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Propozycja Hoovera jest wydarze- 

niem, które skupia w tej chwili na se- 

bie uwagę całego swiata cywilizowa- 

mego. Nic w tem dziwnego w dobie 

niebywałego kryzysu ekonomicznego, 

który dotarł swojemi skutkami do 

najdalszych zakątków, gdziekolwiek 

podstawą życia gospodarczego jest pie 

niądz i produkcja wymienna. 

W ogólnem przekonaniu zadłuże- 

nie się Europy w St. Zjedn. Am, Pėln. 

podczas wielkiej wojny stało się po- 

wodem nieznośnych ciężarów, których 

ludność naszego kontynentu nie może 

udźwignąć. Ameryka ciśnie swoich by 

łych koaljantów, ci zaś rachują na 

spłaty reparacyjne niemieckie.  Je- 

dnakże ze stanowiska amerykańsk. nie 

ma iunctim pomiędzy spłatą długów 

  

wojennych a reparacjami niemieckie- 

mi. Zdaniem wierzycieli amerykań- 

skich dłużnicy europejscy powinni 

płacić niezależnie od tego, czy sami o 

trzymują od Niemiec należne z tytu- 

łu planu Younga spłaty reparacyjne 

czy nie. Reparacje —to jest ta sprawa 

wewnętrzno-europejska, dla której A- 

meryka niezmiennie okazuje całkowi- 

tą obojętność. 

Jest to, oczywiście, tylko teorja, al- 

bowiem w rzeczywistości zdolność E- 

uropy do wykonywania spłaty długów 

amerykańskich uzależniona jest od 

otrzymywania od Niemiec annuitetów 

reparacyjnych. W normalnych, naj- 

bardziej nawet rozdętych budżetach 

państw b. koalicji, spłaty te absolutnie 

się nie mieszczą. Na dobitek złego St. 

Zjedn. stosują do importu tak wysokie 

cła protekcjonistyczne, że państwom 

europejskim uniemożliwia to pokry- 

  

   

wanie zobowiązań w drodze zbytu 

tam swoich towarów. 

Tymczasem w kotle niemieckim 

wrzenie rośnie i grozi zupełnem roz- 

przężeniem wielkiego centralnego w 

Europie organizmu gospodarczego. 

Sfery rządzące w Rzeszy świadomie 

podtrzymują to wrzenie, pragnąc w 

ten sposób stworzyć pozory, że dzi- 

siejszy stan rzeczy, stworzony przez 

traktat wersalski, 

Niemcy ciężary, nie są do utrzymania 

i muszą doprowadzić do zawieruchy, 

która się fatalnie odbije nietylko na 

Europie, ale i na interesach amery- 

kańskiego wierzyciela. Jest to więc nic 

innego, jak świadoma gra na pogar- 

oraz nałożone na 

szanie się sytuacji własnej, obliczona 

na wymuszenie tą drogą daleko idą- 

cych dla siebie ustępstw natury poli- 

tycznej i ekonomicznej. 

Przy tem wszystkiem znajdują 

Niemcy środki na powiększanie zbro- 

jeń, budowę pancerników i łożenie о- 

gromnych sum na konsumcyjny kre- 

dyt dla swoich prowincyj wschodnich, 

bynajmniej, zresztą, z tem się nie u- 

krywając. Zdawałoby się, że to powin- 

no wzbudzić nieufność do ich kampa- 

nji przeciwko planowi Younga. Jed- 

nakże, jak się okazuje, taktyka rządu 

Briininga prowadzi do celu, niechyb- 

nie bowiem propozycja Hoovera jest 

wynikiem oceny sytuacji w Europie 

przez podróżujących tu jego wysłan- 

ników. Ameryce chodzi wyłącznie o 

ratowanie zaangażowanych w Euro- 

pie dolarów, czyli o utrzymanie zdol- 

ności płatniczej swego dłużnika. Z ty- 

tułu długu wojennego Europa winna 

jest Stanom Zjednoczonym niespełna 

7 miljardów dolarów, ponadto znacz- 

ne kapitały amerykańskie napłynęły 
w ostatnich latach do Niemiec. 

  Zresztą, Hoover nie rezygnuje z ani 

jednego centa, Uważa, że Europa za- 

płacić swoje długi musi i może, jeże- 

li tylko swoje stosunki wewnętrzne 

doprowadzi do równowagi. 

  

Szczególnie krzywem okiem spo- 

gląda Ameryka na zbrojenia europej- 

skie. widząc w nich główne źródło nie- 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciolamo: 

wypłacalności swoich dłużników. 

Proponowane przez Hoovera morator 

jum (zawieszenie spłat) obejmuje o- 

kres roczny od 1 lipea r. b. do 1 lipca 

1932. W międzyczasie obradować bę- 

dzie od 2 lutego 1932 Konferencja roz- 

brojeniowa w Genewie. Nie ulega wą- 

tpliwości, że moratorjum jest środ- 

kiem za pomocą którego Hoover za- 

mierza wywrzeć presję na uczestni- 

ków konferencji w kierunku realiza - 

cji rozbrojenia przynajmniej częścio- 

wego. W razie niepowodzenia konfe- 

upłynie i 

dłużnicy będą musieli w r. 1932 pła- 

cić odrazu dwie raty. Natomiast jeżeli 

konferencja doprowadzi do pozytyw- 

nych wyników, należy się spodziewać, 

że względiiość amerykańskiego wie- 

rzyciela okaże się większą — oczywi- 

ście nie bez wyraźnych gwarancyj. 

rencji okres moratorjum 

Jak widzimy, rachunek jest bar- 

dzo prosty, obcy wszelkim sentymen- 

tom i idealizmom. Ograniczenie zbro- 

jeń potrzebne jest Ameryce nie poto, 

aby ludzie przestali zabijać się na woj 

nie, lecz poprostu, aby zaoszczędzili w 

ten sposób pieniądze na spłatę długów 

swemu zamorskiemu wierzycielowi. 

