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WYBORY DO SAMORZĄDÓW 
W LITWIE. 

W zeszłym tygodniu odbyły się 

wybory do ciał samorządowych na 

całym obszarze Litwy. Wyniki ogło- 

szono w tych dniach. Warto się z 

niemi zapoznać. | to z podwójnego 

tytułu. 
Po pierwsze, rzucają one znamien- 

ne światło na stosunki polityczne w 

kraju wogóle. Po drugie, zaznajamiają 

ze sprawą mniejszościową Litwy; w 

szczególności z polską. 

Dotychczas miasta i miasteczka 

litewskie w liczbie 29, począwszy od 

4-5 tysięcy ludności w górę, korzy- 

stały z praw samorządowych dość 

obszernych. Mniejsze miasteczka, po- 

niżej 10.000 ludności, w liczbie 24, 

z praw, przysługujących samorządom 

gminnym; większe — z praw samo- 

rządu powiatowego (Kowno, Szawle, 

Poniewież, Wiłkomierz, Marjampol. 

Skład narodowościowy ludności w 

tych ośrodkach życia kraju, szczegól- 

niej większych, razi poczucie nacjo- 

nalizmu litewskiego, będącego już 

5-ty rok u władzy. Litwini są tam 

bowiem w mniejszości, a inne naro- 

dowości: Żydzi, Polacy, Niemcy, Ro- 

sjanie — w różnych proporcjach — sta- 

nowią większość. Przedewszystkiem 

przedstawiciele pierwszych dwu naro- 

dowości. Natomiast w  podrzędniej- 

szych miasteczkach i miastach odse- 

tek ludności litewskiej bywa żnacz- 
niejszy; niekiedy przeważający. A właś- 

nie takich miasteczek jest najwięcej. 

Stutysięczna stolica Litwy jest do 

dziś oczywistym dowodem powyższych 

stosunków, pomimo, że wysiłki w celu 

zlitewszczenia jej nie ustają. Wojsko, 

szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa hand- 

lowe — zalewają Kowno falą litew- 

skości, przybywającą z prowincji i zmie- 

niają od 12-tu bt usilnie i stale sto- 

sunki narodowościowe mieszkańców 

tego miasta. 

llość głosów, jakie padały na pol- 

skie listy wyborcze w Kownie przy 

kolejnych głosowaniach do samorzą- 

dów miejskich przedstawia się jak 

następuje: 

ТОВ wę w 0 SDSDPICH 

205 ye BA 4 
1921. „28,40 
1924 . ZI 8 

Sprawa stopniowego odpalszcza- 

nia Kowna występuje tu wyraziście. 

O ile głosy list międzynarodowych 

(komunistycznych i socjal-demokra- 

tycznych) dodamy stosunkowo do 

ilości głosów, które uzyskiwały po- 

szczególne listy narodowościowe w 

Kownie, to dla roku 1924 otrzymamy 

następujący skład etniczny stolicy li- 

tewskiej: Żydów — 31,8 proc., Pola- 

ków 31,5 proc. Litwinów 29,9 proc. 
Reszta przypadała na Rosjan, Niem- 

ców i inne drobniejsze mniejszości. 

W wyniku powyższego, Litwini w Ra- 

dzie Miejskiej byli majoryzowani 

przez przedstawicieli innych narodo- 

wości. Pięcioprzymiotnikowe prawo 

wyborcze decydowało o takim ukła- 

dzie stosunków, zgodnie z zasadą 

sprawiedliwości numerycznej. 

Powyższe względy z jednej strony, 

a dążenie do: rządów silnej ręki i 

trzymania w garści wszystkich prze- 

jawów życia krajowego przez rząd z 

drugiej - sprawiły, że w roku bie- 

żącym oktrojowano Litwie (wobec 

braku sejmu) nową ustawę, która 

faktycznie zniosła dotychczasowe 

uprawnienia municypalności miej- 

skiej. 

Przedewszystkiem zmniejszono 
ilość radnych wybitnie. W Kownie 

np. Rada Miejska składa się obecnie 

z.36 zamiast z 72 członków. Nastę- 

pnie wprowadzono system nominacji, 

Z 36 obecnych radnych Kowna mia- 

sto wybrało zaledwie 24, a Rząd za- 

mianować ma pozostałych 12. Dalej, 

usunięto powszechność ptawa wy- 

borczego. By być wyborca, trzeba pla- 

cić podatek samorządowy miejski, 

bądź też mieć stanowisko urzędnika 

państwowego. Wreszcie — i co naj- 

ważniejsze — Rada Miejska wybrana 

na tak anty-demokratycznych pod- 

stawach w */, a mianowana м 1/ 

swego składu personalnego, nie po- 

siada głosu decydującego. Ten przy- 

sługuje burmistrzowi, który traktować 

ma uchwały rady w gruncie rzeczy 

jedynie jako głos doradczy.* | 

Kandydata na burmistrza wybiera 

wprawdzie Rada miejska, lecz o ile 

dwu kandydatów kolejno . wybranych 

przez Radę nie zostanie zatwierdzo- 

nych przez Rząd, to wówczas ten 

ostatni mianuje burmistrza sam Rząd 

posiada więc istotne „ius gladii" w 

ręku w stosunku. do burmistrza, a 

burmistrz w stosunku do Rady ;,Miej- 

skiej. Taki burmistrz przypominać;bę- 

dzie bardziej ze swych uprawnień 

przedwojennego „gradonaczalnika*, w 

Moskwie, Czy Peteisburgu, niż bur- 

mistrza w europejskiem znaczeniu. 

Powyższe względy sprawiły, iż 

litewskie stronnictwa dziś opozycyjne, 

a posiadające ongiś w swych rękach 

ogromną większość mandatów w ko- 

lejnych sejmach Litwy, aż do r. 1926 

włącznie, zdecydowały się na bojkot 

obecnych wyborów do samorządów 

miejskich i przeprowadziły 'w- tym 

kierunku usilną propagandę. Z nich 

„chrześcijańska demokracja" liczyła 

najbardziej na posłuch wśród ' wy- 

borców z racji domniemanych sym- 

patyj ku sobie ludności katolickiej 

miast, zwiększonej podczas zmaga- 

jącego się zatargu tego stronnictwa 

z Rządem. Bardzo zręcznie stara się 

bowiem Chrz. Demokr. otoczoć nim- 

bem obrońcy rzekomo  prześladowa- 

nego przez rząd katolicyzmu. 

Nic przeto dziwnego, że kraj ocze- 

kiwał z napięciem wyniku rozegranej 

przed paru dniami kampanji wybor- 

czej. Chodziło o stwierdzenie, jak 

liczna armja sympatyków stoi poza 

sztabami trzech głównych stronnictw 

politycznych Litwy z epoki sejmo- 

władztwa chrześcijańskiej demokracji, 

ludowców i socjalnej demokracji. 

Wyniki tych wyborów są szcze- 

gólnie interesujące, gdy chodzi o 

mniejsze środowiska miejskie, więcej 

litewskie w swym składzie etnicznym, 

a więc przypuszczalnie bardziej zale- 

żne od ideologji powyższych  stron- 

nictw, ogłaszających i podtrzymują- 

cych wszystkiemi swojemi wpływami 

bojkot wyborów. Ogłoszone obecnie 

wyniki przedstawiają obraz nader 

ciekawy. Okazało się; że 74,4 proc. 

wszystkich uprawnionych do głoso- 

wania stawiło się do urn wyborczych. 

W stolicy głosowało 61,5 proc. a na 

prowincji, właśnie w mniejszych mia- 
stach, 80—90 proc. wyborców. A za- 

tem: stronnictwa opozycyjne poniosły 

dotkliwe fiasco, wzmacniające odwro- 

tnie—stanowisko zwalczanego przez 

nie rządu „narodowców*, 

Tak wyglądają wyniki wyborów, 

oglądane ze stanowiska ogólnej po- 

lityki - wewnętrznej Litwy. A teraz 

krótki rzut oka na sprawy mniejszo- 

ściowe, przedewszystkiem polskie, w 

związku z wyborami, 

Ludność polska Kowna po raz 

pierwszy obecnie zdecydowała się 

przystąpić do wyborów municypalnych 

w bloku z dwiema innemi mniejszo- 

ściami: rosyjską i niemiecką. Żydzi 

czuli się o tyle silni, że wystąpili sa- 

modzielnie. Warunki pozaparlamen- 

tarne życia w Litwie, brak jakiego- 

kolwiek przedstawicielstwa  urzędo- 

wego Polaków tamtejszych odbija się 

dotkliwie od 4 lat zgórą na życiu 

rodaków naszych za litewskim kor- 

donem. 

rę pojarszania 

Konieczność utrzymania trybuny 

parlamentarnej w radzie miejskiej 

Kowna, skąd mógłby rozbrzmiewać 

nadal głos przedstawicieli oficjalnych 

„społeczeństwa polskiego, przedstawiała 

się, jako rzecz nadal paląca. W mia- 

warunków. kulturel 

nych społeczeństwa polskiego przez 

wojujący. nacjonalizm. litewski zra- 

czenie trybuny takiej urasta dużo 

ponad formalne jej znaczenie. Nie- 

mniej wchodziły tu w grę i interesy 

realne licznych rzesz mieszczaństwa 

polskiego Kowna, Poniewieża, Wiłko- 

mMierza, Olity i t. d. Nie można było 

doprowadzić do stanu, przy którymby 

o losach mieszczaństwa polskiego 

radzić miały przedstawicielstwa in- 

nych narodowości bez udziału zain- 

teresowanych. To też ludność polska 

przystąpiła do wyborów w warunkach, 

dających jej najlepsze widoki co do 

wyników, oraz zapewniające udział w 

radzie miejskiej Kowna przedstawi- 

cieli Rósjan i Niemców. Mniejszości 

te są bowiem przez politykę Rządu 

litewskiego zmuszone do solidarnego 

występowania z przedstawicielami lud. 

ności polskiej w radzie miejskiej. Za. 

wdzięczając utworzonemu blokowi Ro- 

sjanie i Niemcy zdobyli po jednymman- 

dacie, Polacy 4, Żydzi, występujący sa- 

modzielnie, — 7. Mniejszości łącznie 

—|3 mandatów. Litwini—11. 

Frakcja polska. ostatniej Rady . 

Miejskiej Kowna posiadała 16 man- 

datów na ogólną ilość 74. Ponieważ 

ilość radnych z wyborów okrojona 

о ?/,, przeto ekwiwalentem powyższej 

liczby byłoby obecnie 5 i */,. Strata 

jednego (dokładnie jednego z ułam- 

kiem) mandatu jest wykładnikiem 

litewszczenia Kowna w ciągu ubiegłe- 

go 7-lecia. : 

ИНЕТЛИОКЕСТИНОМ НОИ еООТНЕ КИ ГОО ТОЕНЕ 

Nienawiść do Żydów na Bia- 
łorusi sowieckiej rośnie. 

Z Mińska otrzymujemy wiadomość, iż 0- 

statnio na terenie Bałorusi sowieckiej odby- 

ło się szereg procesów przeciwko grupom 

robotników włościan, oskarżonych o znęca- 

nie się nad robotnikami narodowości żydów 

skiej. 

l iak w Mińsku sąd sowiecki skazał 6 ro- 

boiników — Białorusinów na 4 lata wię- 

zienia za dotkliwe pobicie 9 Żydów pracu- 

jących w państwowym zakładzie spirytuso- 

wym. Tenże sąd skazał 3 robotnice za zma- 

sakrowanie 2 Żydówek. 

W Poółocku zakończył się w dniu 20 bm. 

proces nad grupą robotników, którzy 0S- 

karżeni byli o-spalenie i ugotowanie w kot- 

le fabrycznym 3 Żydów — techników. 2 głó- 

wnych oskarżonych skazano na dożywotnie 

przymusowe roboty, 3 innych na 10 lat cie- 

żkiego więzienia. W Dryssie sąd powiatowy 

skazał na 6 miesięcy aresztu 4 uczniów 

Białorusinów za dotkliwe pobicie na wyciecz 

ce szkolnej, 3 Żydów z których 1 naskutek 
ogólnego wstrząsu utracił mowe. 

W Borysowie sąd skazał  37-letniego 

włościanina Aleksandra Maruszkina i jego 

30-letniążonę za utopienie w studni handła- 

rza — Żyda. 

  

Roczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

W WILNIE 

UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

    

Dr. G. Gierszun 
(choroby skórne i weneryczne) 
Dominikańska 7 — powrócił 

KOEDUKACYJNE KURSY 
PISANIA 

NAMASZYNACH | 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

  

Sekretarjat czynny od g. 5—6-ej. 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI "BLIŻSZE: 1 

DRUSKIENIKI 
"ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Żakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia. lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów 0. 5. В. 

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich Informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
- Komisja Zdrojowa. 

HESZUUSEZARNEUZENASZEEEEZSZE 

" Dalsze zarządzenia oszczędnościowe. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

;Zniesienie dodatków urzędnikom, i wojskowym. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) * : 

Dowiadujemy się, że. w wyniku 

przeprowadzonych na piątkowem po- 

siedzeniu Rady Ministrów narad nad 

sytuacją budżetową i finansową pań- 

stwa wydano szereg zarządzeń, 

mających na celu utrzymanie rów- 

nowagi budżetowej. Mocą jednego 
z tych zarządzeń z dn. | lipca r. b. 
cofnięte zostały dodatki specjalne do 

uposażeń urzędniczych, a mianowi- 

cie: dodatek stołeczny, dodatek bu- 

dowlany i morski oraz częścio- 

wo dodatek kresowy, istniejący na 

terenie Górnego Śląska, Gdyni i po- 
wiatu morskiego. Zarządzeniem tem 

objęci są zarówno . wszyscy funkcjo- 

narjusze państwowi jak również i za- 

wodowi wojskowi. Zarządzenie to w 

wyniku „daje <zmniejszenie. wydatków 

około 55 milj.zł. w stosunku rocznym. 
Dowiadujemy się, że w ciągu bież. 

tyg. podawane będą stopniowo do 

wiadomości: publicznej inne zarządze- 

nia Rady Ministrów, mające na celu 

kompresję budżetu do granic 2 mil- 

jardów 450 milj. zł. 

Zmiana Ministrów Spraw Wewn. 
Pożegnanie i powitanie przez urzędników Ministerstwa. 
WARSZAWA 22.6. Pat. — W dniu 22 

bm, w południe w sali konferencyjnej Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się 
uroczyste pożegnanie ustępującego długolet- 
niego ministra spraw wewnętrznych gen. dr. 
Slawoja Feliejana Skladkowskiego i powita- 
nie nowomianowanego ministra p. Broni- 
sława Pierackiego, 

Gdy obaj ministrowie weszli do sali, wy: 
pełnionej po brzegi urzędnikami centrali 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przed- 
stawicielami Policji Państwowej i Korpusu 
Ochrony Pogranicza, urzędniczki centrali 
wręczyły ustępującemu ministrowi naręcze 
kwiatów, poczem podsekretarz stanu p. Sta- 
mirowski wygłosił w swojem i wszystkich 
urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 

nych imieniu dłuższe przemówienie, w któ- 
rem złożył hołd długoletniej, wytrwalej I 
nie szezędzącej wysiłków pracy ministra 
Sławoja Składkowskiego na niwie admini- 
stracji. 

W zakończeniu przemówienia f. Stani- 
rowski powiedział: „Żegnając, cheemy Cię 
zapewnić, Panie Ministrze, że zaszezepio- 
nych przez Ciebie wartości nie roztrwoniny 
i będziemy je strzec tem silniej, im cięższe 
próby twarda przyszłość dnia dzisiej- 
szego będzie nam przynosiła. Życzymy, byś 
na nowem zaszezytnem stanowisku we wszy 
stkich sprawach, które Ci do rozstrzygania 
i zdecydowania przypadną, mógł zawsze za- 
stosować twe ułubione wyrażenie: „Jednem 

słowem wszystko idzie ku lepszemu*. Pa- 
nie Ministrze, aby dać realny wyraz nasze- 
go stosunku do twej osoby. postanowiliśmy 
z najdrobniejszych składek wszystkich pra- 
ceowników we wszystkich trzech instanejach 
ufundować stypendjum twego imienia, prze- 

  

  

   

znaczone na pomoc w studjach prawniczych 
wyhranemu «2 pośród 'synów. urzędniczych 
studentowi, który poświęci swą przyszłą pra- 
cę służbie w administracji. 

Na przemówienie te p. minister Skład- 
kowski odpowiedział w krótkich słowach. 
dając raz jeszeze wyraz swej stałej trosce 
o szerokie. rzesze współpracowników. „Pro- 
szę państwa — mówił p. minister — chciał- 
bym bardzo żebyście się państwo do tego 
stypendjum zanadto ostro nie wzięli, bowiem 
stan materjalny rzeszy urzędniczej oraz te 
150), — to są rzeczy natury bardzo deli- 
katnej. Chcę państwu serdecznie podzięko- 
wać za współpracę. W tej naszej wspólnej 
pracy były chwile lepsze i gorsze, Daj Boże 
abyśmy pod zarządem p. ministra Pierackie- 
go znowu do tych lepszych czasów wróci- 
li“, 

Po opuszezeniu sali przez żegnanego z 
żalem ministra Składkowskiego podsekre- 
tarz stanu p. Stamirowski powitał nowego 
ministra spraw wewnętrznych p. Bronisława 
Pierackiego. Na powitanie to odpowiedział 
p. minister Pieracki: „Zbyt dobrze znamy 
się z dotychczasowej naszej współpracy, bym 
uznawał za konieczne omówienie bliższe 
metod. Są one dostatecznie wszystkim ps 
stwu znane. Nie potrzebuję panom stwier- 
dzać, że prace Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych, podjęte i tak owoenie prowadzone 
przez p. ministra Skiadkowskiego, w myśl 
wskazań ideologji Marszałka, będą nadal 
naturalnie bez zmian przezemnie kontynu: 
owane. W pracach tych liczę na wszystkich 
panów dalszy harmonijny współudział. Skła- 
dając więe sobie wzajem zapewnienia utrzy- 
mania tej harmonji, zabierzmy się do ro- 
boty. 

