoczyli się przedstawiciele wszystkich 
białoruskich kierunków ideowych. 

Z poważaniem 

( R. Ostrowski. 

15 czerwca 1931 r. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobee powtórzenia w „Dzienniku Wileń- 
skim* szeregu zmyślonych przez p. Akińczy 
ca informacyj o instytucjach białoruskich, 
dotyczących również Muzeum Białoruskiego 
im. Jana Łuckiewicza w Wilnie, upraszam o 
zamieszczenie następującego sprostowania: 

1) Nieprawdą jest, iż Muzeum otrzymuje 
subwencję od władz wojewódzkich w ilości 

1500 zł, miesięcznie. 
2) Nieprawdą jest, że jakieś sumy na Mu 

zeum były czy też są wypłacane przez Wo- 
jewództwo p. Antoniemu Łuckiewiczowi, gdyż 

wszelkie sumy pieniężne otrzymuję ja, jako 
skarbnik Białoruskiego Towarzystwa Nauko- 
wego. 

Na zarzuty p. Akińczyca, dotyczące chara 
kteru Muzeum, których bezpodstawność jas- 
ną jest dla każdego, kto się naprawdę zbio- 
rami temi interesuje i odwiedza Muzeum, od- 
powiadać oczywiście nie będziemy. 

W. imieniu Zarządu Białoruskiego T-wa 
Naukowego 

Skarbnik 

Nekanda-Trepka 

ASS KIETASIS EJ0 8 

WŚRÓD PISM 
— „Sprawy Narodowościowe*, czasopis- 

mo poświęcone badaniu spraw narodowoś- 
ciowych (R. V. Nr. 1) Cena 5 zł. 

Ukazał się nowy numer „Spraw Narodo- 
wościowych* za mies. styczeń, luty i marzec 
1931 r. Numer ten zasługuje na specjalną 
uwagę czytelników, interesujących się za- 
gadnieniami mniejszościowemi, ze względu 

na szereg opracowań, które zarówno w dzia 
le artykułowym jak i w kronice zostały za: 
mieszczone. 

P. Tadeusz Katelbach w artykule p. L. 
„Skargi niemieckie w Genewie" charaktery- 

zuje tło polityczne, na jakiem rozwinęła się 

akcja niemiecka w Lidze Narodów, skierowa 

na przeciwko Polsce w sprawie mniejszości 

niemieckiej na Górnym ląsku. 
Dr. Alfons Krysiński w pierwszej części 

obszernej pracy na temat „Tendencyj roz- 
wojowych ludności Polski pod względem na 
rodowościowym i wyznaniowym w dobie 
powojennej* omawia wpływ migracyj zewnę 
trznych, związanych z ustaleniem granic Rze 
czypospolitej na skład ludności Państwa Pol 
skiego. 

P. Witold Sworakowski w artykule p. t. 
„Polskie szkolnictwo prywatne w Rumunji 
poddaje szczegółowej analizie położenie 
mniejszości polskiej w Rumunji w dziedzi- 
nie kulturalno szkolnej. 

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro- 
dowościowych* bardzo bogata, zamieszcza 
szereg interesujących danych i sprawozdań 
z ekresu pierwszych trzech miesięcy roku 
bieżącego. W artykule analitycznym p. Wi- 
tolda Trzcińskiego podane zostały liczby po 
równawcze między  danemi,  dotycząceni 

mniejszości wyznaniowych, i głosami tych 
mniejszości na listy mniejszości narodowych 
w wyborach do ciał ustawodawczych w r. 
1922 i 1928. Z życia politycznego mniejszo- 
ści narodowych w Polsce zamieszczone zosia 
ły obszerne sprawozdania za miesiąc sty: 

czeń i luty r. b. 
W. dziale zagadnień narodowościowych 

poza Polską podane zostało obszerne stre- 
szczenie wniosku Rządu Polskiego w sprawie 
upośledzenia ludności polskiej na obszarze 

W. M. Gdańska, szereg interesujących da 
nych z życia mniejszości polskiej w Litwie 
oraz dalszy ciąg dyskusji, toczącej się na ła 
mach prasy sowieckiej o polskiej kulturze 
proletarjackiej. 