Jeżeli przeto mówi się o „.szlachetno- 

ści* inicjatywy Hoovera, to termin ten 

należy rozumieć jako niezbędny w ję- 

zyku dyplomatyczny zwrot kurtuazyj- 

ny. Testis. 

Qpinje angielskie. 

LONDYN 23.6. Pat. — Propozycje 
prezydenta Hoovera wywarły w Lon- 
dynie niezwykle wielkie wrażenie, cze 
go dowodem była przedewszystkiem 
giełda, która zareagowała poważnie, 
aczkolwiek nie przesadną, zwyżką 
kursu papierów. Niemiecka pożyczka 
reparacyjna stała w piątek 66, wczo- 
raj zaś podniosła się do 74. Tak samo 
inne niemieckie papiery, amerykań- 
skie akcje przemysłu stalowego oraz 
wszystkie akcje naftowe doznały rów- 
nież poważnej zwyżki. Także polska 
pożyczka stabilizacyjna skorzystała z 
ogólnej konjunktury i podniosła się o 
półtora punkta, powyżej 75. 

  

Przy tem wszystkiem jednak City 
londyńska wykazuje tendencję ostro- 
Żną, uważająć, że nie należy się zbyt 
daleko angażować, dopóki stanowisko 
Francji nie jest wyjaśnione. Przeko- 
nanie, że klucz całej sytuacji leży w 
Paryżu, jest w Londynie powszechne. 

Większość prasy przyznaje. że ak- 
cja Hoovera wymaga od Francji, aby 
zrezygnowała z korzyści, płynących 
z odszkodowań, czego trudno jest o- 
czekiwać, gdyż Francja, wyniszczona 
przez najazd niemiecki, posiada pełne 
moralne prawo korzystania z odszko- 
dowań dla pokrycia kosztów odbudo- 
wy zniszezonych okolic. Mimo to pra- 
sa wywiera pewićn nacisk na Francję. 

Jednocześnie prasa stwierdza, że 
akcja Hoovera nie obchodzi bezpośre- 
dnio Wielkiej Brytanji, która nie tra- 
cąc, nie też nie zyskuje, Wielka Bry- . 
tanja skorzysta z akcji tej tylko poś- 
rednio, o ile w jej wyniku nastąpi o- 
gólna poprawa. Propozycja Hoovera 
jest pierwszym krokiem, po którym 
powinny nastąpić dalsze. Jeden rok 
moratorjum uważany jest za niedosta - 
teczny. Rewizja długów, którą Hoover 
narazie odrzuca, jest dla realnej po- 
prawy uważana za niezbędną. 

Zastrzeżenia francuskie. 

PARYŻ 23.6. Pat. — Dzisiejsza pra- 
sa poranna opowiada się jednogłośnie 

za niedopuszczalnością części bezwa- 

runkowej annuitełów, która jest pod- 

stawą układu haskiego, regulującego 

zagadnienie w sposób  definitywny. 

Dzienniki zauważają, że wówczas gdy 

wszystkie niemal państwa stoją wobec 

wielkich deficytów, Niemcy są jedy- 

nym krajem, posiadającym nadwyżkę 

dochodów, z długiem wewnętrznym 

bardzo nieznacznym i ze zmniejszone- 

mi płacami, to. jest warunkami kon- 

kurencji handlowej i przemysłowej 

niezwykle pomyślnemi. 

„wiadczył Stimsonowi, 

Francja pragnie 
PARYŻ, 23. VI (Pat.) Agencja 

Havasa dowiaduje się, że ambasa- 
dor francuski w Waszyngtonie oś- 

że Francja: 
ocenia szlachetność inicjatywy Ho- 
overa i skłonna jest do niej się 
przyłączyć. Przed udzieleniem Osta-' 
tecznej odpowiedzi pragnie jednak 

Sceptycyzm 
PARYŻ 23.6. Pat. — Po zachwy- 

tach, które, zwłaszcza w prasie lewi- 
cowej, wywołała propozycja Hoovera, 
nastąpiło szybkie otrzeźwienie. Już z 
tonu wczorajszych wieczornych dzien 
ników można było wywnioskować, że 
opinja publiczna zaczyna zdawać so- 
bie sprawę z tego, iż amerykańska pro 
pozycja, przy całej swej pozornej szla 
chetności, ma przedewszystkiem na. 
celu uratowanie kapitałów. zaangażo- 
wanych przez Stany Zjednoczone w 
przedsiębiorstwach niemieckich nie li- 
czące się wcale z interesami Francji. 