  

Sukces B. B. W.R. w wyborach płockich. 
Spadek głosów i mandatów Centrolewu. 

: Tel. od wł, kor. ż Warszawy. 
Wyniki wyborów uzupełniających 

do Sejmu z okręgu płockiego przy- 

niosły duży sukces listy Nr. 1 B.B. 

W. R. Mimo ogromnej agitacji stron- 

nictw opozycyjnych lista ta zdobyła 

o 5 tys. głosów więcej, niż w wybo- 

rach poprzednich. Natomiast niewąt- 

pliwą klęskę poniosła lista Nr. 7 Cen- 

trolew, na której figurowali kandy- 

daci P. P. S$, Stronnictwa Ludowego 

i N. P. R. Prawicy. Straciła ona w 

stosunku do wyborów z dn. 16 listo- 

pada ub. r. blisko 4 tysiące głosów. 

Mandaty poselskie z okręgu płoc- 

kiego uzyskali posłowie: Jan Rudow- 

ski i Stefan Pomianowski z BB.WR., 

Wład. Rutkowski ze Stronnictwa Na- 

rodowego, Miecz. Niedziałkowski z P. 

P. S i Józef Białoskurski ze Stron- 

nictwa Ludowego. Lista Nr. 1 (B. B. 

W. R) uzyskała 48.570 głosów, lista 
Nr. 4 (Str. Narodowe) — 31.397 gło- 

sów i lista Nr. 7 (Centrolew)—49,736. 

  

Wielkie manewry sowieckie w okręgu mińskim. 
Na Białorusi Sowieckiej odbyły się wiel- 

kie manerwy wiosenno-letnie, w których 

po za piechotą i kawalerją brały udział spe- 

specjalne oddziały zmotoryzowane, lotnictwo 

oraz wojskowe oddziały robotnicze przy po: 

ciągach pancernych. 
W: sierpniu w Mińszczyźnie odbędą się 

ogólne manewry przysposobienia wojskowe- 
go i robotniezo - szkolnego w których udział 
ma wziąć 250 tys. osób, 

  

zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, M str.—30 gr., III, IV, V, VI-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

yirowe i tabelaryczne 509/, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 250/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących pracy 30*/, zniżki. 

zastrzega sobie prawo zmiany terminn drukn ogłoszeń. 

WIADOMOSCI z KOWNA 
MERKIS GNĘBI NIEMCÓW. 

Prasa Królewiecka notuje z oburzeniem, 
że gubernator Kłajpedy Merkis odmówił wy 
dania paszportów grupie dzieci niemieckich 
w Kłajpedzie, które miały udać się na ko- 
lonje wakacyjne do Bawarji. Dotychczas c»- 
rocznie związku nacjonalistyczne w Ni 
czech zapraszały do Niemiec dzieci 
ców kłajpedzkich celem budzenia  wśr 
nich poczucia narodowego. 

KONGRES NAUCZYCIELI PAŃSTW 
BAŁTYCKICH. 

Wkrótce w Kownie odbędzie się konkres 
nauczycieli państw bałtyckich. Zapowiada 
się on nader licznie i zajmująco. Otrzyma- 
no już wiadomość, iż weźmie w nim udział 
około 100 nauczycieli estońskich i około 150 
łotewskich, 

WYBORY DO KAS CHORYCH. 

Po wyborach do samorządów miejskielk 
w Litwie odbędą się wybory do kas chorych. 
Termin wyborów został wyznaczony na pierw 
sze dni grudnia r. b. Przygotowania do wybo- 
rów już w toku. 

ŚWIĘTA LOTNICZE W LITWIE. 

Litewski klub lotniczy urządza w dniu 
dzisiejszym wielkie święto lotnicze w Kownie. 

Wkrótce zostaną też urządzone święta lotni- 
cze na prowincji. Po katastrofie, w której 
zginął samolot klubu zarząd klubu postanowił 
zbudować nowy samolot. Będzie on zbudowa- 
ny w litewskich pracowniach lotniczych we- 
dług projektu ppłk Gustajtisa. 

OKOŁO 200 ŚWIADKÓW NA PROCESIE 
WOLDEMARASA. 

Na proces prof. Woldemarasa i 24 wol- 
demarasowców zostanie zawezwanych 200 
świadków, w tem 63 ze strony prokuratury 
i 137 ze strony obrony. Wśród świadków 
figurują wyżsi urzędnicy cywilni i wojskowi. 

ŚWIĘTOKRADZTWO. 

K. Krożach, pow. marjanpolskiego, niezna 
ni złoczyńcy wdarli się w nocy do miejsco- 
wego kościoła i zrabowali monstrancję kieli- 
chy i wiele innych cennych przedmiotów 
kultu. Pościg za złoczyńcami nie wydał żad- 
nych skutków. 

      

WEZWANIE 
Niniejszem wzywam Panów Leo- 
narda Pikiela i syna Włodzimie- 
rza, właścicieli sklepu sukna w 
Wilnie, de zwrotu mnie wyda- 
nych im przezemnie grzeczno- 
ściowych weksli na sumę 4,000 
złotych, które niniejszem unie- 
ważniam i przestrzegam przed 

| puszczeniem ich w obieg. 
| Aleksander Kuszelewski 

Mistrz krawiecki w Wilnie 
Ś-to Jańska 7, d. własny. 
  

CZEKOLADA DESEROWA 
= a“ 

   

  

Marszałek Piłsudski konfe- 
ruje z Premjerem. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W dn. wczorajszym o godz. 1 po 
poł. przybył do Rady Ministrów Mar- 
szałek Piłsudski i odbył z p. Prem- 
jerem Prystorem przeszło godzinną 
konferencję. 

Nominacje. 

WARSZAWA, 22 VI. (Pat). Par 
Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
nominację dr. Wacława Babińskiego 
na posła Rzeczypospolitei Polskiej w 
Hadze i p. Władysława Neumana na 
posła Rzeczypospolitej Po!skiej w Oslo. 

  

Pepierajcie przemysł krajowy 
  

Giełda warszawska z dn. 22.VI. b. r. 

WALUTY I DEWIZY: 

   
   

      

Polaris чаеов 8,95—8,97—8,93 
BOACJA r nas 124,2] — 124,51— 123,89 
Holandja . .. .. 359,25 -360,15—358 5 
Liondy, 7 оее ‚ 474 —48,53—4 
NOWY TOPR. S 8,92—65,14 —8,61 
Nowy York kabel . . . 8,924- 8,944— 8,51 4 
PRD OG COTE 34,94 — 35,05— 34,5» 
DZA a a 25,45—26,49—26.57 
Szwajcarja . . . . . 113,15 — 173,58—173,72 
Wiegóń. 2-032 > 125,45—125,76 — 125,1 4 
Włochy SO EZ FT 46,73 —46,85—46,61 
ВэгНв w obr.pryw. » . « .. . .. 211,95 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowli. 
40% inwestycyjna . . . 

ABS 
... 82—88,25-:8 

5% Konwersyjna . . . .. ‚ з е . 48,75 
7% Stabilizacyjna « « « » « » « » * 77,75 
16% Kolejowa" . + » + + » * ++ . li4 
8% L.Z. B. G. K.1 B.R., ebl.B.G.R.. 94,06 
Te same 7% . . . . . ps. AA AVA 
8% Częstóchowy . . . .. . : 47,75—45 4> 
5% kredytowe Warszawy . . . . * . 83 0 
8% warszawskie « . . . .. : 69,50—70 00 
5% Łodzi . 64,50—64,75    
8% Piotrkowa Ž ž is si ias 102315 
6% Obl. m. Warsz. VIII i IX em. . . .46 © 

> AKCJE: 

Bank Polski 3 0.-w0oc=ua: 14,00 
Lilpol 4 205 2 ERZY 2 0 
Starachowice « » « « « » + « + + « |] 85



Między dwiema większościami. 
Jednodniowa sława miasteczka Gourdon.— Krytyka niewygłoszonej mowy.— 
„Kij pielgrzymi" Arystydesa Brianda. 

plieowana gra. 

Na południu Francji, w małem 
miasteczku Gourdon, okręgu wybor- 
czym byłego ministra i preywódcy ra- 
dykalnego, Ludwika Melvy'ego, od- 
był się bankiet byłych kombatantów, 
którego główną atrakcją miało być 
przemówienie Frystydesa Brianda, 

Mowa ta, jeszcze przed wygłosze- 
niem, stała się przedmiotem gwal- 
towrnej polemiki. Pisma i politycy 
prawicowi wyrażali zdziwienie i obu- 
rzenie z tego powodu, że minister 
spraw zagranicznych wystąpi na ma- 
nifestacji zorganizowanej głównie przez 
polityków opozycyjnych. Obawiano 
się, że będzie to wstęp do „wędrów- 
ki z kijem pielgrzymim w ręku”, do 
której koła lewicowe zachęcały Brian- 
da, pragnąc aby po porażce w Wersalu 
podał się do dymisji i stanął na cze- 
le akcji politycznej bloku łewicowego 
o pokój i zwycięstwo przy wyborach 
do lzby Deputowanych w r. 1932. 

Briand uczynił tak jak zwykle — 
wybrał drogę własną, pośrednią, wy- 
czekującą: pozostał w rządzie, ale w 
bankiecie o charakterze lewicowym 
wziął udział. 

Manifestacja ta stała się wielkim 
jego osobistym sukcesem. Kilkoty- 
sięczne miasteczko Gourdon zalane 
zostało trzydziestotysięcznym tłumem. 
Setki aut przywiozły uczestników z 
dalszych okolic. Wybudowano olbrzy- 
mi hangar,. mający pomieścić kilka 
tysięcy biesiadników. Restauratorzy 
przygotowali centnary mięsa, beczki 
sera i sardynek, baryly wina, zaržneli 
tysiące ku:cząt. 

Briand wygłosił pełne polotu prze- 
mówienie na cześć pokoju. Nie wcho- 
dził w szczegóły, ale nawiązał kon- 
takt z tysiącami słuchaczy i dowiódł, 
że stawszy się mężem stanu nie u- 

tracił kwalifikacyj świetnego agitatora. 

Na drugi dzień po tej lewicowej 
owacji wymierzona przeciw Briando- 
wi interpelacja prawicowego posta 
Franklin-Bouillon'a odparta została 
głosami większości prawicowo-centro- 

wej. Lewica głosowała przeciw rządo- 
wi, aie prasa lewicowa, która po Wer- 

salu oczekiwała i pragnęła dymisji 
Brianda, obecnie po Giourdon — so- 
idaryzuje się z nim goręcej, niż kie- 

dykolwiek. 

Zwalcza rząd, ale popiera zasia- 
dającego w nim ministra spraw za- 
granicznych. Natomiast większość 
prawicowo-centrowa popiera rząd — 

a tem samem, wyjąwszy paru party- 
zantów, jak Ludwik Marin i Franklin- 
Bouillon, popiera Brianda, mimo, że 
оэама się go i nie ma do niego 
zaufania. 

Lewica aprobuje politykę Brianda, 
widzi w nim główny swój atut wy- 
borczy i wodza swojej większości, 

którą spodziewa się zdobyć w r. 1932. 
Prawica woli go mieć w swoim rzą- 
dzie, niż przeciw sobie, jako nieskrę- 
powanego obowiązkami ministerjal- 

nemi wodza lewicy. Premjer Laval 

i inni ministrowie centrowi i pocho- 
dzący z lewicy, widzą w  Briandzie 
kładke, po której w razie potrzeby 
będą mogli powrócić na lewą stronę. 

Briand sam stanowi obecnie oś 
«Па konstelacyj politycznych, punkt 

zbieżay dwu możliwych, a zwałczają- 
«ych się większości. Idzie swoją dro- 

gą ostrożnie, powoli, nie spiesząc się 

i nie denerwując. Zasiada w rządzie 

jednej większości—i pomaga przygoto- 

wywać drugą. 

Zdenerwowani partnerzy próbują 

— Przedwyborcze nastroje. — Skom- 

zaglądać w zakryte jego karty, sklo- 
nić go do ' natychmiastowej decyzji. 
Małe miasteczko G>urdon stało się 
przez dzień ośrodkiem Francji — 
i poniekąd Europy. Urządzono spe- 
cjalny urząd pocztowy ze specjalnemi 
linjami telefonicznemi i telegraficzne- 
mi dla wielu tuzinów przybyłych dzien- 
nikarzy. 

A stary Briand nie śpieszy się. 
Nie powie niepotrzebnego słowa, nie 
zrobi przedwczesnego kroku. Jest 
mistrzowskim żonglerem w grze, w 
której chodzi o losy nietylko Francji, 
ale Europy i świata. W. J. 

  

Protest przeciwko wyborom 
poznańskim oddalony. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sąd Najwyższy rozpatrzył wczoraj 
protest przeciwko wyborom do Sej- 
mu w okr. Nr. 34 Poznań — miasto, 
złożony przez zwolennika listy BB. 
Sąd protest oddalił. 

"Gen. Kasprzycki przechodzi do 
Gen.-insp. Sif Zbr. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w jednym 
z najbliższych dzienników  personal- 
nych MŚW. ukaże się zarządzenie o 
oddaniu gen „brygady Tadeusza 
Kasprzyckiego dowódcy 19 dywizji 
piechoty w Wilnie do dyspozycji Ge- 
neralnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. 
Dowódcą 19 dywizji mianowany bę- 
dzie pułk. Godziejewski, dowódca jed- 
nej z brygad KOP-u. 

Popierajcie Ligę Morską 

li-gi Kongres Pedagogiczny 
w Wilnie. 

II-gi Kongres Pedagogiczny Związku Na- 

uczycielstwa Polskiego w Wilnie znajduje 

się w stadjum pełnej realizacji. Prace przy- 

gotowawcze już ukończono. W czasie 5-cio 

dniowych obrad, których zadaniem jest 

omówienie spraw szkolnictwa ogólno-kształ- 

cącego z punktu widzenia celów i zadań za- 

sadniczych, jego tradycyj historycznych w 

Polsce, — oraz pod względem ustrojowym, 

dydaktycznym i wychowawczym, będą wy- 

głoszone między innemi następujące refera: 
ty: 

1) P. K. Makuch — Cele i zadania wy- 
* chowania i nauczania w związku z postu 

latami Kongresu Poznańskiego. 
2) P. Dr. H. Pohoska — Rozwój pol- 

skiej myśli pedagogicznej w ciągu dziejów. 

3) P. Dr. M. Librachowa — Stan i wyni- 
ki nowoczesnych badań psychologicznych w 
zastosowaniu do potrzeb wychowania i na- 
uczania szkolnego, - 

4) P. St Somorowski — Zagadnienie 
ustroju szkolnictwa 

5) P. P. Petrykowski i H. Kaufman — 
Naczelne zasady dydaktyczne i organizacyj- 
ne nauczania w szkole ogólnokształcącej. 

6) P, St. Somorowski — Rola poszczegól- 
na przedmiotów nauczania jako Środków 
do osiągnięcia celów wychowawczych indy 
widualnych i państwowych. 

7) p. Dr. H. Pohoska-— Społeczno-pań- 
stwowe zadania wychowawcze nauki o Pol- 
sce Współczesnej. 

8) P, H. Radlińska — Stan i potrzeby w 
dziedzinie czytelnictwa młodzieży. 

Pozatem program wypełnią obrady 10.ciu 
komisyj i wycieczki po Wilnie i okolicy. 

Celem Kongresu, który niewątpliwe zgro- 
madzi liczne rzesze nauczycielstwa z całej 

Polski, będzie objęcie całokształtu zagad- 

nień szkolnych i wychowczych z punktu 

widzenia teoretycznego i praktycznego, oraz 

sprecyzowania zdecydowanego stanowiska w 

sprawie aktualnych potrzeb szkoły w związ 

ku z przeżywanym kryzysem szkolnym i 
przejawami zbliżającej się katastrofy szkoły 
powszechnej. 
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„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO_OSTATNICH NO- 

WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 

LEKTURA SZKOLNA. — DZIAŁ NAUKOWY. — KA- 

ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il-ej DO I8 ej. 

KAUCJA 5 ZŁ. 
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Hoover udziela Europie moratorjum. 
Odroczenie spłaty długów Ameryce na 1 rok. 

WASZYNGTON, 22.Vi (Pat.) Prezydent Hoover zapowiedział, iż 

Stany Zjednoczone udzielą wszystkim zainteresowanym państwom 

odroczenia na jeden rok spłaty długów, zaciągniętych w Ameryce. 

BERLIN, 22 VI iPat.) Biuro Woliia ogłasza tekst memorjału, przesła- 

nego wczoraj wieczorem przez prezydenta Hoovera szefom zagranicznych 
misyj dyplomatycznych w Waszyngtonie. 