W części, dotyczącej spraw mniejszościo- 
wych na terenie międzynarodowym, zamie- 
szczone zostały sprawozdania z obard Rady 
Ligi Narodów na 62-giem posiedzeniu oraz 
kilka aktualnych informacyj ze spraw žy- 
dowskich. 

Omawiany numer „Spraw Narodowościo 
wych* zamykają strzeszczenia odczytów, wy 
głoszonych w Instytucie Badań Spraw Naro- 
dowościowych, oraz bardzo cenna dla ba- 
daczy problemów narodowościowych bibljo- 
grafja mniejszości narodowych w Polsce za. 
r. 1930 w opracowaniu p. Piotra Grzegor- 

czyka. 
Pojedyńcze egzemplarze „Spraw Narodo- 

wościowych* można otrzymać we wszyst: 
kich księgarniach i administracji tego cza- 

sopisma: Warszawa, ul. Nowy Świat 21 m, 4 
tel. 248-74. 

— Nr. 24. „Wiadomości Literackich* przy 
nosi na miejscu naczelnem wyjątek z nowej 
książki Piłsudskiego „Poprawki historyczne”, 
trakiujący o powstaniu rządu polskiego po 
powrocie Piłsudskiego z Magedburga, Dalej 
znajdujemy w 6-kolumnowym numerze ob- 
szerne rozważania Rzymowskiego na temat 
pamiętników Biilowa, wiersz Sterna „Śmierć 

poezji*, wrażenia Milkiewiczowej z odwie- 

dzin Senegalczyków w warszawskim Luna- 
Parku, całą stronę recenzyj z nowości wy- 
dawniczych przez Iwaszkiewicza, Koźmiń- 
skiego, Hulkę Laskowskiego, Czachowskiego 
Wąsowskiego i t. d., korespondencję z Pa- 
ryża o wystawie książki polskiej, kronikę 
filmową Zahorskiej i recenzje teatralne Sło- 
nimskiego, aktualności. 
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— „Tygodnik Iilustrowany* drukuje w 
Numerze 24 studjum Boya-Żeleńskiego © 
o „Wielkim Krakowie* i jego mistycznych 
związkach z „Zielonym Balonikiem* — o- 
raz piękną sylwetę samego Boy'a jako „ma- 
larza atmosfery', pióra J. E. Skiwskiego. 
Artykuł wstępny (D-ra T. Jaworskiego) wy- 
czerpująco omawia „Niedolę rolnictwa poł- 
skiego". W artykule „Światek muzyczny W. 
Stromengera otrzymują czytelnicy  wizeru- 
nek życia muzycznego Warszawy. Dr. R. Cie- 
chanow pisze o „Banku wypłat międzynaro- 
dowych*. Ponadto są w numerze stałe i ob- 
ficie wypełnione rubryki: „Idee i zdarzenia”, 
„Zagranicą*, „Kronika teatralna* oraz dwie 
powieści i liczne ilustracje. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
SPRAWKI OSZUSTA. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy 0 aresztowaniu nie- 
jakiego Kąpielskiego, który podając się za 
przedstawiciela firmy „New Hudson* do- 

konał w mieście szeregu oszustw. 
W toku dalszego dochodzenia polieyjnege 

ustalono, że Kąpielski wydając sfałszowane 
czeki znanej angielskiej firmy motocyklów 
„New Hudson“, wystawiał je na P. K, O. 
w Warszawie, lub na miejską kasę komunał 
ną czem oszukał cały szereg firm wileńskiele 
i restauracyj. 

W spisie oszukanych firm znalazły się 
firmy Dinces przy ul. Wielkiej 30, Szłos- 
berg przy ulicy Trockiej, Kae na Antokolu, 
Lacki na uł. Wielkiej, Sz. Noz przy uliey 
Niemieckiej i inne. W restauracjach Kąpiel- 
ski pozostawił czeki na dość znaczne sumy, 

Sprytnego oszusta rzekomego przedstawi- 
ciela firmy „New Hudson“ osadzono w wię 
zieniu. (c. 

ROWER ZAPROWADZIŁ ICH ZA KRATY. 