Dla wszystkich dziesiejszych po- 
rannych dzienników, prócz ;,.l.e Popu- 
laire“ i „La Volonte“, jasnem jest, że 

  

"budżetu odszkodowań. 
„Francja postawiona jest wobec alter- 

    

0 ile Stany Zjednoczone zgodziły się 
na przeciąg roku nie otrzymywać 
„wpłat, które wpływały z Niemiec przez 
kanał aljantów z czasów wojny, pro- 
ponują one z drugiej strony, Francji 
zrzeczenie się znacznych wpłat do jej 

Tem samem 

natywy — albo przyjąć propozycję 
Hoovera, co pociągnie za sobą zach- 
wianie się jej budżetu oraz koniecz- 
ność zwiększenia i tak już wygórowa- 
nych podatków, albo odrzucić tę pro- 
pozycję i przyjąć całą odpowiedzial- 
ność za niepowodzenie projektu, prze- 
znaczonego do uratowania świata. 

Kontrpropozycje francuskie. 
WASZYNGTON 23.6. Pat. — Rząd 

Stanów Zjednoczonych nie otrzymał 
żadnej oficjalnej wiadomości o tem, 
jakoby Franeja zamierzała wystąpić 
z kontrpropozycjami przeciwko pla- 
nowi prezydenta Hoovera. Koła tutej- 
sze z wielką rezerwą odnoszą się do 
wiadomości prasowych, nadchodzą - 
cych z Paryża, a mówiących o tej mo- 
żliwości. 

Wobec wczorajszego oświadczenia 
sekretarza stanu Stimsona, że plan pre 

: zydenta. Hoovera wymaga szybkiego 
przyjęcia ze strony państw zaintereso- 
wanych, panuje tu przekonanie, że ja- 
kakolwiek propozycja francuska, zmie 
rzająca do poważniejszej zmiany tego 
planu, przyjęta byłaby w Waszyngto- 
nie bardzo nieprzychylnie. 

We francuskiej Radzie Ministrów. 
PARYŻ 23.6. Pat. — Rada minist- 

rów omawiała propozycję Hoovera. 
Briand przedstawił warunki przyjęcia 
tej propozycj, poczem Flandin i Pietri 
scharakteryzowali następstwa tej pro- 

Niemcy 
BERLIN, 23.VI (Pat.) Niemieckie 

koła polityczne odnoszą wrażenie, że 
Francja nie będzie mogła uchylić 
się od przyjęcia projektu Hoovera. 
W/g komunikatu biura Conti, wspo- 
mniane koła podkreślają, że Niem- 
cy nie będą mogły dłużej wypełniać 

pozycji w dziedzinie finansów fran 
cuskich. Na następnem posiedzeniu 
ma być kontynuowana dyskusja nad 
tą sprawą oraz ustalony tekst odpo 
wiedzi na propozycję Hoovera. 

grożą. 
swych zobowiązań reparacyjnych. 
Jeżeliby akcja amerykańska miała 
się rozbić o opór jednego z mo- 
carstw, wówczas Niemcy nie będą 
się wahały z podjęciem z własnej 
inicjatywy pewnych określonych 
kroków. 

Ceiem ustalenia wspólnego stanowiska. 
PARYŻ 23.6. Pat. — Minister spraw 

zagranicznych nawiązał kontakt z rzą 
dami belgijskim i włoskim w sprawie 
zajęcia stanowiska wobec propozycji 
Hoovera. Premjer Laval, ministrowie 
Briand, Pietri i Poncet zebrali się w 

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

KĄPIELE KASKADOWE 

Wszelkich informacyj 

  

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

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

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
WYCIECZKI BLIŻSZE 1 DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

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

bszpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

celu przygotowania odpowiedzi pre- 
zydentowi  Hooverowi. Ostatecznv 
tekst tej odpowiedzi zostanie ustalony 
na środowem posiedzeniu rady mini- 
strów. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE | 
BOROWINOWE 

— JEDYNE W POLSCE. 

Burze i pożary. 
ZAMOŚĆ, 23. 6. (Pat). — Nad Zamościem 

przeszła ogromna burza z piorunami i ule 
wnym deszczem. Obalonych zostało kilka 
naście dużych drzew. Ogrody owocowe ule 
gły zniszczeniu w 30—40 proc. 

Wczoraj w godzinach wieczornych z nie- 
wyjaśnionych przyczyn spaliło się przeszło 

20 gospodarstw w Gruszce Zaporskiej gmiay 
Radoczenica. Straty ponad 50 tys. złotych. 
W czwartek również z niewyjaśnionych przy 
czyn spaliło si ę50 gospodarstw (ponad 130 
zabudowań) w Komarowie. Straty przeszło 
300 tys. 'zł, 

1 — 8 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. I — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 34 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. Nk 80.750. Drukarnia — nl. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 
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BRISTOL. 

Pożegnanie min. Pierackiego 
jw Prezydjum Rady Min. 

WARSZAWA, 23-VI. (Pat). We 
wtorek 23 czerwca 6 godzinie 12 
w południe w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów odbyło się pożegnanie ustę 
pującego p. wicepremiera Pierac- 
kiego, obejmującego stanowisko mi- 
nistra spraw wewnętrznych. W imie- 
niu urzędników prezydjum Rady 
Ministrów pożegnał p. Pierackiego 
szef biura prezydjalnego p. Stani- 
sław Lewicki. Pan Pieracki -odpo- 
wiadając na jego przemówienie, po- 
żegnał się ze swoimi dotychczaso- 
wymi urzędnikami. 