Rząd amerykański proponuje w memorjale tym odroczenie na okres 

jednego roku spłat, wynikających z zobowiązań dłużniczych odnośnych 

państw, zobowiązań reparacyjnych oraz długów, zaciągniętych na cele 

odbudowy. Odroczenie nie dotyczy zobowiązań dłużniczych rządów wo- 

bec osób prywatnych. W razie zgody kongresu rząd amerykański gotów 

jest odroczyć należne mu z tytułu długów państw sojuszniczych spłaty 

na okres roku budżetowego, poczynając od 1 lipca 1981 r. pod warun- 

kiem, iż główne państwa wierzycielskie zgodzą się również odroczyć na 

przeciąg jednego roku spłaty, wynikające z zobowiązań dłużniczych. 

Hoover zwraca uwagę, że rząd amerykański celowo nie brał udziału 

w rokowaniach, dotyczących ustalenia wysokości reparacyj niemieckich. 

Uregulowanie zwrotu długów międzysojuszniczych wobec Ameryki oparte 

zostało na podstawie, która nie pozostaje w żadnym związku z repara- 

cjami niemieckiemi, ani też nie jest uzależniona od spłat niemieckich 

zobowiązań odszkodowawczych. Kwestja reparacyj należy do problemu 

czysto europejskiego, z którym Ameryka nie ma nic wspólnego. Hoover 

występuje kategorycznie przeciwko wszystkim projektom, domagającym 

się skreślenia przez Amerykę długów państw sojuszniczych. Obecne wy- 

stąpienie rządu amerykańskiego jest konsekwencją dotychczasowej poli- 

tyki Ameryki. Wystąpienie to nie spowoduje wciągnięcia Ameryki do 

dyskusji nad problemami czysto europejskiemi. 

PARYŻ, (Pat.) Propozycja prezy: 

denta Hoovera o zawieszenie na je- 

den rok wypłat długów wojennych 

wszystkich państw uważana jest w 

środowiskach politycznych za fakt 

wielkiej doniosłości. Fakt ten może 

wywrzeć głęboki wpływ na całość 

sytuacji międzynarodowe. 

WASZYNGTON 22.6, Pat. — Po zatwier- 
dzeniu uchwały przez kongres rząd amery- 

kański odroczy Spłaty długów amerykań- 

skich obcych państw przypadających w roku 

skarbowym, rozpoczynającym się w dniu 1 

lipca, pod warunkiem, iż nastąpi analogi- 

ezne odroczenie na jeden rok wszystkich 

spłat, należnych wielkim państwom wierzy- 

cielskim. Propozycja ta ma na celu udziele 

nie państwom zadłużonym możności odzy- 

skania dobrobytu narodowego. 

Nie mogę w żadnym razie — oświadczył 

w tej sprawie prezydent Hoover — aproba- 

wać propozycji anulowania należnych diu- 

gów. Zaufanie świata nie zostałoby taką de- 

cyzją wzmocnione i żadne z państw za- 

dłużonych nigdy się tego nie domagało. о- 

droczenie spłaty długów dotyczy zarówno 

kapitału jak producentów, lecz rzecz prosta 

nie stosuje się to do zobowiązań poszcze- 

góln. rządów wobec osób prywatn. Chociaż 

akcja rządu amerykańskiego nie pozostaje 

w związku z konierencją  rozbrojeniową, 
mamy jednakże nadzieję, że stwierdzając 
w ten sposób naszą chęć przyjścia z pomocą 
przyczynimy się do wzrostu dobrej woli, tak 
niezbędnej dla rozwiązania tego niesłycha- 

nie doniosłego zagadnienia. 
LONDYN 22.6. Pat. — Jak się dowiaduje 

agencja Reutera, najbliższe posiedzenie ra- 
dy gabinetowej wyznaczono na 24 bm, Na 
posiedzeniu tem będzie rozważana ostatnia 
propozycja Hoovera. Mae Donald i Snevden 
zapytywani w sprawie tej propozycji, odmó- 
wili złożenia jakichkolwiek dekłaracyj na 
ten temat. 

LONDYN, 22.VI (Pat.) Jak się do- 
wiaduje agencja Reutera, propozycja 
Hoovera w sprawie odroczenia spła- 
ty długów wojennych była. wielką 
niespodzianką dla odpowiedzialnych 
kół angielskich, została jednak przy- 
jęta w Londynie jako pierwszy krok 
na drodze do rozstrzygnięcia trud- 
ności gospodarczych i finansowych 
Europy. Początkiem akcji w tym kie- 
runku będzie, jak sądzą, szczegółowa 
wymiana poglądów między zaintere- 

sowanemi rządami państw europej- 
skich. 

BERLIN, 22.VI (Pat.) W/g doniesień „Berliner Tageblatt*, rządy Wiel- 

kiej Brytanji, Włoch i Japonji wyraziły już swą zgodę na projekt Hoovera. 

Znaczenie propozycji Hoovera dla Polski. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z oświadczeniem pre- 

zydenta Hoovera, w którem zapowie- 

dział on odroczenie na jeden rok 

spłaty długów zaciągniętych u rządu 

Stanów Zjednoczonych, przedstawi- 

ciele agencji „Iskra* zwrócili się do 

osób miarodajnych z prośbą o po- 

informowanie, w jakim stopniu oś- 

wiadczenie prezydenta Hoovera do- 

tyczy interesów Polski. 

Propozycja” Hoovera stawia jako 

warunek zasadniczy jej wykonania, 

aby spłaty wszystkich długów, należ- 

nych różnym państwom wierzyciel- 

skim zostały przez nie odroczone 

również na jeden rok. Jeśli chodzi 

o Polskę, to nasz dług, w porównaniu 

z długiem innych państw europej- 

skich, jest niewielki. Gdyby propozy- 

cja prezydenta Hoovera została przy- 

jeta przez wszystkie strony zaintere- 

sowane, co jest podstawowym warun: 

kiem jej realizacji, to nasz skarb 

państwa zwolniłby się w bież. roku 

budżetowym zaledwie od 40 milj. zł. 

Liczyć na zwolnienie tej sumy zbud- 

żetu już obecnie byłoby przedwcześ- 

nie, gdyż nie wiadomo jeszcze, które 

z państw europejskich przyjmie pro- 

pozycję amerykańskiego wierzyciela, 

a pozatem owe 40 milj. zł. mamy 

zapłacić dopiero za 6 miesięcy. 

  

Komisja śledcza posterunku łotewskiego 

na pograniczu polsko-łotewskiem. 
Jak nam donoszą z pogranicza łotewskie: 

go, na pograniczu Letgalji bawiła komisja 

šledeza parlamentu łotewskiego, która pro: 

wadziła dochodzenie w sprawie rzekomej pro 

pagandy polskej w graniczących z Polską 

częściach Letgalji. Komisja zebrała podęb- 

no obszerny materjał, który jest obecnie 

w stadjum opracowywania. W wyniku swo- 

jej podróży Komisja zebrała dane, mające 

Świadczyć o istnieniu zorganizowanej przez 

księży - Polaków akcji, mającej na celu polo 

nizację ludności łotewskiej(!). 

Naskutek tych bądź co bądź rewelacyj: 

nych odkryć członkowie Komisji rekrutują- 

ey się przeważnie z Rosjan, przedłożyli Sej- 

mowi łotewskiemu wniosek — wydalenia 
szeregu księży poddanych polskich pracują- 
cych w okręgach pogranicznych Letgalji. 

Według uzyskanych przez nas informa- 
cyj rząd łotewski opracował już specjalny 
program i wytyczne, zamierzając «rozpocząć 
planową walkę z polonizacją (?) okręgów 
pogranicznych. 

Już obecnie akcja przeciwpolska na tece- 
nie Letgalji _ przyjmuje formę za- 
straszającą, Pierwszą jej ofiarą padła jedna 
z działaczek  społeczno-oświatowych p. H. 
G., która wysiedlona została z granic Łotwy 
za rzekomą akcję połonizacyjną. 

Zamach na pociąg. 
JASŁO 22.6, Pat. — Nieznani sprawcy 

usiłowali dokonać zamachu na pociąg 050- 

bowy, idący w kierunku Lwowa, przez roz- 

kręcenie szyn pomiędzy stacjami Polanka 

(IA WIET ZAGR IO IIA INIT 

Powieść pełna mądrości. 
Rozgrzeszenie L. El. Morstina. Warszawa, nakt, księg. F. Hoesicka. 

Jeśli nazwać p. H. Morstina naj- 

wytworniejszym z naszych literatów, 

byłoby to tylko określenie jego stylu 

literackiego i kuliury towarsysko:ro- 

dowej. Dziwnym zbiegiem okolicz- 

ności, mamy bardzo niewielu przed- 

stawicieli starych rodów i rodowej 

arystokracji na łamach piśmiennictwa, 

wskutek czego nasza literatura po- 

wieściowa, prócz „naturalnego * 

_powojennego schamienia' prócz prze- 

starzałej mody na tematy naturali- 

styczne ze szkoły Zoli, i sprawy spo- 

łeczne rozpatrywane pod tym kątem 

widzenia brutalnym i wyjaskrawionym, 

nasza powieść obyczajowa grzebie się 

w najniższych sferach społecznych, 

co nie jest jej stroną ujemną, alei w 

najniższych sferach uczuć ludzkich, 

co już jest dla ducha niebezpieczeń- 

stwem istotnem. 

Powieść polska albo jest bez- 

myślną  gawędą o współczesnym 

obyczaju, albo jaskrawą karykaturą 

stosunków społecznych, albo jałową 

suchą zimną pozą na sentymentalizm, 

teoryjką czegoś, zaciekaniem się w 

psychologji ludzkiej, nie dla pozna- 

nia charakterów, ale dla zabawy 

własnego intelektu i pokazania wiel- 

kiej zdolności analizy A la Freunel, 

a la Proust, 4. la coś, co nie jest 

wynikiem _naturaluym poszukiwań 

i zainteresowań piszącego, ale modą, 

majstersztykiem, problemem, wypra- 

cowaniem na dany przez zagranicę 

temat. Czasami zaledwie rozlegnie 
się jakiś szczery okrzyk: t. zw. „re- 
gjonalizm* zagada po swojemu z głę- 

bokiej prowincji, to szczerze wypo- 

wie się ktoś o zagadnieniu płci lub 

duszy, to artystycznie poruszy umarłe 

prochy przeszłości i wykrzesa z nich 

żywe postacie i zdarzenia kolorowe. 
Na tle takich książek, powieści p. 

H. Moistina wyróżniają się katego- 

ryczną odrębnością. Obie, Ktos Pan- 

ny i Rozgrzeszenie, pierwsza mająca 

za temat życie Kopernika, druga pro- 

blemy ludzi współczesnych, wprowa- 

dzają element nowy i niebylejaki. 

Nieskończoność, bezgraniczna 

strzeń nieba i gwiazd na niem roz- 

sianych. 

Przyznaję się osobiście do takie- 

go dziwnego w obecnych czasach 

gustu, że wolę, by mię ktoś ciągnął 

w przestrzenie międzyplanetarne, cho- 

prze- | 

ciaż to może być męcząca droga, 

niż żeby mię „tyrpano* po rynszto- 

kach, co wymaga może mniej wy- 

siłku myślowego ze strony autora, 
ale daje czytelnikowi strawę ducho- 
wą nie dla każdego żołądka strawną. 

Jak każdy autor, wkłada p. H. 
Morstin wiele z siebie we wszystkie 
postaci swej powieści, ale że sam 
posiada jakby kilka indywidualności, 
więc jednostajności i podobieństwa w 
osobach działających nie można mu 
zarzucić. Postacie jego są wybitnie 
zróżniczkowan. Ciekawe w nim jest 
niezwykłe harmonijne połączenie tę- 
sknot i zamyśleń się nad zagadkami 
kosmosu, nad gwiazdami dalekich 
mgławic, w których jest rozkochany, 
z latyńską miłością do wina, kobiety, 
do dziedziny zmysłów i ich podsta- 
wowego działania ma ludzi. Autor, 
który patrzy w nieskończoność prze- 
strzeni, mówi o niej jak uczony, o 
kobietach i ich uczuciach mówi jak 
wytrawny kochanek, Autor który ko- 
cha życie i kocha Nieskończoność. 
Coż za fenomen? Coż za anachro- 
nizm! Czyby nie należało wobec te- 
go zaliczyć hr. Morstina do epoki ro- 
mańtycznej? Ale znów ta naukowa 
analiza charakterów, oparta o całą 
wiedzę współczesnych badaczy, naj- 
subtelniejszych poruszeń inelektu i 
uczuć... Jakoś H, Morstin wydaje mi 

Karol a Krosnem. Uszkodzenie zauważono 

przed nadejściem pociągu i pociąg zatrzy- 

mano. Dochodzenie w toku. 

się osobny od wszystkich, i niemoż- 
liwy do podporządkowania jakiej 
bądź szkole. Przechodzi sobie swo- 
bodnie od gwiazd do sypiałni, od 
miłości ziemskiej, płodnej i dążącej 
do tworzenia nowych istot, od wyży- 
cia się w rozkoszy posiadania, do 
obserwatorjum astronomicznego i te- 
leskopów, wśród których żyje tak wy- 
bornie tak lekko i wytwornie scha- 

rakteryzowany uczony ze swemi wa- 
dami, orjentujący się lepiej w skła- 
dzie chemicznym „nowej* w Andro- 
medzie, niż w przeżyciach ziemskich 
swej młodej, bujnej żony. 

Maluje równie trafnie, z synowską 
tkliwością dwór szlachecki na wsi i 

środowisko, jakże pysznie narysowa- 
nych sylwetek uczonych i literatów, 
obserwowanych przez zmrużone po- 

błażliwą ironją oczy, śmiejące się z 

ich suchej, ciasnej umys'owości, ni- 

kłej zaiste wobec kwitnącego wiecz- 
nie zielonego drzewa życia. 

Ale dla tego wielbiciela nauki 

scisłej nie ona, lecz jej adepci, ten 

Sanhedryn jedynie, w swych obja- 

wach nieznajomości życia, ma cechy 
komiczne. Wzniosłe regjony nauki o 

gwiazdach upajają autora narówni z 

zapachem róż i aromatem starego 

wina. Jakże pełnym w tem ujęciu, w 

tem oświetleniu ukazuje się człowiek! 

Nie to biedne, nędzne, kaprawe, spo- 
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OSTATNIE OGŁOSZENIE! 
Przyjmujemy zlecenia tylko do dnia 27 czerwca b. r. 

WIELKA NIESPODZIANKĄ 
Za trafne rozwiązanie szarady otrzyma każdy bez wyjątku, bez żadnego losowania 

Nagrode 60 zł. " uiórce. 
Wprowadzamy w życie towarzyskie nową grę pod nazwą 

„Polska Komunikacija“ 
dostępną dla wszystkich, milą, ciekawą i zajmującą. 

„Polska Komunikacja“ jest pierwszorzędną grą, którą bawić się będą 
tak osoby dorosłe, jak i rozumna młodzież. © 

„Polską Komunikację” zamierzamy wprowadzić jak najszerzej, a nadto propagując 
zamiłowanie do rozwiązywania szarad, podajemy jednorazowo do rozwiązania 

poniższą szaradę, premjowaną kwotą 60 złotych. 

Kto zamawia: 
niejsze ogłoszenie, 

„Polską Komunikację" przy równoczesnem nadesłaniu zł. 2.50. 
w gotówce lub w znaczkach pocztowych, powołując się na ni- 

Ten otrzymuje grę towarzyską „Polska Komunikacja”, bez doliczenia porta, po 
cenie reklamowej zł. 2.50 oraz sumę zł. 60.— w gotówce, jeśli 

bezwzględnie: nadeśle przy zamówieniu trafne rozwiązanie szarady. 

Rozwiązanie uprasza się nadsyłać możliwie w ciągu 8 dni od dnia ukazania się 
ogłoszenia. : Ostateczny termin przyjmowania zamówień na grę wraz z rozwiąza- 
R Zi JY WI prediDony do dua os BS W ciągu tygodnia od 
tego terminu otrzyma każdy zamówioną grę „Polska Komunikacja”, jak również 
w razie trafnego rozwiązania szarady — sumę 60 złotych. Dokument z wła- 
ściwem rozwiązaniem szarady jest zdeponowany u rejenta w Warszawie. 
Kopję właściwego rozwiązania załączymy każdemu do przesyłki, dla 

własnej kontroli. 

Łamigłówka zgłoskowa: 
a— ak — au — błoń — by — ee — 

cho — ciel — ciel — cu — czy — giel — 

ig — ja — ka — kier — ko — kra — 

krę — ku — lam — ła — łek — mar — 

na — nia — nioł — 0 — o — pa — 

piec — przed — ser — sta — stwo — 

sza — tel — tor — tor — two — и — 

п — ма — wi — wiece 

Znaczenie wyrazów: 
Reprezentacja. 
Stan społeczny. 
Przyrząd do oświetlenia. 
Najważniejszy organ człowieka. 
Reprezentuje stan handlowy. 
Pisze dzieła. 
Służy do gry sportowej kulami 
drewnianemi lątem i zimą. 

Narząd wzroku. 
Nasz wódz Narodu. 

10 — Сна nelis 
11. Zawód wychowawczy. 
12. Przybór do szycia. 
13. Zawód rzemieślniczy. 
л 
15. Posiada dużo słodyczy. 
16 Drzawo owocowe. 
17. Postać niebiańska. 
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# powyższych sylab należy ułożyć 17 wyrażów o znaczeniu wyszczególnionem 
powyżej, których początkowe litery, czytane z góry na dół, dadzą nazwę rekla- 

o 

Waiszauska Mybuūrala Zabawek, Warszawa, Długa 30. 

Wielki 4-masztowy Dziś we wtorek 23.VI. 
przedstawienie 
o godz. 8.20 w.   

Jutro we środę 24.VI. . 
2 przedstawienia TYLKO 

36 4ppi8.20w. |2 DNIA   
  CR 

ul. Mickiewicza 55.   