Przed kilku dniami do wydziału śled- 
czego zgłosił się kapral J. Okocimski, któ- 
ry zameldował, że na ulicy Bełwederskież 
skradziono mu rower wartości 250 zł. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne @- 
staliło, że kradzieży dokonał niejaki Za- 

wadzki, który ze swej strony spieniężył skrx 
dzioną rzecz u zawodowej paserki Chany 
Szufjan (zaułek Krawiecki 4). W tranzakcji 
tej brali również czynny udział mąż paser- 

ki — zawodowy złodziej, siostra jej Lila 
Wajsbrod i ojciec jej Mones Wersocki, W 
dniu wezorajszym „poczeiwą* rodzinkę za- 
trzymano i osadzono za kratkami aresztu 

centralnego. (0). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wezoraj wieczorem w zakładzie wulka- 
nizacyjnym przy ulicy Ludwisarskiej za- 
szedł nieszezęśliwy wypadek. Obecny w tyne 
zakładzie student U.S.B. Włodzimierz Ko- 
zak zamieszkały w bursie akademickiej przy 

ul. Bakszta 15 trafił ręką do koła maszyny 
która mu zmiażdżyła kiść prawej ręki, 

W ciężkim stanie przewieziono go de 
szpitala św. Jakóba, (e) 

13-TOLETNI NOŻOWIEC. 

Podczas kłótni ze swoim rówieśnikiem. 
został raniony nożem w plecy 13-toletni Jo- 
siel Kaseriej. Rannego chłopca przewiezione 
do ambulansu pogotowia ratunkowego. (C). 

KRADZIEŻE. 

— W kinematografie Miejskim na szkodę 
Walszezakówny Marji (Kalwaryjska 124) 5Кга 
dziono 10 zł. Sprawcę kradzieży Jurewicza 
Witolda (Bosaczkowa 4) zatrzymano. 
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Biskupia 12, telefon 14-10. 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, VII re- 

przy ul, Połockiej Nr. 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż 

10-ej rano w Wil 
nie, przy ul. Dynaburskiej Nr. 22-4 odbędzie się po- 
wtórna sprzedaż z licytacji publicznej majątku rucho- 3 
eco K aina Hi Jal GER da acegokie S 
wania, oszacowanego na sumę złotych 500, na zaspo- 
kojenie pretensji Stanisława Banaszaka i Stanisława 

wiru, zamieszkały w Wilnie, 
14 m. 3 zgodnie z art. 
w dn. 24 czerwca 1931 r. o godz. 

Syryńskiego 
526/V1 

Czy jesteś już członkiem PLOP-u? 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński. 

„ZNICZ* 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO —, 

SOLIDNIE 

  

minów 

    
     

    

        EEEEECLE 

B. naucz. gimazjum 

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 

przedmiotów w zakresie 

gimnazjum. 
matematyka, język polski. 
Łaskawe 
Administracji „Kurj. W.* 

pod „Nauczyciel“. 

Zgub 
dzialu Mat.-Przyrodnicze- 
go wydaną przez U. S. B. 
Wilno, za numerem 4271 
na imię Anny Budrewi- 
czówny, 

cja Arda 
przyjmuje od 9r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 2. 
W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Ма 1а 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
- Destacosa DES: 

Pianino a“ 
Wiłkomierska 3—20. 

ze wszystkich 

Specjalność: 

zgłoszenia do 

legitymację 
« studencką wy- 

      unieważnia się 

  

TADEUSZ SIKORSKI. 9) 

ŽYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

— Proszę spojrzeć na lewo — ciągnął dalej roz- 
mówca Wichrowskiego — idzie tam para: okazałą 
damę prowadzi dygnitarz w mundurze inżyniera ko- 
munikacji, jest to legalna żona kancelisty Filipowa, 
w ciągu kilku lat dwa razy zmieniała ona męża. 
Obecnie jest cywiłną żoną tego inżyniera, naczelnika 
dystansu kolejowego. Sam dyrektor kolei całuje ją 
po rękach. Mówią, że jej mąż był wplątany w aferę 
na Ja-łu, z powodu której rzekomo wybuchła wojna 
rosyjsko-japońska, szefem tego przedsiębiorstwa był 
słynny generał Bezobrazow. Podobno się porządnie 
tam obłowili. : 