Pierwsze dni p. wojewody 
Beczkowicza. 

Po objęciu urzędowania w dniu 
22 bm. p. wojewoda wileński Zyg 
munt Beczkowicz dnia następnego we 
wtorek, zaznajamiał się z biegiem prac 
poszczególnych wydziałów wileńskie. 
go Urzędu wojewódzkiego i rozpoczął 
'składać oficjalne wizyty. 

Kandydaci na wojewodę 
nowogródzkiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jako kandydat na stanowisko 
wojewody nowogródzkiego wymie- 
niany jest obecny dyrektor depart. 
organiz. M. S. Wewn. p. Henryk 
Kawecki. 

Ponadto, w związku z przejściem 
ze służby wojskowej do administra- 
cji wewnętrznej płk. Kostka-Bier- 
nackiego, dotychczasowego dowód- 
cy 38 pułku piechoty, wymienianą 
jest również jego kandydatura na 
to stanowisko. 

Podatek od tantjem. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że projekt usta 
wy podwyższającej specjalny podatek 
od tantjem w formie ustanowienia do- 
datku do tego podatku został już о- 

- pracowany. ; 

Spadek bezrobocia. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Według danych Państwowych U- 
rzędów Pośrednictwa Pracy liczba bez 
robotnych w Polsce w dn. 20 b. m. 
wynosiła 292.048 osób co w porów- 
naniu ze stanem w ub. tyg. wykazuje 
spadek bezrobocia o 12.182 osoby. 

W sobotę cdleci 1-szy samo- 
lot z Warszawy do Salonik. 

WARSZAWA, 23.VI. (Pat). Ter- 
min uruchomienia przez Polskie 
Linje Lotnicze „Lot* komunikacji 
lotniczej do Sofji i Salonik został 
ustalony na sobotę 27 b.m. W dniu 
tym odleci pierwszy normalny sa- 
molot komunikacyjny z Warszawy 
z przedstawicielami oficjalnych sfer 
lotniczych i dyplomatycznych na 
pokładzie. 

Walne zgromadzenie Instytutu 
Wschodniego. 

Instytut Wschodni w Warszawie 
odbył w ostatnich dniach swe dorocz- 
ne walne zebranie pod przewodnict- 
wem prezesa inż. St. Siedleckiego. 

Złożone sprawozdania uwidoczniły 
rozwój całości prac Instytutu Wscho- 
dniego, a to zarówno wydawniczych ° 
drogą dalszych publikacyj (,„Krym*. 
„Moskwa a narody podbite*), wyjaś- 
niających stosunki na wschodzie Eu- 
ropy, jak i prac szkolnych. + 

Szkoła języków wschodnich (chiń- 
ski, japoński, turecki, gruziński) wy- 
kazała intensywną i mogącą się po- 
chlubić rezultatami pracą. Jednocześ- 
nie Instytut Wschodni prowadził oży- 
wioną akcję odczytową i systematycz- 
ny kontakt indywidualny z Dalekim 
i Bliskim Wschodem. 

Wobec rezygnacji p. St. Korwin- 
Pawłowskiego, sekretarzem  general- 
nym Instytutu Wschodniego obrany 
został docent dr. Olgierd Górka, a w 
skład zarządu weszli, poza dotychcza- 
sowymi członkami, poseł Tadeusz Ho- 
łówko, radca H. Dubicz. (Iskra). 

  

     
    

ZAKOPANE Perła uzdrowisk polskich daje emocjonujące 
: : + s widoki Tatr, tężyznę ducha i ciała, spokój, 

, wypoczynek i zdrowie, a więc jedźmy do Zakopanego. 

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

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

W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 50*/, Tel. 3:5 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ECHA WYBORÓW. 

Na marginesie wyborów do samorządów 
miejskich w Litwie „Dz. Kow,* podaje, iż 
w Poniewieżu, gdzie Polacy w Radzie Miej- 
skiej mają 15 proc. radnych, w niektórych 
komisjach wyborczych nie było żadnego 
przestawiciela ludności polskiej. Żydzi nato- 
miast wszędzie mieli swych przedstawieli. 

STATYSTYKA WYBORÓW. 

Premjer Tubelis przez departament sa- 
morządowy rozesłał do wszystkich burmi- 
strzów okólnik, w którym zaleca im zbie- 
ranie materjałów, dotyczących ostatnich wy- 
borów. Materjały te mają być przesłane do 
centralnego urzędu statystycznego celein 
opracowania dokładnej statystyki. 

STUDENCI LITEWSCY PRZECIW PRZYJĘ- 
CIU STUDENTÓW POLSKICH DO „SELL“, 

W łonie „SELL* (związek studentów 
państw bałtyckich) zaczyna się obecnie spór 
w sprawie przyjęcia do związku studentów 
polskich. Studenci litewscy stanowczo wv 
powiedzieli się przeciw pozytywnemu załat- 
wieniu tej sprawy, ostatnie zaś pismo stu- 
dentów litewskich „Lietuvos Studentas“ za- 
mieszcza na ten temat następujące uwagi: 