   

  

Wybory do parlamentu w Buf- 
garji. Zwycięstwo opozycji. 

SOFJA 22.Y|. (Pat) W/g dotych- 
czasowych danych ministerstwa spraw 
wewnętrznych, wybory nie dały po- 
myślnych wyników dla partji rządo- 
wej. Mimo, že wyniki wczorajszych 
wyborów nie są jeszcze definitywnie 
ustalone, można już obecnie przewi- 
dzieć, że blok opozycji w nowej lzbie 
liczyć będzie około 150 mandatów, a 
koalicja rządowa 65 — 70 mandatów. 
Grupa macedońska posiadać będzie 
8 mandatów, zaś komuniści 7. 

Wyjaśnienia faktu niepomyślnego 
dla rządu wyniku wyborów poszuki- 
wać należy w kryzysie gospodarczym 

który ogarnął kraj, szczególnie po 
zniżce cen zboża. Stało się to powo- 

dem wielkiego rozgoryczenia wybor- 
ców. Z drugiej strny, zauważyć na- 
leży ,że partja rządowa, która stoi 
u władzy od 7 lat, starła się obecnie 
z potężnym blokiem opozycyjnym na 
czele którogo stoi Malinow. W skład 
tego bloku wchodzą agrarjusze, de- 
mokraci, radykali i liberali. Blok roz: 
winął w czasie kampanij wyborczej 
energiczną działalność, która zapew- 
niła mu znaczną większość głosów. 

10-iecie odnowionego liceum 
w Krzemieńcu. 

ŁUCK, 22.VI. (Pat). W dniu wczo- 
rajszym liceum krzemienieckie świę- 
ciło uroczyście 10-lecie swego istnie- 
nia w Polsce niepodległej. 

Wiecz. ul ь В = > 
A damy bezpłatnie t.j. każdy z Panów wprowadza 

| Panią bezpłatnie lub 2 Panie 
wchodzą za 1 bilet. Uwagal W środę o g. 4 pp. gal. 75 gr., ławki | zł. 

Huragan we Lwowie. 

LWÓW 22.6, Pat.—Wczoraj po półn. stro 
nie Lwowa szalała burza, która chwilami na 
bierała cech huraganu. Wpobliżu stacji Do- 
mażyr, położonej w odległości 15 klm. od 
Lwowa, huragan oderwał od pociągu towa- 
rowego ostatni wagon i począł go toczyć 
szybko po pochyłym torze. Na ostatnim 
skręcie wagon wypadł z szyn. Pociąg 050- 
bowy, który na kilka minut przedtem miał 
przybyć, z przeciwnej strony, zwrotniczy: 
skierował na drugi tor i w ten sposób za- 
pobiegł katastrofie. Podobny wypadek wy- 
darzył się pomiędzy Brzuchowicami i Zasz- 
kowem. Katastrofie zapobiegła przytomność 
umysłu zwrotniczego, który skierował poa- 
ciąg na ślepy tor. 

CHORZY 
Żądajcie we wszystkich aptekach i składach 

aptecznych 

ZIÓŁ LECZNICZYCH 

Oskara Wojnowskiego 
przeciwko: 

cierpieniom przewodu pokarmowego—,„lro- 
tan“, wymiotom i atonji kiszek—„Gara*, 
chorobom płuc i blednicy—,„Elmizan'', reu- 
matyzmowi, artretyzmowi, podagrze i ischi- 
asowi—,,Artrolin*, chorobom nerek i pę- 
cherza—,„Urotan“, niedomaganiom skrofu- 
licznym—,Tizan', chorobom nerwowym i 
epilepsji—„Epilobin*", narządom trawienia 
i hogai'*, oraz kąpiele siarko- 

„Sulfobai*'. 

Na żądanie broszurę o zioło-lecznictwie 

wysyła bezpłatnie. 

Biuro Sprzedaży Specyfików OSKARA 
WOJNOWSKIEGO, Warszawa. pl. Krasiń- 
skich 8. Telefon 298-79. 
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niewierane przez pióra naszych naj- 
sławniejszych, stworzenie, bijące się 

po pysku, tarzające się po zakanur- 

kach dla spełniania funkcyj fizjolo- 

gicznych, które z trudnością pod mia- 

no miłości podporządkować można, 

stworzenie stuprocentowo brudne, typ: 

ki którychby się nie chciało spotkać 

nawet we śnie, albo poruszane wpraw- 

ną ręką autorów marjonetki, stylizo- 

wane na uczucia, których w nich nie 

czuć zgoła. Ludzie H. Morstina, acz: 

kolwiek są wszyscy trochę za mądrzy, 
jak na rzeczywistych, są jednak żywi, 

mówią rzeczy bardzo głębokie o ży- 

ciu i nauce, o zadaniach i przyczy- 
nach, o najnowszych zdobyczach du- 

cha ludzkiego. Książka nie pozba- 

wiona bynajmniej krwi i namiętności, 
a wznosząca czytelnika wzwyż, po- 

nad pospolitość, która nigdzie w tej 
powieści nie skrzeczy, nawet wtedy, 
gdy odzywa się wybornego smaku, 
jakże subtelnie ironiczny humor, w 

lamentach poety Turskiego, wybuchach 
Niny lub powiedzonkach filologa Ła- 

dy, który opowiada pięknej pani Ire- 

nie, że się zajmuje „aurystem grec- 

kich czasowików na mi“. To poczu- 

cie humoru, jakiem hr. Morstin prze- 

šwietla rozmowy i charaktery w swej 
książce, to jeden więcej dowód wy- 
twornej kultury autora; każdemu się 
dostaje ten uśmieszek wysłany z nad 

czary złotego wina... Zdaje mi się, że 
pisząc swe książki miał H. Morstin z 
jednego boku koźlorogiego, uśmiech- 
niętego Satyra, uwieńczonego winną 
jagodą, a z drugiej kochanka Muz, 
stonecznego polla,  uwieńczonego 

laurem i wpatrzonego w lśniącą na 

szafirach _ nieskończoności _ Wenus. 

Rozkoszą jest obcować z bogami i nie 
umierać młodo, ale nabrawszy mą- 

drości dojrzałego wieku, opowiadać 
innym o głębinach duszy ludzkiej, 
o jej szczęściu i niedoli, o jej wzlo- 
tach i upadkach, prowadząc czytelni- 
ka po drogach wysokich i upojnie 
pięknych... 

Jeśli dodać do tego, że powieść 
Rozgrzeszenie jest doskonale zbudo- 

wana, jak przystało na autora, który 

zna równowagę ciał niebieskich i har- 

monję ciał ziemskich, że pogodna 

mądrość odsłania swą spokojną twarz 

antycznego posągu, nawet w najbar- 

dziej tragicznych chwilach, to przyz- 
nać trzeba, że czytanie takiej powieści 
jest prawdziwa rozkoszą. Boję się 

jednak że admiratorzy Dzikuski i in- 
nych Iwonek nie będą w stanie do- 

czytać jej do końca. Ale niechby się 
postarali! 

Hel. Romer. 
PA 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Walka oddziału K. 0. P. z uzbrojoną bandą 

przemytników. 
W nocy z 20 na 21 bm. na pograniczu 

polsko-łotewskiem wpobliżu Turmont od- 

dział K. O. P. stoczył walkę z uzbrojoną 

bandą przemytników, usiłującą przekroczye 

granicę ze strony łotewskiej. Żołnierze K 

O. P. oddali 17 strzałów. Ze strony prze- 

mytników padło około 30 strzałów z krót- 

kiej broni. Ujęto jednego przemytnika wraz 

z koniem i wozem, na którym znajdowało 

się 6 worków cukru, Dwaj ranni przemytui- 

Zamordował żonę za 
Wieś Dziewieniszki (gm. brasławskiej) 

stała się widownią krwawej tragedji rodzin- 

nej. 
Mieszkaniec tej wsi Jan  Wojnarowiez, 

przechowywał w gazetach pod łóżkiem 1.500 

zł. w banknotach 100 złotowych. Za te pie- 

niądze miał nabyć u sąsiada większy kawał 

ziemi. 
W. sobotę żona jego Wiktorja, nie wie- 

viście, że w starych gazetach mąż 

howuje pieniądze, wrzuciła te gaze- 

    

    

cy, korzystając z ciemnej nocy, zdołali zbiec. 

Zarządzono pościg. Podczas utarczki, jeden 

z żołnierzy KOP został uderzony przez prze- 

mytników tępem narzędziem. Równocześnie 

wpobliżu miejsca utarczki usiłowała prze- 

dostać się do Łotwy z terytorjum polskiego 

druga banda przemytników. Jeden z człon: 

ków bandy został przez patrol K. O. P, 

schwytany, dwaj inni zdołali pod osłoną 

nocy zbiec na Łotwę. 

zniszczenie 1500 zł. 
ty do pieca i spaliła, 

Gdy przybył mąż i dowiedział się o spa- 

leniu jego oszczędności wpadł w furję, por: 

wał siekierę i zadał nią swej małżonce dwa 

silne ciosy w głowę. 

Po dokonaniu zbrodni Wojnarowicz 

zbiegł do sąsiedniego lasu, gdzie w tymże 

dniu został aresztowany. 
Żona jego po przewiezieniu 

tala zmarła. 

do szpi- 

(e). 

Ucieczka z więzienia olickiego. 
Na odcinku granicznym Olkieniki na te- 

zen polski zbiegło 3 więźniów politycznych 

z więzienia olickiego. Zbiegowie opowiada- 

ją, iż na granicy zostali osaczeni przez pat- 

  

  

rol litewskiej straży granicznej; podczas za* 

sadzki jeden z ich towarzyszy został zabity, 

zaś jeden aresztowany. 
Zbiegami zaopiekowały się władze. 

Nie pozostawiać dzieci bez dozoru. 
Tragiczny wypadek zdarzył się w dnia 

wczorajszym w kolonji Czarne (gm. kozłow 

skiej, pow, postawskiego). 

Pozosiawione bez nadzoru dzieci wznie- 

ciły w mieszkaniu mieszkańca tej kolonji 

Franc. Kurnicza pożar. Ogień z niezwykłą 

szybkością objął cały dom, zagrażające rów- 

nież przerzuceniem się na sąsiednie budyn- 

ki. 
Zaalarmowani mieszkańcy tej wsi przy 

pomocy straży pożarnej z sąsiedniego mia- 

steczka, po kilkugodzinnych wysiłkach ogień 

zlikwidowali. 
W płomieniach zginęło 5-cio miesięczne 

dziecko Fr. Kurnieza. Na pogorzelisku zna- 

ieziono jedynie zwęglone zwłoki. (e). 

Ogromny pożar w powiecie wilejskim. 
W dniu wczorajszym, z nieustałonej na- 

-qazie przyczyny, wybuchł duży pożar we wsi 

Czynczynięta (pow. wilejskiego). Ogień zni- 

szezył 9 domów, 14 chlewów i 8 szpichrzy 

z martwym i częściowo żywym inwentarzem. 

Straty sięgają według prowizorycznych 

obliczeń 60,060 złotych. 

Dochodzenie, celem wyświetlenia przy- 

czyny pożaru prowadzi posterunek policji 

w Wilejce. (e). 

Krwawa bójka we wsi. 
W dniu wczorajszym we wsi Krakszele 

wynikła k wa bójka pomiędzy mieszkań- 

«ami tejże wsi, podczas której został śmier- 

telnie ranny Jerzy Miszkinis. Rannego w sta- 

   

nie groźnym przewieziono do szpitala w 

Oranach. 
Sprawców pobicia Ciudaczewskiego, Sie- 

rejczyka i Staroszczuka — aresztowano. co, 

Pociąg zabił głuchoniemego chłopca. 
Pociąg osobowy, zdążający z Mołodeczna 

„do Wilna, na przejeździe Jabłonówka w od- 

degłości 2 klm. od N. Wilejki najechał na 

głuchoniemego chłopca Preczkowskiego Jó- 

zefa lat 12, który poniósł śmierć na miej- 

seu. 

Aresztowanie sekwestratora gminnego. 
aresztowano sek- 

Jana  Poznań- 
W” dniu 

westratora 

wczorajszym 

gminy bienickiej 

  

skiego, który dopuścił się sprzeniewierzenia 

pieniędzy podatkowych. e» 

Śmierć w nurtach wilji. 
20 b. m. w rzece Wilji około leśniczówki Michaliszki utonął uczeń Sum Mikołaj, lat 

a 
8, zamieszkały w Michaliszkach. 

BIAŁYSTOK 
+ Wizytacja żydowskiej gminy wyzna- 

niowej przez p. wojewodę Kościałkow: i 

QOnegdaj p. wojewoda Zyndram-Koś 

ski wizytował gmine wyznaniową żydowską. 

Z tej okazji Zarząd Gminy zwołał uroczyste 

posiedzenie, na którem prezes p. Kahan wy- 

głosił powitalne przemówienie, poczem rabin 

dr. Rozenman w ciepłych, serdecznych slo- 

dziękował p. wojewodzie za przychyi- 

czliwe traktowanie wszystkich obywa- 

teli bez względu na narodowość i wyznanie 

©raz prosił p. wojewodę o dalszą opiekę nad 
gminą i szkolnictwem żydowskiem. 

P. wojewoda w odpowiedzi swej wyraził 

życzenie, aby Żydzi nie odczuwa żnic w 

traktowaniu ich przez rząd, stali się tak jak 

w Polsce przedrozbiorowej dobrymi obywa- 

ielami i starali się wyrugować niepotrzebne 

naleciałości, pozostałe po niewoli rosyjskiej. 

— Poświęcenie stacji opieki nad Matką 

4 Dzieckiem. W Supraślu odbyła się podnio 

sła uroczystość poświęcenia stacji Opieki nad 

Matką i Dzieckiem, uruchomionej staraniem 

Oddziału białostockiego Związku Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet. Na uroczystość tę przy- 

był p. wojewoda białostocki Zyndram-Koś- 

<«iałkowski. 

LIBA 
-- Doroczne walne zebranie członkiń li- 

<lzkiego oddziału Zw. Pracy Obywat.Kobiet. 

W sali starostwa lidzkiego odbyło się doro 

<zne walne zebranie członkiń lidzkiego oddzia 

du Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet przy 

udziałe prezeski związku wojewódzkiego p. 

wicewojewodziny Godlewskiej z Nowogrodka 

oraz starosty powiatowego z Lidy p. R. Bo- 

-gatkowskiego, który w przemówieniu powital- 

nem życzył lidzkiemu oddziałowi Zw. Pracy 

Obyw. Kobiet rozszerzenia działalności i wyjś 

cia poza obręb Lidy. Obszerne sprawozda- 

nie z działalności zarządu za rok ubiegły zło- 

żyła sekretarka zarządu p. Bulandowa. Ze 
sprawozdania wynika, iż oddział lidzki Związ- 

ku rozwijał ożywioną działalność w ramdch 

programu pracy, obejmującego referaty or- 

ganizacyjny, opieki nad matką i dzieckiem 

oraz uświadomienia obywatelskiego. Pomimo 

bardzo trudnych warunków pracy lidzki od- 

dział prowadzi stację opieki nad matką i 

dzieckiem, która w okresie sprawozdawczym 

sprawowała opiekę nad 300 dziećmi w wieku 

od jednego miesiąca do dwu lat. Obecnie 

stacja opieki nad matką i dzieckiem połączy- 

ła się ze stacją Kasy Chorych, zyskują 

przez to bezpłatny lokal i usługę. Dzielną o- 

piekunką stacji jest p. dr. Mejer. Niezależnie 

od iego prowadzona jest ochronka dzienna 

pod kierownictwem p. Kalasiewiczowej. Do 

«ochronki uczęszcza 38 dzieci. W ciągu roku 

sprawozdawczego Związek urządził cały sze- 

reg imprez dochodowych, obchodów i uro- 

«czystości dla dziatwy z przedszkola, zdobywa- 

jąc w ien sposób fundusz i propagując cele 

Związku. Wydatki na przedszkole wynosiły 

2.672 zł., na stację opieki — 3.908 zł. Nowy 

budżet preliminuje wydatki w sumie 8.680 zł. 

Związek dąży do oparcia swej działalności 

© szerokie sfery społeczeństwa na terenie 

w ważniejszych punktach powiatu oraz dąży 

-do nawiązania kontaktu i współpracy z człon- 

kiniami Związku Naucz. Polskiego i kobiece- 
mi organizacjami rolniczemi. Prócz dotych- 

czasowych referatów projektowane są refe- 

raty dożywania dzieci szkolnych, opieki nad 

kobiętą i pośrednictwo w pracy, żłobek, świe 

tlica, internat dła dziewcząt. Po udzieleniu 

absolutorjum ustępującemu zarządowi doko- 

nano wyborów. W skład weszły: p. p. Bulan- 

dowa, Howorska, Kalasiewiczowa, Mierzwiń- 

ska, Bogatkowska, Zadurska, Rogowska, Bor- 
kowska, Kornetowa, Kruszyńska i Wilczyńska 
Komisję rewizyjną tworzą: p. p. Michniewska, 

Lewandowska i Wojtuszkiewiczowa. 
— Przedstawienie szkolne. Samorząd kl 

Yl-ej szkoły powszechnej w Wilejce odegrał 

    

     

   

  

    

    

   

  

  

w dniu 14 czerwca 1931 roku wieczorem pod 

kierunkiem naucz. p. Paszkowskiego w Świe- 

tlicy Strzeleckiej obrazek eniczny w 3-ch 

odsłonach p. t. „Polska już wolna* oraz sztu- 

czkę faniastyczną w 3-ch odsłonach p. t. 