Wichrowski, przysłuchując się opowiadaniu, Buj- 
nowskiego i zawiązując nowe znajomości, starał się jak 
najszerzej zorjentować w miejscowym układzie stosun- 
ków. Wyczuwał, że łudzie tam zamieszkali, byli szcze 
rzy i otwarci, gdzieś po stronie europejskiej pozostawili 
udawanie i blagę życiową, tutaj żyli, jak im było wy- 

godnie, niczem się nie krępując. Życie tutaj było tward- 
sze i brutalniejsze, lecz niewątpliwie swobodniejsze 
Rosjanki były pełne wdzięku i radości życia. Z natu. 
ry badzo uczuciowe na dalekich kresach ulegały ogól- 
nemu wpływowi otoczenia i łączyły w sobie jak naj- 
większą łatwość i prostotę w obejściu z dużym tempe- 
ramentem. Wichrowski w Warszawie stykał się z dwo- 
ma rodzajami kobiet: pannami z towarzystwa i dziew - 
czynami z kawiarni. Mężatek z zasady unikał. Wycho- 
wany książkowo wierzył niezłomnie w świętość domo- 
wego ogniska. Zdawało mu się, że przy pierwszym ro- 
mansie z mężatką zostałby za to przez los surowo uka- 

  

  

  

rany. Nigdy żadna kobieta.nie obudziła w nim nic 
więcej, jak tylko pożądliwość płciową. Jednak w wy- 
obraźni stworzył sobie obraz kobiety, którą mógłby 
pokochać, lecz dotychczas nie natrafił na taką, któ- 
ra odpowiadałaby ideałowi. W ten sposób mógłby przez 
całe życie się przewinąć i nie potknąć o to, co świat 
nazywa miłością. Z biegiem czasu stawał się coraz wię- 
cej realnym. Od powieści książkowych zniżał się do po- 
wieści powszedniego życia. Wyczuwał, że nie znajdzie 
ideału, więc narazie nasycał tylko zmysły. Podatny ku 
temu grunt znalazł na Dalekim Wschodzie, gdzie ra- 
dość życia biła mocniej, niż gdzieińdziej, gdzie specjal- 
ne warunki bytowania uprościły stosunek między męż: 
czyzną a kobietą, gdzie wszystko właściwie sprowadza- 
ło się do jednego celu: posiadania pieniędzy i posiada - 
nia kobiet. Wichrowski, będąc młodym i przystojnym, 
a wśród tamtejszej warstwy ludzi dość grubych z obej- 
ścia i prostych, nawet: eleganckim, dobrze widzianym 
w sferach towarzyskich międzynarodowego miasta, 
mógł śmiało liczyć na powodzenie u kobiet, szczególnie 
zaś mężatek, które były tutaj znacznie skłonniejsze do 
łatwych miłostek, niż gdzieindziej. Sam jednakże nie 
zdobył się na to, aby posiąść mężatkę, bo jeszcze nie 
mógł się oswoić z myślą przystawiania rogów mężom. 
Do pierwszego upadku we własnem przekonaniu skło- 
niła go żona jednego sądownika, młoda, zalotna Ro- 
sjanka. Kiedy pewnego razu po jakiejś uroczystości 
rodzinnej mąż dobrze podgazowany spoczywał gdzieś 
na kanapie, sama pani zaofiarowała się wypuścić go 
z mieszkania, aby nie budzić służby. W półciemnym 
przedpokoju Wichrowski poczuł, że ciało wonne i go- 
rące przylgnęło do niego: Coś zaszumiało mu w pier- 
siach, jak odurzony, złączony w mocnym uścisku, 
wpadł z nią do jakiegoś alkierza. 

— Miły, drogi — a a pocałunki jej E 
go jak węgle rozżarzone.. 

Zaczęło się prosto i łatwo, a skończyło się mą   
i bez žadnych komplikacyj, których tak obawiał się 
przeczulony Wichrowski. 

Nagle przestała do niego przychodzić. Zadzwonił do 
niej przez telefon, coś mu odpowiedziała niewyraźnie, 
a potem zobaczył ją w teatrze, uczepioną ramienia ja- 
kiegoś przyjezdnego kupca. 

Zmierzyła Wichrowskiego obojętnym wzrokiem 
i wyzywająco powiedziała: 

— Znajesz, Sasza, tierpiet“ nie mogu etich protiw- 
nych Polakow, a tut kakaja to polskaja pjessa... 