„Propaganda polska zrobiła znaczne po- 
slępy wśród akademickiego społeczeństwa 
państw bałtyckich. Nie chcemy obwiniać stu 
dentów: Finlandji i Estonji, że nie umieją 
zdać sobie sprawy z celów, dla których Poła 
cy usiłują dostać się do „SELL*, lecz na- 
iwnem zdaje się być ich twierdzenie, że 
studenci polsey zamierzają szczerze współ- 
pracować z dotychczasowymi członkami 
związku. Jakaż to może by współpraca stv- 
dentów litewskich z polskimi? Żadna. Cele 
Polaków są jasne: dążą oni do opanowania 
„SELL“, zaś twierdzenie delegatów Finlar- 
dji i Estonji i rozszerzeniu związku przez 
przyjęcie polskich. studentów uważamy za 
nierealne i nieznaczne. „SELL“ jest związ - 
kiem zbliżenia nadbałtyckich narodów Fin. 
nów, Estończyków i Łotyszy z Litwinam'; 
wprowadzenie zaś do związku Polaków spro 
fanowałoby tę ideę, a członków związku 
przeistoczyłoby w narzędzie polskiej agre- 
sywności w kierunku ich sąsiadów. Z takim 
związkiem studenci litewscy nie pragną mieć 
nie wspólnego”, 

  

  

   

  

Spór nie został rozstrzygnięty. Uchwalo- 
no rozważanie go odroczyć do następnej 
konferencji, która ma się odbyć w Rydze w 
październiku r. b, Studenci litewscy cheą 
wierzyć, że uczestnicy kowieńskiej konferen- 

cji będą mieli możność przekonania się, iż 
usiłowania ich nic dobrego nie przynio: 
lecz przeciwnie spowodować mogą obalenie 
„SELL. 

ZNOSZENIE DREWNIANYCH DOMÓW w 

  

     

   

KOWNIE. 
Departament samorządowy, dążąc do roz- 

budowar Kowna murowanego, nakazał 
    znieść kie drewniane domy w dziei nicy Karmelity i dokoła zamku na Starem 

Mieście, W miejsce zniesionych drewnianych 
domów staną murowane. у 

Podziek ie. | odziękowanie. | 
Kończąc pracę w bież. roku akadem. 
Zarząd Wileńskiego Akademickie- 
go Koła Esperantystów przy USB. 
składa serdeczne podziękowanie p. 
Kuratorowi Koła prof. Janowi Mu- 
Szyńskiemu, za Jego łaskawą pomoc, 
zrozumienie i stąd płynący specjalnie 
przychylny stosunek do poczynań Koła. m 

Silne lotnictwo 
te potęga Państwa! 

SEKE PY EOREO ROE ZOO OOO OESTE A КОНа 
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Poe wyborach płockich. 
Wybory uzupełniające w okręgu 

Nr. 9 (Plock, Sierpieec, Płońsk, Ry- 
pin) wydały rezultaty takie, jakich 
się spodziewał Obóz współpracy z 
rządem. 

Wbrew horoskopom opozycji, że 
wybory. te przejawią odpływ zaufa- 
nia ludności do Obozu współpracy z 
rządem, że Blok Bezpartyjny przeży- 
wa „kryzys zaufania” — okazało się, 
że o żadnym odpływie i żadnym kry- 
zysie mowy niema. Blok zdobył tę 
samę ilość mandatów, co w listopa- 
dzie 1930 r., wyborcy wcale nie „od- 
płynęli* — wprost przeciwnie; po- 
sława ich wobec Bloku jest ta sama, 
ani drgnęła. 

Sprawdzian zmian jakoby w odno 
szeniu się mas ludności do rządu i 
obozu, popierającego rząd, jaki mia- 
ły stanowić uzupełniające wybory w 
okręgu płockim — zawiódł zupełnie 
opozycję. Przywiązywała ona Bóg 
wie jak ułudne nadzieje do tego spra- 

wdzianu, wytężała wszystkie siły 
aby wczorajszy dzień unaocznił spo- 
łeczeństwu, że BB traci wpływy, — 
a tu właśnie ukazuje się, że jest 
wprost przeciwnie! 

A sytuacja, w jakiej Obóz współ- 
pracy z rządem wczoraj znalazł się 
na terenie okręgu płockiego, była 
znacznie trudniejsza, niż w listopa- 
dzie 1930 roku. Wtedy komisja unie- 
ważniła listę Nr. 4 (endecja) i walka 
rozgrywała się między dwiema lista- 
mi: Nr. 1 (BB) i Nr. 7 (Centrolew). 
Onegdaj przybył trzeci konkurent 
właśnie podówczas unieważniona li- 
sta endecka i „Jedynka“ musiała 
przezwyciężyć napór zarówno ze stro 
ny skonfederowanej lewicy (,„Siódem- 
ki), jak i nacjonalistycznej prawicy 
4„Czwórki'). 

Mimo tego wzięcia we dwa*ognie, 
ostrzeliwana zarówno z okopów  ra- 
dykalizmu lewicowego jak i prawico- 
wego — „Jedynka zdzierżyła pole! 

Jest to zatem sukces podwójny, 
bo równocześnie mający charakter 
Pont jak i ochronny. ,Jedyn- 

ka* zdobyła swój stan posiadania — 
a ponadto zdołała zwycięsko bronić 
się przed zdwojonym naporem swych 
antagonistów politycznych ze strony 
lewej i prawej. 