„W szponach czarownicy”. Obie sztuczki za- 

wierające bogatą treść, wypadły na scenie 

dość efektownie. Dochód z przedstawienia 

przeznacza się na wycieczkę dziatwy szkol- 

nej do Wilna. 

  

(Valde). 

++ Pożary, We wsi Piaski, gminy tarno- 

wskiej, wybuchł przed kilku dniami z nie- 

ustalonej dotąd przyczyny w jednym z do- 

mów pożar, który zniszczył 9 gospodarstw, 

wyrządzając szkody na sumę przeszło 40 

tys. zł. W tej samej gminie tarnowskiej 

w kolonji Olżewo spłonęło jedno gospodae- 

stwo wartości 3 tys. zł. Gospodyni tego do- 

mu doznała podczas pożaru silnych opa- 

rzeń rąk. 
W Piaskach czynna była straż ogniowa 

ze Zmitrowców, zaś w Olżewie straż pożac- 

na z Dalekich. 

W miasteczku Lipniszki pożar zniszczył 
3 gospodarstwa wraz z inwentarzem żywym 
i martwym. Podczas pożaru doznał silnych 
poparzeń Jan Karol. 

W dniu 16 bm. pożar nawiedził wieś 
Dajnowo i zniszczył 19 zabudowań gospodar 
skich, Pożar powstał u gospodarza Kapusty 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ©- 
gniem. Straty wynoszą przeszło 50 tys. zł. 
Czynna była straż ogniowa z Gieranon. 

DZIEWIENISZKI 
+ Konferencje rejonowe dawniej a dzi- 

siaj w Dziewieniszkach. Jednym z ważnych 
czynników w dalszem kształceniu nauczy- 
cielstwa są konferencje rejonowe. Konferen- 
cje owe, aby przyniosły prawdziwy pożytek 
muszą być postawione na wysokiej stopie, 
muszą być tak zorganizowane, aby nauczy- 
ciel, który przyjeżdża na taką konferencję 
czasem z miejscowości oddalonej o 20 klm, 
mógł odnieść korz;     

Mam wrażenie że właśnie w tym roku 
szkolnym konferencje rejonowe stanęły w 
naszej gminie na takim poziomie, iż ki @ 
z pośród nauczycieli mógł pogłębić swe w. 
domości. 

Do roku szkolnego 1930/31 stałem miej. 
scem konferencyj było miasteczko Dziewie- 
niszki. Na taką konferencję składały się: 
lekcja praktyczna i referat jeden albo dwa. 
Pomijając już lekcję, bo nie zawsze ona 
wypadała tak jak powinna (winowajcy tru- 

dno szukać w tym wypadku — bo nauczyciel 
prowadzący nie znał dzieci i odwrotnie) 
zajmę się więce referatami, ich stroną tech- 

niczną. 

Otóż do tego roku szkolnego referaty— 

    

za małemi wyjątkami — były przeważnie 
czylane i niezbyt gruntownie ujmujące za- 

gadnienia pedagogiczne. Wiemy jednak 

wszyscy o tem doskonale, że inaczej działa 
na słuchacza żywe słowo a inaczej gdy się 
coś czyta. I to należałoby zaliczyć do wielu 

usterek naszych konferencyj. Referat czasa- 

mi dobrze przemyślany i opracowany—lecz 

przeczytany nie wywierał na słuchaczach 
takiego wrażenia, jakiego można się było 
spodziewać. 

Dziś jest zupełnie inaczej. Konferencja 

łotna przyczyniła się do tego, że lekcje są 

prowadzone bardzo dobrze. Nauczyciel w 
swojej szkole zna dzieci doskonale, więc już 

te trudności, na które były stałe utyskiwania 

zostały usunięte. Do tego prócz lekcyj zwy- 

czajnych z poszczególnych przedmiotów 

wprowadzono nowość w zakresie nauczania 
na naszych konferencjach, mianowicie: lek- 
cje eksperymentalne. 

Przykład takiej lekcji mieliśmy w Wiel- 
kich Lepiach przeprowadzonej przez p. Osiń- 

skiego Leopolda nauczyciela tamtejszej 

szkody. Zamierzamy z nowym rokiem szkol- 

KURO E R 

nym więcej podobnych lekcyj wprowadzić 

do planu pracy konferencyjnej. 

Szczególnie, w tym roku szkolnym sta- 

nęły na wysokim poziomie referaty dawniej 

czytane — teraz przeważnie wygłaszane, 

wszechstronnie opracowane 0 bogatej treści 

z dzidziny nowych prądów nauczania. 

Specjalny nacisk położono na „szkołę 

pracy”. Chodziło nam 0 to, oby zapoznać Się 

z duchem nowej szkoły, by naszą szkołę 

pchnąć na nowe tory i dać jej szerokie ho- 

roskopy w szczególności tu na ziemiach na 

szych, gdzie nauczyciel znajduje się w Spe 

cyficznych warunkach, ciężko musi walezyć 

o dobro szkoły polskiej. 

Dużo wysiłku przy reorganizacji konfe- 

rencyj położył przewodniczący tych konfe- 

rencyj Pp. Królikowski Eugen jusz. Godną M 

wagi w s czególności była konferencja rejo- 

nowa w Wiażykońcach w dn. 15 maja b. r. 

zakończoną uroczystą akademją ku cze 

ś. p. dr. Józefy J teyko wielkiego pedagoga 

kobiety, niezmordowanej bojowniczki O 

„Jednolitą szkołę polską”, która nadała wła- 

ściwy kierunek naszemu szkolnictwu, wal- 

cząc o szkołę powszechną nie orężem, lecz 

siłą przekonywującego słowa, od ażyła się 

iść przebojem, aby tylko zapewnić <szero: 

kim masom, całemu ogółowi społeczeństwa 

nauczanie powszechne, demokratyczne; a tak 

może mało znana świalu nauczyciełskiemu 

jedynie dzięki obstrukcyjnej postawie czyn: 

ników reakcyjnych. 
i 

Referaty, jakie wygloszono ku czci Ś. p. 

dr. Józefy Joteyko to: 

1. Biografja dr. Józefy Joteyko. 

2. Praca pedagogiczna dr. Józe 

3. Jedność szkolnictwa ze 

psychologji. 

4. Dr. Joteyko a sprawa narodowa. 

Praca nasza mająca na celu pogłębienie 

wiedzy pedagogicznej — fachowej nie zo: 

stała zakończona, bowiem w planie na na- 

stępny rok będziemy ją kontynuować i po- 

głębiać, do czego w wielkiej mierze przyczyni 

się organizowana wycieczka do szkół „owia- 

nych nowemi prądami pedagogicznemi idą: 

cemi z duchem czasu. ; 

Górkiewiczówna Rozalja. 

      

   

  

y Joteyko. 
stanowiska 

ŚWIĘCIANY 
+. Święto młodzieży, sportu i pieśni. W 

niedzielę odbyło się w Święcianach święto 

młodzieży, święto sportu i pieśni. Uroczys= 

ty ten dzień zapoczątkowano odprawieniem 

polowej mszy świętej na placu sportowym. 

Mszę odprawił przybyły Z Wilna ks, bis- 

kup Władysław Bandurski, wygłaszając 

wzniosłe kazanie do bardzo licznie zebranej 

młodzieży z terenu całego powiatu świę- 

ciańskiego. Po nabożeństwie defiladę wszy - 

stkich odziałów przyjął p. starosta powialo- 

wy Stefan Mydlarz. Uroczystość zaszczycili 

swą obecnością liczni przedstawiciele władz 

wojskowych, Związku Strzeleckiego i innych 

organizacyj społecznych. 

-+ Lotny oddział okulistyczny. Na teren 

powiatu święciańskiego przybył pierwszy 

lotny oddział okulistyczny Wileńskiego O- 

kręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. 

dział rozpoczął przyjmowanie chorych bez- 

płatnie w lokalu sejmikowym ośrodka zdro: 

wia. Ze Święcian oddział uda się do innych 

miejscowości powiatu celem dalszego le- 

czenia chorych na oczy. Ludność korzysta 

z usług oddziału bardzo chętnie. 

+ Uchwały Wydziału Powiatowego. Na 

kolejnem posiedzeniu Wydziału Powiato 

wego postanowiono stosować najdalej idą- 

ce oszczędności w wydatkach oraz poczy- 

niono szereg poprawek w budżetach posz 

czególnych gmin. Uchwałono dalej m. in. 

podziękowanie Związkowi Pracy Obywatel- 

skiej kobiet za pełną poświęcenia pracę spo- 

łeczną w roku 1930-31, 

+ Zebranie organizacyjne mieszanego ce 

chu chrześcijańskiego. W Święcianach od- 

było się zebranie organizacyjne mieszane - 

go cechu chrześcijańskiego. Na zebraniu tem 

postanowiono zlikwidować istniejące doty- 

chczas cechy piekarzy, wędliniarzy i szew- 

ców. Zostali obrani w charakterze organi- 

zatorów Drozd Jan, Drozd Stanisław i Bo: 

łądź Stefan „którzy przystąpią do formalnej 

strony organizowania cechu, 

   

+ Rekrutacja robotnic do Łotwy. W u- 

biegłym tygodniu na terenie powiatu świę- 

ciańskiego odbyła się rekrutacja robotni 

do Łotwy. Chętnych na wyjazd było wzglę- 

dnie niedużo. Zakontraktowano z terenu po- 

wiatu 69 robotnie. Wśród kandydatek da- 

ły się słyszeć głosy, iż warunki pracy w Ło- 

twie są cięższe niż w innych krajach i wo- 

bec tego rekrutacja do Francji cieszy się 

znacznie większą frekwencją. 

BRZEŚĆ LITEWSKI 
— Budżet miasta. Na ostatniem posie- 

dzeniu rady miejskiej miasta Brześcia został 

uchwalony budżet miasta na rok 1931-32 — 

17 głosami. 
Cyfrowo przedstawia się następująco: Bu- 

dżet administracyjny wydatki zwyczajne — 

1636.043 zł. 75 gr. wydatki nadzwyczajne 

221.829 złotych. Dochody zwyczajne zamknię 

to sumą 1.671.949 zł. 81 gr., dochody nad- 

zwyczajne 186.428 zł. 42 gr. Jak widać z po- 

wyższego, różnica między wydatkami nad- 

zwyczajnemi a dochodami pokrywa się nad- 
wyżką dochodów zwyczajnych. 

Łączna suma budżetów zakładów i przed- 

siebiorstw miejskich — wynosi 1.404.097 zł. 

26 gr. Całkowity budżet miasta Brześcia — 

administracyjny zwyczajny łącznie z przed- 

siębiorstwami i zakładami zamyka się po 

stronie rozchodowej sumą 3.261.969 zł. 99 

gr. a postronie dochodowej kwolą 3.262.475 

zł. 49 gr. przy znikomej nadwyżce po stronie 

dochodów 505 zł. i 50 gr. Kluby lewicowe opo 

wiedziały się przeciwko budżetowi jako nie: 

realnemu i pozbawionemu planu gospodar- 

czego, obliczonego na dalszą metę—jak i też 

absolutnie nie zadawałającemu klasę robot 

niczą. Prawica i centrum stwierdzając, że 

budżet ma pewne niedociągnięcia, zajęły sta- 

nowisko przychylne. 

    

   

  

  

Ustawa o powszechnym 
obowiązku szkolnym. 

Władze szkolne opracowały nową 

ustawę o powszechnym obowiązku 

szkolnym. Projektowane jest, aby za 

przewinienia dotyczące powszechne- 

go obowiązku szkolnego wymierzane 

były kary w trybie administracyjnym. 
; ' 

Wstrzymanie emigracji do 
Kanady. 

Emigracja osadnicza do Kanady została 
na mocy zarządzenia władz kanadyjskich 
wstrzymana całkowicie. 

Robotników, którzy zamierzali wyjechać 
do Kanady, przestrzega się nawet przed 
wszczęciem starań o wyjazd, gdyż to nara- 

ża tylko na niepotrzebne straty, 

Ofiary na powodzian. 
Komitet Niesićnia Pomocy Powodzianom 

podaje następujący spis ofiarodawców: Pu- 
bliczna szkoła powszechna Nr. 35 — 29 zł. 
30 gr., ks. Stanisław Pietraszewski z Zale- 

sia — 10 zł, złożone w administracji „Sło- 
wa“ — 346 zl., ks. Czaglis w Kolebach -- 
4 zł, Władysław Capiga z Łyntup — 8 zł. 
Ks. Miłkowski z Szarkowszczyzny 4 zł. 

  

WI BE ŃSK I 

P. wojewoda Beczkowicz przybył do 
Wilna. 

W/ dniu wczorajszym, dn. 22 b. m., o godz. 14 przybył do Wilna no- 

womianowany wojewoda wileński p. Zygmunt Beczkowicz. 

P. wojewoda Beczkowicz wyjechał w godzinach rannych samochodem 

z Nowogródka, żegnany przez władze i społeczeństwo zarówno w Nowogródku 

jak i w innych miejscowościach, przez które przejeżdżał. 

Na granicy województwa wileńskiego powitał p. wojewodę Beczkowi- 

cza starosta powiatu wileńsko-trockiego, p. Radwański, towarzysząc p. WO- 

jewodzie do granic miasta Wilna. 

starosta grodzki p. Wacław Iszora wraz z 

Wilno. p. Leonem lzydorczykiem. 

Na granicy miasta, witał p. wojewodę 

komendantem P. P. na miasto 

Po prybyciu do Urzędu Wojewódzkiego p. wojewoda Beczkowicz odbył 

dłuższą konferencję z ustępującym p. ©. wojewody p. Stefanem Kirtiklisem, 

poczem przedstawili się p. wojewodzie wileńskiemu Beczkowiczowi naczel- 

nicy wydziałów Ulrzędu Wojewódzkiego. 

P. wice-wojewoda Kirtiklis odchodzi do 

Stanistawowa. 

Jak się dowiadujemy, p. o. wojewody wileńskiego p. St. Kirtiklis mia- 

nowany został wice-wojewodą w Stanisławowie. 

Nowe stanowisko p. wice-wojewoda Kirtiklis obejmie z dniem 1 sierpnia 

r. b, po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. 

  

Znów przesilenie na stanowisku kierownika 

teatrów wileńskich. 

Rezygnacja dyr. Zelwerowicza. 

W związku z krążącemi pogłoska- 

mi o rezygnacji ze stanowiska kiero- 

wnika teatrów miejskich w Wilnie 

dyrektora Zelwerowicza — dowiadu- 

jemy się już całkiem konkretnie, że 

dyr. Zelwerowicz złożył do Z.A.S.P-u 

pisemne oświadczenie, iż rezygnuje 

z dalszego prowadzenia teatrów wi- 

leńskich Motywem do tego kroku 

posłużyły trudności finansowe, w ja- 

kich znalazły się teatry naskutek 

wydatnego zmniejszenia subwenzyj 

udzielanych przez rząd. 

Z. A. S P. ošwiadezenia dyr. Zel- 

werowicza nie przyjął do wiadomo- 

ści i obecnie prowadzi z nim w tej 

sprawie pertraktacje. 

W sprawie tej również ingerował 

w Warszawie wice-prezydent Czyż, 

oświadczając dyrekcji Z. A. S. Pu, 

že Magistrat m. Wilna stoi twardo 

na stanowisku, że umowa do chwili 

wygaśńięcia, obowiązuje obie strony 

i že warunkiem Magistratu jest dal- 

sze pozostanie na kierowniczym sta- 

nowisku dyrektora Zelwerowicza. 

Wice-prezydent Czyż „w rozmowie 

z dyrektorem Z A. $. P.-u p. Paw- 

łowskim podkreślił w imieniu Magi- 

stratu, że dalsze przewlekanie tej 

sprawy i brak decyzji są niedopu- 

szczalne, gdyż miastu zależy na tem, 

by kwestja teatrów miejskich posta- 

wiona była jasno i w najbliższych 

dniach definitywnie rozstrzygnięta. 

W związku z tem przedstawiciel 

głównego zarządu Z. A. $. P.-u zło- 

żył oświadczenie, że w ciągu kiiku 

dni sprawa ta zostanie konkretnie 

załatwiona. 
Dodać należy, że o ile dyr. Zel- 

werowicz nie da się przekonać i re- 

zygnacji swej nie cofnie, na kiero- 

wnika teatrów wileńskich desygnowa- 

ny zostanie przedstawiciel Z A.S Pu. 

W tej chwili jednak toczą się pertra- 

ktacje z p. Zelwerowiczem i od ich 

wyniku zależy da'ssy los przesilenia. 

Podpisanie umowy z Arbonem. 

We środę 24 b. m. zostanie ostatecznie usankcjonowana decyzja "Ma- 

g statu, oddająca koncesję autobusową spółce „Rrbon*. W dniu tym na- 

stąpi podpisanie umowy. 
Że strony samorządu w podpisaniu umowy 

ciele prezydjum Magistratu oraz przewodniczący 

nicznej, Finansowej i Prawnej. 

wezmą udział przedstawi- 

radzieckich Komisyj Tech- 

Zagadkowe samobójstwo 19-ietniej dziewczyny 
Wczoraj z rana lokatorzy domu kolejo- 

wego Nr. 19 przy ul. Poleskiej zaalarmowa- 

ni zostali wiadomością, iż w spiżarni miesz- 

kania kolejarza Woromieja, znaleziono wi- 

szące zwłoki jego 19-toletniej córki — Bro: 

nisiawy. Miodą samobėjezynię zdjęto z haka 

i zawezwano pogotowie ratunkowe, lekarz 

którego ograniczył się jedynie do stwierdze- 

na zgonu. 
Denatka pozostawiła list adresowany da 

ojca następującej treści. 
„Żegnaj ojcze. Proszę pochować mnie 

obok mogiły zmarłej przyjaciółki. Jest to 

moja ostatnia prośba. O śmierć moją proszę 

nikogo nie winić*. 
Powiadomiona o wypadku policja wszezę 

ła energiczne dochodzenie celem wyświetle- 

nia tajemniczego powodu, który doprowa- 

dził młodą dziewczynę do samobójstwa. 