Wichrowski zgryzł pigułkę dość obojętnie, tem 
bardziej, że rozpoczynał się już nowy romans. Dalej 
poszło znacznie wprawniej. Jak w kalejdoskopie prze- 
wijały się Rosjanki, Żydówki, Gruzinki, Chinki, Ja- 
ponki i była nawet jedna Polka. Towar ten Wichrow- 
ski przyjmował i zbywał. Przyjmował od tego czy inne. 
go kolegi lub przyjaciela, a czynił to początkowo nie- 
świadomie, bo nie spostrzegł się, kiedy ktoś znudzony 

już swą kochanką poznawał go z nią i zostawiał sa- 
mych. a potem nauczony już doświadczeniem postę- 
pował tak samo i oddawał przyjaciółki innym. 

Niespodziewanie popadł w stan depresji duchowej, 
zdjął go wstręt do wiecznego uganiania się za kobieta- 
mi. Poczuł niewymowną odrazę do powtarzania tych 
samych frazesów; prowadzenia szablonowej gry, mają- 
cej wyłącznie na celu posiadanie kobiety, zerwał 
z wszystkiemi naraz, nie odpowiadał na listy, ordynan- 
sowi nie kazał wpuszczać do mieszkania osób rodzaju 
żeńskiego i uspokoił się. Z natury jednak był nadzwy 
czaj ekspansywnym, musiał w jakiś sposób wyładować 
swą energję życiową. Miał już dosyć towarzystwa ro- 
syjskiego i polskiego, zaczął poszukiwać znajomości w 

sferach chińskich. Poznał się z kilkoma inteligentnemi 
rodzinami tubylców, zaczął się uczyć po chińsku. 
I tam jednak nie znalazł tego czego szukał. Społeczeń- 
stwo chińskie było nawskroś zmaterjalizowane, wszy- 

*cia się na najw 

  

stkie pomysły, intencje i aspiracje obracały się wyłącz- 
nie około robienia interesów majątkowych. Zagadnienie 
stosunku między kobietą a mężczyzną nie odegrywało 
w życiu żadnej roli, ponieważ Chińczycy na kobietę 
mieli zupełnie odmienny od pojęć europejskich pogląd. 
Kobieta chińska w tych sferach służyła wyłącznie do 
jedynego celu — zadowolenia instynktu płciowego, po- 
zatem nie przedstawiała żadnej innej wartości. Kobieta 
zupełnie była wyeliminowana z całego układu życia, 
który dotyczył jedynie mężczyzn. 

  

   

    

Pod względem społecznym Chiny są krajem naj- 
bardziej demokratycznym. Każdy ma możność wybi- 

ze stanowisko. Nikogo zupełnie nie 
razi, jeżeli niedawny posługacz wagonowy został wyso - 
kiej rangi generałem. Musi tylko posiadać spryt i zdol- 
ności. Największym szacunkiem i poważaniem cieszy 
się kupiec, jest to chluba i zaszczytna godność w Pań- 
stwie. Niebieskiem, urzędnik — to łapownik i zdzierca.. 
a żołnierz — bandyta. Masy składają, się z rolników, 
robotników, dżinrikszów, bezrobotnych i włóczęgów. 
Ci Chińczycy, którzy władali językiem rosyjskiem, byli 
już przesiąknięci kulturą rosyjską: Była to imitacja 
Rosjan gorszego gatunku. Chińczycy wprost do bła- 
zeństwa przejmują obyczaje europejskiego otoczenia, 
posyłają dzieci do szkół rosyjskich, przyjmują wyzna- 
nie prawosławne, ubierają się po rosyjsku. Często mo- 
żna widzieć chłopców lub dziewczęta chińskiego poćho- 
dzenia, ubranych w rosyjskie kostjumy z napisami na 
czapkach: „Fregat Pałłada*, „Władimir*, „Tatjana. 
W domach chińskich były rosyjskie samowary z ręcz- 

  

     

„. Aikami w rogach, konfitury do herbaty. 

(D. C. N.). 

 KOTWERENASK "VA STREET TE ERC: TT WODOAZCOOOGO SZ ROORCCZ OT ACAWCK TE PAOECORECEOSTA WOOÓOWACCATO OOEERPRRORTEOE ROWE OOBE TTE OOO AO CZOOREOOCERC CZZRA RO PORTOW ECOTOEPECOOCNEOOCE TAR POWT SOECE RECÓ TY AERO CK 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

m