Opozycja łudziła siebie i innych, 
że fluktuacje w nastrojach mas doty- 
czą stosunku obozu prorządowego do 
antirządowych zespołów. Wczoraj o0- 
kazało się to na wypadku konkret- 
nym, cyfrowo, że fluktuacje te wcale 
obozu prorządowego nie dotyczą, „a 
właściwie wzajemnego stosunku par- 
tyj opozyeyjnych. Między endecją a 
partjami lewicowemi dokonały się 
przysunięcia — Obóz współpracy z 
ządem nie został niemi dotknięty. 

„Araeii*ć i „zyskiwali* w terenie 

kontrahenci opozycyjni w walce z 
obozem prorządowym — obóz ten 
natomiast ani drgnął, jego siły na- 
ruszyć nie nie było w stanie. 

Jest to objaw wielce pocieszają- 
cy, krzepiący. Rozwiewa on miraże 
opozycyjne o pogłębieniu się jakoby 
wpływów opozycji w społeczeństwie 
a potwierdza fakt, że Obóz współ- 
pracy z rządem nietylko wpływów 
nie traci, a: wprost przeciwnie: stale 
zyskuje, stale wzmaga swą odpor- 

wobec naporu agitacji DE 

    

   
nej. 

O tem, że tak jest, Obóz nasz daw- 

no wie i wszelkie sugestje partyjnć, 
próbując siać pesymizm wśród na- 
szych zwolnników, przyjmował z 
niewzruszoną obojętnością. 

Tem większe oczywiście będzie 
rozczarowanie opozycji. Bo to, że 
wśród samej opozycji przesuwa się 
ilość mandatów na korzyść jednych 
a niekorzyść innych — nie zmienia 
naturalnego faktu, iż ilość mandatów 

BB pozostaje niewzruszona i na ca- 
łokształt sytuacji między Obozem pro 
rządowym a opozycją nie ma naj- 
mniejszego wpływu. 

Opozycja radowała się okazją 
wykazania, że wpływy Obozu pro- 
rządowego maleją; niedzielne wybory 
przejawiły nietylko to, że radość ta 
była przedwczesną, ale również, że 
pozbawiona była zupełnie podstaw. 

I jak zeszłoroczne jesienne wybo- 
ry okazały, że opozycja właściwie nie 
orjentuje się w nastrojach mas —- 
tak i niedzielne wybory w Płockiem 
potwierdziły tę djagnozę. 

Nam właściwie taka djagnoza by- 
ła niepotrzebna, znamy dobrze na- 
stawienie szerokiego ogółu ludności 
państwa i wiemy, że większość tego 
ogółu niezachwianie darzy pełnem 
zaufaniem Obóz, który wywalczył 
niepodległość, a teraz bierze: odpo- 
wiedzialność za ład i całość państwa. 

Natomiast niedzielna lekcja po- 
glądowa jest bardzo potrzebna dla 
tych wszystkich leaderów opozycji, 
którzy wciąż marzą o tem, że uda 
im się podważyć wpływy naszego 
Obozu i' przeciągnąć na swą stronę 
masy. 

Wynik niedzielnych wyborów 0- 

  

kazał niezbicie, że jest to zwodni- 
cza samoułuda. 

Z niedzielnych wyborów Obóz 
nasz może być zupełnie kontent. Re- 
zultat tych wyborów jest ponownem 
stwierdzeniem tego samego stanu, 
jaki wytworzyły listopadowe wybo- 
ry. 

Nie więcej nie trzeba było. Tego 
właśnie stwierdzenia chcieliśmy. I 
otrzymaliśmy je w niedzielę. M. 

A P 

Konflikt w łonie Cerkwi 
Prawosławnej. 

W „Monitorze Polskim* z dm. 10 
b.m. ukazało się Rozporządzenie Mi- 
nistra W. R. i O. P. oparte na dekrecie 
z 16.XII 1918 r. o przymusowym za- 
rządzie państwowym w brzmieniu, w. 
stalonem Rozporządzeniem Prezyden 
ta Rzeczypospolitej z dn. 25.V 1927 
r., ustanawiające przymusowy zarząd 
państwowy nad majątkiem b. Łuckie- 
go prawosławnego Bractwa  Podnie- 
sienia Św. Krzyża. 

Jednocześnie Rozporządzenie po- 
wyższe zawiera nominację sen. Miko 
łaja Masłowa na komisarza rządowe- 
go majątku Bractwa. Komisarzowi do. 
daną zostaje Rada w składzie następu- 
jącym: poseł E. Bogusławski, poseł M. 
Teleżyński, inž. S. Timoszenko, inž. 
W. Gaiuszko, J. Kramarenko, b. poseł 
1: Własowski, adw. Bohdanowski i I. 
Szlemer. 

17 ezerwca odbyło się w cerkwi 
Bractwa uroczyste nabożeństwo, po- 
czem Komisarz Masłow wysłał do Me 
tropolity Djonizego depeszę hołdowni- 
czą, oraz złożył wraz z całą Radą Bra 
ctwa wizytę wojewodzie Józewskie- 
mu. 

Jak informuje „Za swobodu* Me- 
tropolita Djonizy nie uznał nominacji 
sen Masłowa na Komisarza Bractwa 
i wystosował do niego pismo protestu-. 
jące przeciwko poruezonym mu fun-. 
kcjom; w ten sposób powstał konflikt 
pomiędzy Metropolitą z jednej strony, 
a Min. W. R. i O. P. i Komisarzem Bra 
ctwa z drugiej strony. 