Należy nadmienić, że samobójstwo Bro- 

nisławy Woromiejówny, pozostaje tajemni- 

cą nawet dla jej krewnych, W przeddzień 

śmierci, jak również wczoraj z rana zdawała 

się być w dobrym humorze, żartowała i 

wciąż śpiewała modne piosenki. (e). 

KRONIKA 
    = ——  Dziš; Zenona, 

| Wtorek 

| Czerwiec 

  

Jutro: Nar. św. Jana Chrze. 

  

Wschód słońca—g. 3 m, 13 

Zachód . —. 19 m. 59 

Spostrzežonia Zakładu Meteorciag!i Ч. $. В 

w Wilnie z dnia 22 У! —1931 reki, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia -| 16? C. 

* najwyższe: 4 20° С. 

5 najniższa: + 69 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni. 

Tendencj: baromui spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

  

MIEJSKA 

— Jeszcze w roku bieżącym zostanie 

wyasfałtowana trasa linji Nr, 1. Jak się do: 

wiadujemy niezwłocznie po podpisaniu u- 

mowy z „Arbonem* Magistrat zamierza przy 

stąpić do asfaltowania ulic, by jeszcze w 

roku bież. wyasfalłować odcinek od ul. О- 

strobramskiej do 3 Maja. 

O przeprowodzenie robot ubiega się kil 

ka firm zagranicznych, które zgłosiły już da 

Magistratu konkrelne propozycje. 

Na wykonanie robót zostanie ogłoszony 

przetarg. 

-_ Budowa nowego kanału i rurociągu. 

Jak już podawaliśmy, roboty wodociągowo- 

kanalizacyjne są zagrożone. Magistrat do- 

kłada wszystkich starań, by nie ły one 

zlikwidowane. Nie chcąc pozbawiać pracy 

zatrudnianych tam robotników, Magistrat 

wszczął starania o uzyskanie pożyczki w 

wysokości 100.000 złotych, Z kredytów tych, 

w razie pomyślnego wyniku starań, będzie 

wybudowany na ul. Zygmuntowskiej ka 

murąwany| oraz przeprowadzona zostanie 

  

  

budowa rurociągu zasilającego w wodę sta- 

cję pomp w ogrodzie Bernardyńskim. 

— Regulacja ul. Zygmuntowskiej. W naj- 

bliższych dniach Magistrat przystąpi do re 

  

gulacji ul. Zygmuntowskiej, która w czasach 

minionej powodzi najbardziej ucierpiała. „i 

dnocześnie podjęte zostaną roboty nad oc: 

szczeniem nawierzchni szeregu innych ulic. 

Na robotach tych prowadzonych z sul:- 

wencyj uzyskanych z Ministerstwa Pracy i 

Opieki Społecznej wydział komunikacji Ma- 

gistratu m. Wilna zatrudni 100 bezrobotnych 

na przeciąg 5 dni, 
— Miejska akcja zatrudniana bezrobot- 

nych, Mając na celu zatrudnienie jak najwię 

kszej ilości bezrobotnych Magistrat m. Wil- 

  

   

  

na rozpoczął przed kilku dniami roboty przy 

budowie szosy łączącej ul. Raduńską z lot- 

niskiem na: Porubanku. Szosa ta ma byc 

ukończona już w połowie lipca r. b. z 

Przy robotach tych znalazło zatrudnienie 

80 robotników. 
Pozatem przy budowie stacji autobusów 

dalekobieżnych koło Piekiełka Magistrat za: 

lrudnił 60 bezrobotnych w przyszłym tygo 

dniu ilość zatrudnionych tam robotników 

ma być zwiększona. 

-— Ulica Zawałna otrzyma nowe chodniki. 

ž obecn. rozpocz, zostały roboty przygoto- 
do ułożenia nowych chodników na 

walnej. Nowoukładane chodniki będą 

DE e szersze od dotychczasowych. Kosz- 

łem więc chodników jeźdnia ul. Zawalnej 

ułegnie zwężeniu. > 

Roboty te zostaną rozpoczęte z dniem 10 

lipca r. 
— Kredyty na likwidację skutków powo- 

dzi. Dzi akcji, jaką wszczął samorząd 

o uzyskanie kredytów na doprowadzenie mia- 

sła do porządku i naprawienie wszystkich 

szkód wyrządzonych przez powódź Magistrat 

otrzymał na cel ten bezzwrotną subwencję 

w wysokości 60.000 złotych. 
Pozatem Bank Komunalny zgodził się na 

udzielenie pożyczki w wysokości 100.000 

złotych. 

  

   

    

  

  

  

  

  

  

HARCERSKA. 
— Akademieka Drużyna Harcerska U.S.B, 

urządza d: we wtorek osłatnią zbiórkę 

przed wakacjami, połączoną z wieczorem so 

bótkowym. Zbiórka członków Drużyny 1 

sympatyków o godz. 19,45 w lokalu przy 

ul. Zygmuntowskiej 16. Wycieczka potrwa 

ККа godzin. 

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Abiturjentki Szkoły Przem-Handl. im. 

E. Dmochowskiej. W dn. 15 bm. w Państwo- 

wej Średniej Szkole Przemysłowo-Handlowej 
im. E. Dmochowskiej odbyło się uroczyste 
wręczenie świadectw ukończenia Szkoły. 

Świadectwa otrzymały: na dziale przemy- 

słowym. 
Adamowiczówna Antonina, Aramowiczów- 

na Marja, Bartoszewiczówna Janina (z odzna- 

czeniem uspołecznienia), Dziakowiczówna Jó 

zefa, Garłówna Apolonja, Gimżewska Marja, 

Grygalonówna Janina, Hołubówna Antonina, 

Hołubówna Janina, Jacewiczówna Władysła- 

wa (z odznaczeniem* uspołecznienia), Jacy- 

nówna Zofja, Jurecka Wiktorja, Jurkowlań- 

cówna Eleonora, Karpowiczówna Helena Ka- 

szyńska Zofja, Kłukówna Leokadja, Kołysz- 

kówna Władysława, Kossowiczówna Stani- 

sława, < Lelisėwna Marja, Łotarewiczówna 

Marja, Mikutelówna Marja, Mieszkuńcówna 
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Janina, Newelska Halina, Niedekówna Apo- 

lońja, Paszkiewiczówna Regina, Perednian- 

ka Monika, Pietrulewiczówna Franciszka, 

Pilecka Ludwika, Roślewska Helena (z odzna- 

czeniem ogólnem), Saulewiczówna Genowefa, 

Sawicka Wanda, Skowrońska Marja, Suchan- 

kówna Irena, Szalowska Eugenja, Szwedowi- 

czówna Jadwiga, Wiszniewska Felicja, Wa- 

silewska Tekla, Zakrzewska Jadwiga, Za- 

wadzka Helena, Żabianka Krystyna. 

*_ Świadectwa otrzymały na dziale handlo- 

wym: 
Bartoszewiczówna Czesława, Bobrowiczów- 

na Halina, Brandszteterówna Fryda, Bubol- 

cówna Wanda, Cegłowska Irena, Dąbrowska 

Zofja, Doroszki wiczówna Wałerja, Fiedoro- 

wiczówna Ludwika, Filipowiczówna Helena, 

Grygielewiczówna Klotylda, Jachowiczówna 

Jadwiga, Jakubowska Felicja, Kaczanowska 

Weronika, Kojrówna Władysława, Kozłow - 

ska Jadwiga, Krupkówna Halina (z odzna- 

czeniem ogólnem), Kuczyńska Stanisława, 

Laudańska Zuzanna, Leonowiczówna: Irena, 

Malinowska Bronisława, Macutkiewiczówna 

Marja Ile Halina, Orszewska Weronika, 

Piotrowska Helena (z odznaczeniem uspołecz- 

nienia), Romańczykówna Ligja (z odznacze- 

niem z przem. zawodowych), Romanowska 

Leontyna, Skarzyńska Ludwika. 

WOJSKOWA. 

— Znaczne udogodnienia dla poboro- 

wych, W związku z napływaniem do władz 

podań o odroczenie służby wojskowej z ty- 

tułu studjów, a głównie z racji jedynego 

žywicielstwa przeważnie po wyznaczonym 

terminie, co utrudnia ich przychylne załat- 

wienie. Wydział Wojskowy Urzędu Woje- 

wódzkiego wydał zarządzenie w myśl którego 

     

        

po ukończeniu poboru komisji poborowej, 

przewodniczący | każdego dnia ustnie w 

sposób przystępny poucz ć ma poborowych 

    
ych do służby wojskowej o 

;ch im uprawnieniach do odro- 

czenia zby, o terminie wnoszenia tych 

podań i konsekwencjach płynących z opóź- 

nienia. Wszystkie komisje poborowe na te- 

renie województwa znopatrzyć się muszą 

w tekst takiego przystępnego pouczenia i 

codziennie w obecności zystkich zakwa- 

    

        

lifikowanych do służby wojskowej odczytać 

je poborowym. 
Pobór rocznika 1909. W dniu dzi- 

п 0 godz. 8 rano w lokalu przy ulicy 

kiej 2 odbędzie się przegląd po- 

h rocznika 1909. Do przeglądu win- 

poborowi których nazwiska 

się od litery T do Ż kategorji 

ali na terenie wszystkich ko- 

Wlina. 

    

borowyci 
ni się tawić 
rozpoczynaj 
„B“, zamie: 
misarjatów PP. m. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

—- Baczność Oficerowie Rezerwy. Podaje 

ści Sz. Kolegów, iż przypu- 

szczalne w giej połowie września, a 

najpóźniej z dniem L. X, b. r. zostanie uru- 

chomiony kurs instruktorski obrony przeciw 

gazowej zorganizowany staraniem Koła Wi- 

leńskiego ZÓR przez Komitet Wojewódzki 

Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 

Celem kursu OPG dła oficerów rezerwy 

jest stworzenie w społeczeństwie wogó:e, 

na terenie zaś poszczególnych instytucyj w 

szczególności zastępu ludzi (instruktorów), 

którzyby sprawę przygotowania . ludności 

cywilnej do zadań obrony przeciwgazowej 

terenie odpowiednio postawili. 

      
     

  

na swoim 
Dotychczas bowiem jest zbyt mało w 

społeczeństwie instruktorów łączących — w 

sobie zarówno fachowe przygotowanie jak 

też zrozumienie doniosłości sprawy i umie- 

jętności kierowania zbiorowem  wyszkol»- 

niem ludzi. Do takiej roli najbardziej się 

nadaje ofie. rez., który w olbrzymiej wię- 

kszości wypadków sam się zetknął z grozą 

wojny chemicznej. 

Słuchacze, którzy po, ukończeniu kursu 

wykażą dostateczne prz, otowanie do przy- 

szłych zadań przystąpią do pracy nad zor- 

ganizowaniem ji obrony przeciwgazowej 

na swoim terenie przez wyszkolenie dru- 

żyn O.P.G,, a przedewszystkiem w przyszłej 

wojnie do niesienia pomocy napadnietej Iu- 

dnošci. 
Kurs będzie prowadzony przez facho- 

wych wykładowców zaangażowanych przez 

Wojewódzki Komitet Ligi Obrony Przeciw - 

gazowej. 

Trwanie kursu obliczone jest na | iąg 

2-ch względnie 3-ch miesięcy w zależności 

od ilości godzin wykładów w tygodniu, 

Celem jak najmniejszego obciążenia pra- 

cą podczas kursu Komitet Wojewódzki Е. 

O. P. P, poczyni starania, aby chociaż część 

wykładów przeprowadzić w godzinach urzę- 

dowych, kosztem normalnej pracy słucha- 

czów w swoich urzędach, oprócz tego wy- 

kłady będą także prowadzone w godzinach 

wieczorowych. a 
Komitet Wojewódzki Ł. O. P. P. w miarę 

możności będzie honorował pracę instruk- 

torów, udzielając premij za wyróżniającą 

działalność, ustalając różnego rodzaju na- 

grody, organizując konkursy miejscowe, wy- 

syłając drużyny na konkursy Wojewódzki 

Ogólnopolskie i t, d. 
.Biorąc pod uwagę doniosłość sprawy pod 

względem obrony Państwa w przyszłej woj- 

nie Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. ape- 

luje do Sz. Kolegów, ażeby jak najliczniej 

zechcieli zapisać się na powyższy: kurs. 

Wszelkich informacyj udziela Sekret 

jat Koła Wileńskiego Z, O. R. ul. Mickie 

cza Gmach Kasyna Garnizonowego we wtor- 

ki i piątki od godz. 18 do 19 a także przyj- 
muje zgłoszenia, Lista zgłoszeń będzie zam- 
knięta z dniem 15.ly br. i po tym terminie 
zgłoszenia nie będą uwzgłędniane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 24 czerwca 1931 r. o godz. 20-23 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24, 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu istalniego posiedzenia 2) Dr. J. Sam- 
borski: Teratoid mesenterii. 3) Doc. Dr. S. 

Bagiński: Z históchemji wapnia śródwikanko- 
wego. 4) Prof. Dr. K. Pelczar, stud. Hof- 
bauer, stud. Kołoszyński: Z badań nad dv- 
pełnianiem surowicy krwi dotkniętychno- 
wotworami złośliwemi i płytkami krwi zwie- 
rząt z rakiem doświadczalnym. 

— Elektryfikacja Wilna. Zarząd Stowa- 
zenia Techników komunikuje, że zapc- 

ny już oddawna wieczór dyskusyjny 
na tak interesujący i doniosły dła naszego 

miasta temat elektryfikacji Wilna odbędz:e 
we wtorek, 238 bm. o godz. 2) 

owarzyszenia Techników przy uliev 
Wileńskiej 33. Wieczór rozpocznie się pre: 
lekcją dyrektora Elektrowni Miejskiej p, iaż 

Glatmana. Wstęp wolny. 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się we środę dnia 24 czerwca b. r. o godz. 

8 wiecz, w Seminarjum filozoficznem Uni- 
wersytetu, Prof. Dr. Bogumił Jasinowski wy- 
głosi odezyt p, t. „Podłoże scholastyczne sy- 
stemów  racjonalistycznych XVII wieku”. 
Wstęp dla członków Towarzystwa i wpro- 
wadzonych gości. 

— Posiedzenie Wydziału III Twa Przy- 
jaciół Nauk odbędzie się w dniu 23 czerwci 
rb, o godzinie 7 wiecz. w lokalu Seminar: 
jum Historycznego (Zamkowa 11). Na po- 
rządku dziennym 1) referat ks. prof, Wila- 
nowskiego p. t. „Geneza privilegium fori dla 
duchowieństwa 2) sprawy administracyjne. 

RÓŻNE. 
— Noc świętojańska, Kwiat paproci za- 

kwitnie dzisiaj w ogrodzie Bernardyńskim. 
Dla uświetnienia tej chwili na estradzie wy- 
stąpią artyści teatrów miejskich, chór pocz- 
towców pod dyr, prof. Leśniewskiego i or- 

   

  

  

    

      

    

  

   

    

    

 



4 

kiestra 6 pp Leg pod batutą p. Reszke. Ba- 
let p. Winogradzkiej wykona piękne tańce 
na zboczu góry Trzykrzyskiej. Płonące o- 
gnie, pochód z lampionami, obóz cygański 
łosy szczęścia, tańce i t. d, złożą się na ca 
łość zabawy, na którą zapraszamy całe Wil- 
BO. 

Tradycyjna zabawa Nocy Świętojańsk'ej 
przy dźwiękach niemilknących orkiestr po- 
trwa do rana. Przybywajcie! 

— Wianki. Zwyczajem tradycyjnym w 
dniu dzisiejszym Wileńskie T-wo Wioślar- 
skie urządza na Wilji — Wianki. Tegoro- 
czne „wianki* wobec energicznych i zakro- 
jonych na szeroką skalę przygotowań za- 
powiadają się nadzwyczaj okazale, 

— Bibljoteka Publiczna im. M. Straszu- 
na będzie czynna podczas wakacyj letnich 
(oprócz sobot i dni świątecznych) codzien- 
nie od 10-ej rano do 4-ej po poł. W piątki 
od 10-ej do 2-ej po poł. 

— Sekeja Pośrednictwa Pracy Koła Me- 
dyków U. S. B. w Wilnie komunikuje iż 
wakuje posada lekarza gminnego przy jed- 
nej zgmin na Wileńszczyźnie  Bliższych 
informacyj udziela Kierownik sekcji w Ko- 
le Medyków przy ul. Wielkiej 24, w ponie- 
działki i czwartki od g.-7 min. 30. do 9 
wieczorem, 

TEATR | MUZYKA 
—Teatr Miejski w „Lutni*, Ostatnie przed- 

stawienia „Uliey*. Dzś o 'godž.'8. m, 15. w. 
ukaże się głęboka pełna nastroju sztuka E. 
Rice'a „Ulica*, w reżyserji i z udziałem R. 
Wasilewskiego. Kapitalna sztuka ta, cieszę- 
ca się wszędzie zasłużonem powodzeniem. 
schodzi w najbliższych dniach z repertuaru, 
ustępując miejsca następnym nowościom. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
„Szalonej okazji*. Dziś o godz. 8 m. 15 w. 
ujrzymy przemiłą krotochwilę Z. Geyera, 
„Szalona okazja'(- w reżyserji i z udziałem 
K. Wyrwicza. W pozostałych rolach wdzię- 
czne pole do popisu znajdują: Eichlerówna, 
Kamińska, Niwińska, Budzyński i Jaśkiewicz. 
Doskonała komedja ta również wkrótce scho- 
dzi z afisza w pełni powodzenia, dla wzglę- 
dów repertuarowych. 

— jutrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Jutro, we środę dn, 
24-g0 b. m. o godz. 8 m. 30 w. odbędzie się 
w ogrodzie bernardyńskim koncert popular- 
my z udziałem orkiestry 6-g0 pułku pod ba- 
tutą kapitana Bogumiła Reszke, oraz arty- 
stów Teatrów Miejskich: Sawickiej, Balcerza- 
ka oraz Karpińskiego. 

— Występ chóru Dana w Teatrze „Lut- 
„miać, We czwartek, dn. 25-g0 bm. o god: 

8 m. 30 w. wystąpi w Teatrze „Lutnia”, po 
raz pierwszy w naszem mieście, znakomity 

chór rewelersów Dana, jedna z największych 
atrakcyj Teatru „Qui pro qui'* w Warszawie. 
Pozatem w wieczorze tym udział biorą: ar- 
tystka „Qui pro qui", przemiła Nusia Nobi- 
sówna, znakomity piosenkarz M. Pogg, oraz 
wirtuoz na gitarze, W. Żywolewski. W pro 
gramie piosenki hiszpańskie, hawajskie, wło- 
skie, góralskie, oraz najnowsze przeboje tea- 
trów warszawskich. 

— Najbliższa premjera w „Lutni“. W s0- 
botę, dnia 27-go b. m. odbędzie się w Teatrze 
„Lutnia* premjera arcywesołej krotochwili 
utalentowanego - komedjopisarza.  Wincente- 
go Rapackiego. Nowość tę, p. t. „Cichy wspól 
mik*, wprowadza na scenę naszą Karol Wyr- 
wicz, który zarazem odtwarza kapitalną po- 
stać „Dramaturga mimowoli* Gienia Moliń- 
skiego. W pozostałych rolach ujrzymy: Ka- 
mińską, Sawicką, oraz Balcerzaka. Melodyj- 
na piosenka, śpiewana w akcie trzecim przez 
$. Sawicką doda niewątpliwie uroku temu 
miłemu widowisku. Wytworne urządzenie 
wnętrza zaprojektował J. Hawryłkiewicz. 

— „Ludzie w hotelu* w Teatrze Letnim. 
W sobotę dnia 27 b. m. odbędzie się prem- 
jera oczekiwanej z wielkiem zaciekawieniem 
sztuki Vicki Baum p. t. „Ludzie w hotelu". 

Sensacyjna nowość ta przedstawia w emo- 
cjonujących skrótach przekrój życia wiel- 
kiego, luksusowego hotelu, z przewijającą się, 
barwną galerją typów wielkomiejskich. Fas- 
cynująca sztuka ta w oryginalnej koncepcji 
reżyserskiej R. Wasilewskiego otrzymała do- 
skonałą obsadę aktorską z Eichlerówną, Ni- 
wińską, Rychłowską, Ciecierskim, Kreczma: 
rem, Jaśkiewiczem i Wasilewskim na czele. 
Pomysłowa oprawa dekoracyjna J. Hawrył- 
kiewicza pozwała, na błyskawiczne zmiany 
miejsca akcji, przenoszącej się na różne pię- 
tra grand-hotelu. 

RABJO 
WTOREK, dnia 23 czerwca, 

11.58: €©zas. 12,10: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 18.10: Kom. meteor. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi, 16.50: „O 
zawodzie lekarskim '—odczyt. 17.10: „Pro- 
wincja warszawska* — felj, 17.25: Utwory 
Chopina (płyty). 17.35: „Owady a my* —- 
odczyt. 18.00: Popularny koncert symfoni 

  

  

czny. 19.00: Kom. Akadem, Aeroklubu. 19.15: 
„Tygodnik artystyczny* — prowadzi — Je- 
rzy Wyszomirski. 19.30: Program na środę. 
19.35: Pras, dzien. radj. 19.50: Opera z 
Warszawy („Noc w Wenecji“ — J. Strausai. 
Po operze kom. 23,00: Kabaret (płyty). Kon- 
feransjerka Karola Wyrwicza Wichrowskie- 

go. > 

ŚRODA, DNIA 24, CZERWCA 1931 R. 
11.58: Czas. 1205: Muzyka polska. 13.10: 

Kom. meteor. z Warszawy. 15.55: Program 
dzienny. 16.00: Aud. dla dzieci. 16.30: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty). 16.45: Kom. dla 
żeglugi. 16.50: „Radjokronika. 17.10: Sławni 
śpiewacy (płyty). 17.35: „Klejnoty morza”. 
odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: Chwilka strze- 
lecka. 19.15: „W świetle rampy nowości tea- 
tralne omówi Tadeusz Łopalewski. 19.3 
Kom. Związku Młodzieży Polskiej. 19.45: 
Program na czwartek i rozmaitości. 19.55: 
Kom. meteor. pras. dzien. radj. i kom. spor- 
towy. 20.15: Koncert wieczorny. 22.00: „Kto 
znajdzie kwiat paproci* feljeton. 22.15: Kom. 
22.30: Tr. z międzynarodowych zawodów ko- 
larskich. 23.00: Muzyka taneczna. 

   

„Człowiek — mucha*. 
I to zawód. Nie bez poprzedników nawet 

Parę lat temu zabił się we Lwowie taki sam 
profesjonista, bodajże nawet bardziej utalen- 
towany, czy wyszkolony. P. Nazarewicz, któ- 
ry w niedzielę popisywał się na obficie u- 
gzymsowanych ścianach wielkiej i brzydkiej 
kamienicy przy ul. Biskupiej i pl. Katedral- 
nym, nie posiada żadnych osobliwych umie- 
jetności w tej dziedzinie. Zręczność, odwaga, 
brak zawrotów w głowie — oto są warunki 
które wyraz z pewnem wyrobieniem fizycz- 
nem decydują o popisach p. N. | 

Popisy te zgromadziły dość znaczny Hum, 
obserwujący „człowieka—muchę* spacerują- 
cego po wcale szerokich gzymsach posesji p 
Bohdanowicza bez większego trudu. Gorzej 
już było z wspinaniem się po rynnach, ale 
i przy tem nasz domorosły akrobata znalazł 
okazję do paru efektowych, epatujących sto- 
jący na dole tłum, gestów. 

Po wdrapaniu się na dach przy pomocy 
dwóch strażaków, p. N. wykonał cały sze- 
reg popisów na zawieszonym na szczycie do 
mu trapezie. 

Wszystkie te akrobacje były często dość 
ryzykowne ze względu na to, że ich wyko- 
nawca zawierzał ciągle swoją osobę mocy 
i wytrwałości gzymsów rynien etc. przyczem 
poruszał się dość sprawnie i z względną swo- 
bodą. Imprezę organizował Zw. Podof. Rez. 
zabierając 25 proc. dochodu (w postaci dat- 
ków zbieranych w puszki w tłumie) na swo- 
je cele kulturalno-oświatowe. Drugie 25 proc. 
poszły na powodzian zaś reszta dla samego 
bohatera widowiska. 

visus. 

SPORT 
A. Z. S. WARSZAWA ZWYCIĘŻA A. Z. 5. 

WILNO 9:2. 
W Wilnie rozegrany został mecz teni- 

sowy pomiędzy AZS warszawskim a wileń- 
skim, z wynikiem 9:2 na korzyść drużyny 
warszawskiej. 

W grze pojedyńczej Jankowski (Wilno) 
pokonał Kosarskiego (Warszawa) 6:4, 3:6, 
6:2 Rząd (Warsz.) wygrał z Pimonowem 
(Wilno) 6:4, 6:2, a Zbyszewski (Warszawa 
odniósł zwycięstwe nad Grabowieckim (Wil- 
no) 6:3, 8:6, 6:2. 

W grze pojedyńczej pań Zalewska (War 
szawa) pokonała Grabowiecką (Wilno) 7:5, 
5:1, 6:4. 

W grze mieszanej Grabowieccy (Wilno) 
zwyciężyli parę warszawską Zalewska-Hinz 
6:3, 57, 60, a para wileńska Dowborowa- 
Weysenhoff przegrała z parą warszawską 
Drojecka-Zbyszewski 0:6, 2:6. 

W grze podwójnej panów para warszaw- 
ska Zbyszewski-Pałęcki pokonała parę wi- 
leńską Asmatowicz-Pimonow 6:1, 6:1. 

ZAWODY TENISOWE O MISTRZOSTWO 
M. WILNA, 

Staraniem Wileńskiego Okręgowego Zwią- 
zku L.-Tenisowego na kortach parku im. 
gen. Żeligowskiego odbędą się zawody w 
grze tenisowej o mistrzostwo m. Wilna. 

Zawody trwać będą przez 4 dni t. j. w 
piątek, dn. 26 i sobotę dn. 27 b. m. w go- 
dzinach popołudniowych oraz w niedzielę, 
dn. 28 i poniedziałek, dn. 28 b. m. przez cały 
dzień. 

Program przewiduje: gry pojedyńcze pań, 
gry pojedyńcze panów, gry podwójne pa-- 
nów i gry mieszane. 

W grach pojedyńczych panów rozgrywki 
przeprowadzone będą bez klasyfikacji i dla 
graczy, którzy odpadna w pierwszej i dru- 
giej rundach odbędzie się turniej pociesze- 
nia. 

Wpisowe wynosi: w grach pojedyńczych 

КОНГЕ К 

po 1.50 gr. od osoby, w grach podwójnych 
i mieszanych po 2 zł. od pary. 

Zgłoszenia przyjmuje zarząd parku. im. 

gen. Żeligowskiego do dn. 25 b. m. włącznie. 

MISTRZOSTWA W TENISIE OKRĘGU 
LWOWSKIEGO. 

W niedzielę odbył się drużynowy mecz 
tenisowy o mistrzostwo okręgowe Lwowa. 
Wyniki: Kołcz I—-Johoryles 6:1, 6:1, Byst- 
rzanowska—Orzechowska 7:5, 7:5, Orzechow 
ska—Kuchar contra Turtelbauowna—Lant- 
ner 6:3, 6:3. Jaworski—Kuchar contra 
Kołcz I— Kołcz II 7:5, 6:8, 6:1. 

W punktacji ogólnej: LKT 18 pkt., Pogoń 
6 i pół, KS 1924 5 pkt., Czarni 3 i pół, Lechja 
2 punkty. (Pat.) 

WYSOKI POZIOM ZAWODÓW KOLAR 
SKICH. BIEG NA 100 KLM. 

W niedzielę odbyły się zawody kolarskie 
o mistrzostwo województwa wileńskiego. Ro- 
zegrana została jedna tylko konkurencja — 
bieg na przestrzeni 100 klm. Zwycięstwo przy 
padło w udziale Chochlewiczowi, który uzy- 
skał b. dobry czas 3 g. 23,18 m. Drugim był 
Zienkowicz z czasem 3.32,53 Trzecim Kali- 
nowski 3.33,30. 

Zwycięzca prowadził od startu do mety i 
wygrał w doskonałej formie, nie wykazując 
wcale zmęczenia. 

Rewelacją zawodów był młody kolarz 
Zienkiewicz, który niespodziennie zajął dru- 
gie miejsce, bijąc Kalinowskiego na ostatnich 
kilometrach po zażartej walce w której zwy- 
ciężył dzięki dużej ambicji i dobrej zaprawie 
fizycznej 

Organizacja zawodów, która spoczywała 
w rękach Wileńskiego T-wa Cyklistów do- 
pisała w zupełności. 

ZAWODY SZERMIERCZE SZKÓŁ ŚRED- 
NICH MIĘDZY WARSZAWĄ a WILNEM. 

Oddawna zapowiadane zawody w szer- 
mierce szkół średnich między Warszawą a 
Wilnem przeszły bez echa, nie wywołująe 
najmniejszego zainteresowania. Smutny na- 
prawdę obraz przedstawiała w niedzielę sala 
Ośrodka Wychowania Fizycznego. Na wi 
downi 'grupka młodzieży, nieprzekraczająca 
zresztą 10 osób pozatem nikogo, ani nasze 
władze sportowe, ani co gorsza sfery peda- 

gogiczne nie zainteresowały się odbywające- 
mi się zawodami i nie wydelegowały swych 
przedstawicieli 

Ostateczny wynik zawodów 10:6 na ko- 
rzyść Warszawy Najlepszymi zawodnikami 
w zespole warszawskim okazali się Iwoński 
i Koszarowski, który wszystkie spotkania 
rozstrzygnął na swoją korzyść 

Z Wilna na czoło wybił się Łapinski. 
Warszawa więc zdobyła w roku bież. u 

fundowany przez Ośrodek Wychowania Fi- 
zycznego puhar przejściowy o który jednak 
walka potoczy się i w latach następnych. 

Zawodom sędziował por. Herhold i st. 
sierżant Kruk. 

KONKURENCJA SZKÓŁ ŚREDNICH 
W PŁYWANIU. , 

W basenie 3 p. sap. odbyły się zawody 
pływackie młodzieży szkół średnich .Nieste- 
ty reprezentowane były jedynie Szkoła Tech 
niczna i gimnazjum Ad. Mickiewicza. Zawody 
dały następujące wyniki: 

100 mtr. st. dow. zwycięża Kowszun (szk. 
tech.) 1,31,4 2) Wolski (gimn. Mick.) 

100 mtr. styl klas. 1) Andruszkiewicz (g. 
M.) 1,56,3 2) Menke (g. M.). 

50 mtr. na wznak 1) Kowszun 54 sek., 
2) Wolski. 

Sztafeta 6X25 odbyła się jedynie w kon- 
kurencji zespołów gimn. Mickiewicza. Zwy- 
cięzcy uzyskali czas 2,2 m. 

Po zawodach instruktor pływacki gimna- 
zjum Ad. Mickiewicza zademonstrował sze. 
reg ładnych pokazów ratownictwa pływac- 
kiego. 

$ŁABE WYNIKI ZAWODÓW LEKKOATLE- 
TYCZNYCH. 

Zorganizowane ubiegłej niedzieli zawody 
lekkoatletyczne cieszyły się małą frekwencją 
startujących i przyniosły w rezultacie wyniki 
więcej niż skromne. Nieliczne jedynie kon- 
kurencje zasługują na wymienienie są to: 

1.500 mtr — Sidorowicz -(AZS) 4,11,6. 
„Skok w dal — Wieczorek (3 p. sap.) 6,41. 

Pomimo dobrego wyniku Wieczorka naogół 
poziom w tej konkurencji był wprost kom- 
promitujący. Niektórzy zawodnicy nie prze- 
kroczyli nawet 4,50 mir. 

W oszczepie Wojtkiewicz (Sokół) wybił 
się zdecydowanie na czoło uzyskując 50 mtr. 
i 2 ctm. 

W skoku wzwyż triumfował wszechron- 
ny Wieczorek osiągając 1 mtr. 65 ctm. 

W tyczce zwyciężył również Wieczorek 
skokiem 3,35. 

W konkurencji pań b. rekordzistka Pol- 
ski p. Lewinówna osiągnęła w kuli 11,45. 
Zwichnięcie palca nie pozwoliło jej na popra- 
wienie swego wyniku. 

Organizacja zawodów naogół słaba, da- 
wał się odczuwać brak sędziów związkowych. 

   

W. I EEE N=SK 

ROZGRYWKI © MISTRZOSTWO W PIŁCE 
NOŻNEJ. 

Pierwsza tura rozgrywek o mistrzostwo 
okręgu wileńskiego dobiega już końca. .Pro- 
wadzi zdecydowanie 1 p. p. Leg., który w 
roku bieżącym zdaje się ma zapewniony ty- 
tuł mistrza piłkarskiego. 

Ostatnio walczyły: Makabi — Ż. A. K. S. 
Т, 

Wynik nie odpowiada przebiegowi gry. 
Przez cały czas meczu bezapelacyjna prze 

waga wykazała Makabi, która jedynie tylko 
dzięki bezradności linji napadu i dobrej grze 
bramkarza akademików żydowskich nie od- 
niosła bardziej przekonuwającego zwycię- 
stwa. 

Ognisko — Lauda 1:1 (1:1). Ogólnie spo- 
dziewano się zwycięstwa i to wysokiego Og- 

niska, niestety klub kolejarzy wileńskich w 
meczu tym zawiódł zupełnie, wykazując sie 
słabą i bezradną grą. Główną tu winę ponosi 
linja pomocy, która grała zbyt defenzywnie, 
nie zasilając ataku piłkami. Zdani na włas- 
ne siły napastnicy Ogniska okazali się bez- 
radni. 

Poza pierwszemi 10 minutami, przez cały 
czas druzgoczącą przewagą Laudy, która jed- 
nak nie umie wykorzystać dogednych sytua- 
cyj podbramkowych. 