"Ze względu na ogromne tradycje 
Łuckiego Bractwa, powstałego na mo- 
cy reskryptu królewskiego w XVI w.. 
oraz na znaczny majątek przez Brac- 
two dotąd posiądany, jest bardza cie- 
kawem, jakim będzie dalszy przebieg 
konfliktu. Narazie Komisarz i jego Ra 
da swe funkcje, pomimo sprzeciwu 
Metropolity objęli. Trzeba dodać, że 
zarówno komisarz Masłow, jak i ezłon 

KUR JE R 

kowie Rady są najwybitniejszymi prze 
dstawicielami społeczeństwa  ukrain- 
skiego na Wołyniu. Konflikt ich za- 
tem z Metropolitą nabiera przez to cha 
rakteru szerszego i bardziej zasadni- 
czego. sz. 

5 

Koło Opieki nad Akadem'kiem 
Polskim zagranicą, 

W ostatnich miesiącach zostało zorgani- 
zowane na terenie akademickim w Wilnie 
Koło Opieki nad Akademikiem Polskim, Za- 
granicą, jako filja już istniejącego w War- 
szawie Koła. Koło ma na celu skoordynowa- 
nie zamierzeń młodzieży akademickiej na 
terenie zagranicznym. W skład koła weszło 
szereg najpoważniejszych organizacyj aka- 
demickich, pozostałe zaś ustosunkowują się 
pozytywnie do poczynań Koła i w krótkim 
czasie niechybnie zgłoszą swój akces. Praca- 
mi Koła kieruje Rada Koła i Komitet Wykc- 
nawczy w których skład wchodzą delegaci 
wszystkich zrzeszonych organizacyj akade- 
mickich. Ostatnio Koło Opieki zajęło się 
konkretnie sprawą niesienia pomocy Pola: 
kom na Łotwie. Należy powitać z uznaniem 
fakt, że miejsce rozproszkowanych pomię 
dzy różnemi drobnemi organ. poczynań za- 
jęła silna skonsolidowana akcja, Dnia 21 b, 
m. z incjatywy Koła Opieki nad Akademi- 
kiem Polskim Zagranicą w Wilnie odbyła 
się o godz. 1 po południu w Ognisku Akade- 
mickiem konferencja, w której wzięły udziai 
akademickie organizacje zrzeszone w Koie 
Opieki nad Akademikiem polskim zagrani- 
cą, w Kole Inflantczyków, Bratniej Pomo- 
cy U. S, B. i Zrzeszeniu Kół Naukowyc!t. 
Na zebraniu powzięto rezolucję treści naste- 

pującej: 
Przedstawiciele akademickich  organiza- 

cyj, zrzeszonych w Kole Opieki nad Akade- 
mikiem Polskim Zagranicą, mianowicie: Le. 
gjon Młodych, „Odrodzenie*, Zw. Pol. Młodz 
„Myśl Mocarstwowa', Demokr. konporacie 
„Vilnensia“, „Cresovia“, „Pilsudja“, Akade. 
micka Družyna Harcerska, Koto Kownian 
a ponadto Koło Inflantczyków, Bratnia Po- 
moc U. $. В. 1 Zrzeszenie Kół Naukowych 
w Wilnie po zapoznaniu się z sytuacja. w 
jakiej żyją w chwili obecnej Polacy na Łot- 
wie, przyjmują z jak najżywszem zadowo- 
leniem incjatywę Koła Opieki nad Akademi- 
kiem polskim Zagranicą, niesienia pomocy 
rodakom na Łotwie i zobowiązują się do 
czynnego poparcia wysiłków i prac Koła. 

Zebranie cechował poważny nastrój ornz 
zapał młodzieży do prac niesienia pomocy 
Polakom na obczyźnie. Należy: zaznaczyć, 

że wszystkie organizacje akademickie, zrze- 
szone w Kole i przedstawiciele obecni na s4- 
li, oddali swe aparaty organizacyjne do dy- 
spozycji koła. Należy się spodziewać, że 
akcja młodzieży znajdzie oddźwięk w star- 
szem społeczeństwie oraz będzie mogła dać 
pozytywne rezultaty. 
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Z iniejatywy wydzialu baltyckiego Zw. 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej w Wit- 
nie odbyła się dnia 21 b, m. o godz. 6 po- 
południu konferencja przedwstępna, poświę- 
cona wyłonieniu komisji organizacyjnej dla 
zorganizowania szerszego komitetu pomocy 
rodakom na Łotwie. Konferencja wyłoniła 
komisję organizacyjną, która rozpatrzyła 
akcję na terenie Wilna. Spodziewamy się 
że w najbliższych dniach prasa zostanie po- 
informowana o pracach komisji. Na kon- 
ferencji przedwstępnej byli obecni p. p. Miz- 
Niszyn, przedstawiciel rady organizacyjni 
„zjazdu Polaków z zagranicy w Warszawie, 
Grzywawczewski, przedstawiciel Koła Opieki 
nad Akademikiem Polskim Zagaranicą w 
Warszawie. 

Do komisji organizacyjnej weszif p. p 
Małowieski Józef, poseł Kamiński Włady- 
sław, Bar Ludwik, Klaczyński Stefan, Wo- 
rotyński, Miż-Niszyn i Sergjalis. 