Po rozpoczęciu gry inicjatywę zdecydo- 
wanie ujmuje w swoje ręce Ognisko. Jeden z 
licznych w tej fazie ataków uwieńczony zo- 
stał bramką strzeloną z zamieszania. Zdawa- 
ło się, że wynik zostanie znacznie podwyższo- 
ny. Wprost przeciwnie Ognisko zmiast dą 
żyć do przypięczętowania wygranej ograni- 
czyło się do obrony, cofając z ataku Gasz- 
towta, który okazał się tu mniej produkcyj- 

nym. 
Naskutek tej błędnej taktyki, Lauda uzy- 

skała na boisku całkowitą hegemonję, dusząc 
niemiłosiernie i dając pole do popisu mło- 
demu i doskonale zapowiadającemu się bram 
karzowi Ogniska. Jemu też zawdzięczać mu- 
si klub wynik remisowy. 

W LŁaudzie na wyróżnienie zasłużyli: Le- 
piarski w obronie i Andrzejewski w pomocy. 

Sędziował dobrze p. Kac. 

WIELKI SUKCES NASZYCH ŁEKKO- 

ATLETÓW. W ANTWERPJI. 

W niedzielę rozegrane zostały w Antwer- 
pji wielkie międzynarodowe zawody lekko- 
atletyczne z udziałem najlepszych zawodni- 
ków środkowej i zachodniej. Europy. 

W zawodach tych polska reprezentacja 
lekkoateletyczna osiągnęła wielki sukces, zaj- 
mując w ogólnej klasyfikacji drugie miej. 
sce. Pierwsze miejsce zajęła silna reprezenta- 
cja Anglji, sumując 38 punktów, Polska — 
23 punkty. Dalsze miejsca zajęli kolejno: 3) 
Włosi, 4) Niemcey, 5) Holendrzy, 6) Fran- 
Cuzi. 

W biegu na 5000 mtr. — zwyciężył Polak 
Kusociński w czasie 14:55,4 sek. W biegu 
na 1500 mtr. wygrał Cornes w czasie 4:01,2 
sek. Drugim był Petkiewicz. 

W biegu na 400 mtr. z płotkami Kost- 
rzewski zajął drugie miejsce tuż za lordem 
Burghleyem (Anglja). Czas Anglika—54,4 sek 

W szłafecie pierwsze miejsce zajęli An- 
glicy 3:33,6. Na drugiem miejscu sztafeta 
polska przed Włochami. (Pat.). 

   

FRANCUZI ZDOBYWAJĄ AUTOMOBILOWE 

GRAND PRIX PARYŻA. 

Automobilowe Crand Prix. Paryża na to- 
rze w Monthlery zdobył zespół Automobil. 
Klubu Francji, Chiro i Varzi na Bugattim. 
Średnia szybkość 125,882 klm. na godzinę: 
Ogółem zwycięski zespół przebył 1258 klm. 
(Pat.). 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
60-CIOLETNIA STARUSZKA RZUCIŁA SIĘ 

2 POD KOŁA POCIĄGU. ° 

Wpobližu Bubrujskiego przejazdu kole- 
jowego rzuciła się pod koła zdążającego do 
Wilna pociągu 60-cioletnia Paulina Szaw- 
lewicz, zamieszkała w Wilnie przy ul. Kur- 
landzkiej Nr. 26. 

Odniosła ona, na szezęście, stosunkowo 
nie zagrażające życiu obrażenia, 

Zawezwane pogotowie ratunkowe, prze- 
niozło ją do szpitala Sawiez. Przyczyna tac- 
gnięca Się na życie — okropna nędza. 

(©). 

  

  

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 
009 001000 TO 01004004 02000- 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
Konflikt między Watykanem a faszyzmem 

zaostrzył się. 
CITTA DEL VATICANO, 22 VI. (Pat.) Według iniormacyj rzymskiego 

korespondenta Havasa, konilikt między Watykanem a naczelnem kie- 
rownictwem faszyzmu w dalszym ciągu zaostrzył się z powodu nowych 
oświadczeń Mussoliniego, albowiem nie chodzi tu już tylko o młodzież 
katolicką, objętą t. zw. Akcją Katolicką, a chodzi o to, że faszyzm zde- 
cydowanie dąży do poddania swym wyłącznie wpływom całej młodzieży 
włoskiej. 

Zgon b. Prezydenta Fallieres'a 
PARYŻ. 22.VH. (Pat). Zmarł tu były prezydent republiki Fallieres. 

  

Niemcy kłajpedzcy w strachu. 
KROLEWIEC, 22.Yl. (Pat.. Prasa 

kłajpedzka podnosi alarm z powodu 
pogłosek, otrzymanych z Kłajpedy, 
jakoby związki nacjonalistyczne litew- 
skie w Kłajpedzie zamierzały urządzić 

Dezercja Niemców z 
KROLEWIEC, 22.VI (Pat.).: Jak: do- 

nosi „Ostpreussische Ztg* ponownie 
przeszło na stronę niemiecką 11 żoł- 
nierzy litewskich, należących do mniej- 
szości niemieckiej w Kłajpedzie. Przed 
niedawnym czasem zbiegło z wojska 
litewskiego 5 żołnierzy. Dezerterzy ci 
zostali ukarani 2—3 dniowym aresz- 

zamach celem usunięcia obecnego 
dyrektorjatu, rozwiązania sejmiku kłej- 
pedzkiego oraz zawieszenia autonomii, 
zagwarantowanej w konwencji kłaj- 
pedzkiej. 

wojska litewskiego 
tem, poczem, odnośne czynniki nie- 
mieckie wyszukały im pracę w gos- 
podarstwach wschodnio-pruskich. 

Prasa królewiscka bardzo  życzii- 
wie odnosi się do tych dezerterów, 
widząc w nich ofiary brutalności i 
szowinizmu litewskiego. 

Skutki zachwiania się „Creditanstaltu“. 
WIEDEŃ, 22. VI. (Pat). „Sohn und Mon- 

tagszeitung* donosi, że austrjacki zakład kre- 
dytowy wypowiedział kredyty wszystkim 
przedsiębiorstwom  austrjackim, należącym 
do jego koncernu. Także i banki zagraniczne 
wypowiedziały kredyty wielu przedsiębiorst- 
wom austrjackim. Dotknęło to szczególnie 
przemysł metalurgiczny. Fabrykom tym nie 

pozostaje nie innego, jak likwidacja lub po- 
łączenie się z pokrewnemi przedsiębiorstwa- 
mi. W najbliższym czasie nastąpić ma wyda- 
lenie robotników i urzędników. Fabryka ro- 

werów Styria-Durkopp % Graca zowtała sam 
knięta. Firma ta odstąpiła licencję przedsię- 
biorstwom polskim i węgierskim za opłatą 6 
szyllingów od roweru. 

„Nautilus“ wrócił jak niepyszny. | 
LONDYN, 22. VI. (Pat). Łódź podwodna 

„Wyoming* do Cork (Irlandja). 
„Nautilus“ przyholowana zostala przez okret 
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Proces akuszerki z m-ka Iwje. 
W marcu b. r. sąd okręgowy w Wilnie 

skazał akuszerkę miasteczka Iwje Klarę 
Epsztejnównę, za dokonanie zabronionej о- 
peracji na 4 lata ciężkiego więzienia z za- 
bronieniem wykonywania praktyki akusze- 
ryjnej przez 5 lat, mieszkankę wsi Wodole. 
gm. sobotnickiej Marjannę Kuklisównę, za 
poddanie się tej operacji na */ roku wię- 
zienia, z zawieszeniem wykonania tej kary 
na 5 lat oraz za namówienie Kuklisówny 
do poddania się tej operacji i ułatwienie 
przeprowadzenia zabiegu Jakóba Żurawskie- 
go na 2 lata domu poprawy. 

Skazani Epsztejnówna i Żurawski odwo- 
łali się do wyższej instancji, a wobec tego 
wczoraj sprawę tę badał sąd apelacyjny pod 

przewodnietwem p. sędziego Suszczewicza & 
przy” udziale pp. sędziów Eydrygiewicza i 
Matuszewicza. 

Oskarżenie wnosił wiceprokurator p. Ach- 
matowicz. 

W. obronie osk. Epsztejnówny wystąpił 
adw. E. Szeskin, ząś osk. Żurawskiego bronił 

mec. K. Petrusewicz, którzy domagali się 
uniewinnienia podsądnych. 

Sąd po wysłuchaniu referatu, zbadaniu 
dodatkowych świadków oraz wysłuchaniu 
oskarżenia i obrony, uznał iż wina podsąd- 
nym nie została udowodniona, a wobec tego» 
dotyczący ich wyrok sądu okręgowego u- 

chylił i Epsztejnównę i Żurawskiego unie- 
winnił. Ka-er. 

Nieletni na usługach K.P.Z.B. 
ukarani ciężkiem więzieniem. 

W dn. 1 sierpnia ub. r. na dworcu w Li 
dzie władze bezpieczeństwa ujęły 18-letniego 
wyrostka, jak się okazało Rachmiela Fej- 
mana, przy którym znaleziono przewożoną 
literaturę komunistyczną wagi 3 klg. 

W toku śledztwa ujawniono, że Fejman 
jest kurjerem K. P. Z. B., który miał pole- 
cenie dostarczyć bibułę wywrotową rejono- 
wym komitetom K. P. Z, B. 

Skompromitowanego Fejmana  zwerbo 
wał do kompartji sekretarz jaczejki Samuel 
Mowsza Frydman, liczący lat 17. 

Dalsze śledztwo ustaliło, iż wraz z Fryd- 
manen i Fejmanem współpracowały Gecela 
Gutmanówna, lat 21 i Szejna Jaszczółdówna 
lat 17. : 

Cała czwórka znałazła się w końcu mar: 

sądnych uznał za winnych udziału w wywro 
towym spisku p n. „Komun. Partja Zachodn 
Białor.* i skazał na zamknięcie w ciężkiene 
więzieniu Frydmana i Fejmana przez 6, & 

Gutmanownę i Jaszczołdównę przez 4 lata 
każdą. 

Naskutek skarg apelacyjnych skazanych: 

Sprawa znałazła się przed sądem apelac 
nym, kaóry w składzie pp. sędziów: Sus 
czewieza, Jodziewicza i Matusewicza podzielił 
stanowisko sądu okręgowego w części do- 
tyczące winy oskarżonych, lecz uznał 
za właściwe osk. Frydmanowi i Fejmanowi 
karę złagodzić do 4 lat ciężkiego więzienia, 

W stosunku do osk. Gutmanówny i Jasz- 
czołdówny sąd apelacyjny wyrok pierwszej 

  

   
     

  

   

WOZRETWZYCWÓZESDCG O cab.r. przed sądem okręgowym, który pod- : 

Sim Miejskie Dramat w 8 aktach, wedłu.: 
A. Puszkina. W rolach główng 

Ks. Oboleńska i Smirnow. 

od dnia 23-go do 25-go 
czerwca 1931 r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: Kapitańska córka 

  

SALA MIEJSKA Zdjęć dokonano w Rosji w miejscowościach, w których toczy się akcja. 
S strobramska 5. NAD PROGRAM: |) Tygodnik Eciair Nr 47 aktėw I, 2) Magik komedja w | akcie. 

2 Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: Oddajcie mi dziecko. 

A Ceny znižone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 
| „KINO-TEATR Dziś! Przebój „ABLIOS" | Pest muza” Feralna trzynastka 4: й Kaskada šmiechu! kowy 
Wilefska 39, tel. 9-28 

DŹWIĘKOWE KINO 

„НОМО   Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
«l. Wielka 47, tel. 15 41 

Bino Kolejowe 

JGNISk0| Młyn w Sans-Sous 

W rol. główn. rasowa, pełna temperam. LOLA LANE i DIXIE LEE. Dodatki dźwiękowe. Seansy o g. 4,6,8i 10.30. 

x, Kobieta z przeszłością Wielki dramat 

erotyczno - życiowy 

Według powieści Warnera Fabiana wrol. gł. Paulina Starke, Barbara Kent, Ben Lyon. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy „Paramauntu”- Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Porywający dramat życiowy reż. as Esnas © YNA 
NAD_PROCGRAM: WszechŚwiatowy dodatek dźwiękowy 

Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. Ż-ej. 

W rol. sł: Julja Faye 
i Conrad Nagei. 

Foxa. 
Ceny zniżone. 

Dziś! Przebójj dźwiękowy! 

Program od od 24 do 29.VI. włącznie. Świetny dramat kostjumewy w 10 aktach p. t. 
©  Wrolach głównych: Niezrównany Otto 

Gebuehr, urocza Olga Czechowa, 
J. Tiedtke i inni. 

Król, czy żebrak, przed ustawą wszyscy są równil 

Dziś kino nieczynne! 

Rrzecz dzieje się za czasów Fryderyka Wielkiego. 

  

    

obok dworca kolejow.) | p... scansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Dziewczyna ze speiunki 
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W nowootworzonym kiosku 
„Brzežniszki“ 
karmelki šmietankowe 
stale świeże, najpożyw- 
niejsze i najzdrowsze oraz 
wszystkie inne wyroby fab- 

sryki cukrów 

ANTONI GŁOWIŃSKI. 

4. ATEITIS DIETOS ES EB 

Wydavwnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka Zz ogr. odp. 
  

MICKIEWICZA 
róg Garbarskiej 

ny, wygodny, składający 
się z 10 pokoi do wyna- 
jęcia na godz. popołudn. 
ой 2 1 pół przy ul. Troc- 
kiei 7—4 O obejrzenie lo- 
kalu zwracać się do do- 
zorcy. Bliższe informacje 
u właścicielki: Zarzecze 

zaul. Ponomarski 2—1 
ой 4 — 6 pp. 

| Znane ze swej dobroci : | Wody mineralne, 
| O słodowe, | woda sodowa, lemoniady 

WO na kifie | 

RR 
i sinalco 

fabryki wód 

E. TROMSZCZYŃSKI. 2 

gub. legitym. wyd. przez 
Instytut Handlowy w 

Wilnie na imię Bronisła- 
wy Maciejewskiej. Unie- 

ważnie: 

HABERBUSCH 
i SCHIELE. 
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S KITA E E SI INS 
Druk. „Znicz“, Wilno, ul. $-to Janska 1, telefon 3-40 

Ši 

D. H. I. Ichnatowicz i S-ka 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 21, tel. 841. 

POLECA z okazyinego zakupu niżej cen fab- 

rycznych: kafle majolinowe, białe, cegłę ogniotrw., 

korjalit i papę do dąchów. Wszelkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia. 

Zawiadomienie 
„Spółka-fryzjerów* przy ul. Jagieliońskiej Nr. 8 
została zlikwidowana, jej pracowniey zaś prze- 
szli do firmy „WALDEMARĆ przy ul. Ad. Mie- 

kiewicza Nr. 20. Wiktorja, Juija, Kolendo, 
Stanisław. 

adreas ZZ 

DB 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DAWKARANA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

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

i WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

k i 
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Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inž. Kiersnowski 

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

NALETNISKA 
Szkło, fajans, porce- 
lana, serwisy, naczy- 
nia kuchenne najta- 
niej w sklepie T. 
Odyniec i S-ka Wilno 

ul. Wielka Nr. 19. 

Jastrzebia КОГа 
nadpełnem morzem. Pen- 
sjonat „Polesie* Heleny 
Proficowej. Ceny przy- 
stępne. Kuchnia litewska, 
Dojazd stacja Łebcz. 

Mieszkanie 
słoneczny pokój z balko- 

nem, kuchnią i przedpo- 

  

  

  

kojem zaraz do wynajęcia 

ul. Sołtaniska 24, vis-4-vis 

kościoła, 

SPRZEDAJE SIĘ 
PIWIARNIA 

prosperująca od 1919 r. 
z całkowitem urządzeniem 
oraz dwoma gabinetami 
i mieszkaniem. Adres w 
Red. „Kurjera Wileńsk." 

Maszynę 
do pisania firmy „Royal“ 
prawie nową sprzedam 

ul. Szopena 3, m. 26. 

  

    

instancji zatwierdził. Ka-er 

SPRZEDAM DOKTOR 
MLECZARNIĘ Zeldowicz 

powrócił 
z całem urządzeniem 
na dogodnych warun- 
kach. Dowiedzieć się 

w Administracji 

MASZYNĘ 
DO PISANIA 

firmy „Royal“ prawie 
nową sprzedam ul. 
Szopena 3, m. 26. 

SUKA PONTER 
mała, ogon obcięty, 
żółte łaty zginęła. Łas- 
kawego znalazcę u- 
prasza się o dostar- 
czenie; Apteka miej- 
ska Kalicki tel. 290. 

5186 

Pracownia 

TOREBEK 
i skórzanej galanierji 

„NOowość” 
przyjmuje zamówienia i 
teperacje, Wilno, ul. Zam- 
kowa 24, (vis A vis koś- 

cioła św. Jana). 

Kaukaski 
szaszłyk 

ul. Ad. Mickiewicza — 22 
wina południowe, przeką- 

żkizimne ręciacć 
— osobne gabinety — 

Komornik sądowy 
Maciejowski Antoni 
Wilno ulica Piłsudskiego 
Nr. 6, przyjmuje od 5 do 
7 popołudniu oprócz dni 

świątecznych. 

  

  

  

    

chor. skórne, weneryczne, 
narządów moczowych, od 
9—1 i 5—8 wiecz. Mic- 

kiewicza 24, tel. 277. 

Akuszerka 

Marja [AhNftWa 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m, 5. 

do sprze- ВОМ < 
w dobrym stanie. w ruch-- 
liwej miejscowości 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun= 

  

  

drewniany 

kach dowiedzieć się na. 
miejscu u właściciela. 

Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazdu na 
Zwierzzńeu przy ulicy 
Dzielnej 40. Bardzo tario. 
O warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12 — & 

UDZIELAM 
korepetycvį 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K. 

FIEIEFIFIEEIET 
Instalėte elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykorywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 
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Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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