   
  

  

  

Wielki 4-masztowy 

ЧОВВ КТ 

Nominacje. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzplitej podpisał 

nominację p. Zygmunta Beczkowicza 

na stanowisko wojewody wileńskiego. 

Wobec tego pęłniący dotychczas obo- 

wiązki wojewody wileńskiego p. Ste- 
fan Kirtiklis został zpowrotem wice- 
wojewodą w tym urzędzie wojewódz- 

kim. 

Marsz. Senatu p. Wł Raczkiewicz 

został zwolniony ze stanowiska woje- 

wody wileńskiego i na czas piastowa- 

nia mandatu w Senacie przydzielony 

do centrali M. S. W. w charakterze 

urlopowanego wojewody. 

Podana przez nas wczoraj wiadomość o 

nominacji wicewojewody p. Stefana Kirti- 
klisa na stanowisko wicewojewody w Stani 

sławowie, okazała się nie odpowiadającą rze- 

czywistości. Musimy - jednak  odpowiedzial- 

n za ten błąd zrzucić z siebie na osobę, 

zdawałoby się w tej dziedzinie miarodajną, 

która tej informacji naszemu współpracow- 

nikowi udzieliła (Red.). 

  

Dalsze zarządzenia oszczędnościowe. 
Zmniejszenie rent inwalidzkich. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

„ W szeregu kolejnych zarządzeń, 
mających na celu utrzymanie równo- 
wagi budżetowej wydane zostało za- 
rządzenie, dotyczące zaopatrywań dla 
inwalidów. 

Do zaopatrywań tych należą do- 
datki dwóch rodzajów: pierwszy dla 
wszystkich inwalidów oraz rodzin po 
inwalidach i poległych, drugi zasiłek 
dla ciężko poszkodowanych przyzna- 
wany obok powyższego dodatku ogól- 
nego pewnym tylko kategorjom inwa- 
lidów. Wobe e trudnej sytuacji bud- 

Zwiększenie opłat za 

żetowej okazało się, że dodatek pierw- 
szy będzie mógł być utrzymany 
co najwyżej jeszcze przez 1 tylko mie- 
siąc lipiec i że od dnia 1 sierpnia wy- 
płata dodatku zostanie wstrzymana. 
Dodatek dla ciężko poszkodowan. in- 
walidów natomiast zostanie utrzyma- 
ny nadal. 

Wskutek zarządzenia tego inwali- 
dzkie zaopatrzenia ulegną zmniejsze- 
niu o 9,3 do 12 proc. Zaopatrzenia in- 
walidów ciężko poszkodowanych zaś 
zmniejszą się o 7 do 10 proc. 

paszporty zagraniczne. 
Tel. od wł. kor. 2 Warszawy. 

Rada Ministrów postanowiła pod- 

nieść opłaty za paszporty zagraniczne. 

Za paszport na wyjazd jednorazowy 

zamiast 100 zł. będą pobierane opłaty 

w wysokości 200 zł., za paszporty kil- 

kakrotne zamiast 250—350 zł. Opłaty 

za paszporty ulgowe na wyjazd za- 

granicę nie ulegną zmianie. 

Zarządzenie to jest z natury wy- 

łącznie skarbowe i nie ma żadnego 

związku z projektem ustawy, opraco- 

Robót 

Publicznych w sprawie rozwoju tu- 

rystyki, o czem donosiliśmy. Projekt 

wywanyim obecnie przez Min. 

ten przewiduje pewną  nadplatę za 

paszporty zagraniczne, która to nad- 

płata ma być przeznaczona na stwo- 

rzenie specjalnego funduszu turysty- 

Wobec jednak konieczności 

zwiększenia dochodów skarbu panst- 

wa i podniesienia między innemi na 

skutek tego opłat za paszporty 

cznego. 

za- 

graniczne należy przypuszczać, że 

projekt ustawy o rozwoju turystyki 

w tej części, która mówi o podwyż- 

szeniu opłat za paszporty zagraniczne, 

nie będzie w obecnej sytuacji zreali- 

zowany. 

Specjalna taryfa kolejowa dla wojskowych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dowiadujemy się, że z dniem 1 lip- 
ca wejdzie w życie nowa taryfa kole- 
jowa dla wojskowych. Dotychczas 
przejazdy osób wojhkowych na kole- 
jach odbywały się na zasadach kre- 
dytowych mocą porozumienia MSW 
z Min. Kom. W praktyce te kredyto- 
wane przejazdy osób wojskowych 
tworzyły dużą trudność ze względów 
techniczno-rozrachunkowych.  Obec- 
nie nowa taryfa wojskowa przewidu- 

Trzęsienie ziemi 
WELLINGTON, (NOWA ZELANDJA;, 

23, 6, (Pat)— Silne wstrząsy podziemne wy- 

Dziś w środę 24-go td 3 TYLKO 

Log. 820 | 1 DZIENI 

  

  CYR K 2 przedstawienia 
Wiecz. ulg t.j. każdy z Panów wprowadza 
MA damy bezpłatnie | Panią bezpłatnie lub 2 Panie 

Uwaga! Dziś 24.VI o g. 4 pp. gal. 75 gr., ławki | zł. 

'STANIEWSKICH 
ul. Mickiewicza 55. wchodzą za 1 bilet. 

  

OGŁOSZENIE. 
Niniejszem podaję do publicznej wiadomości, że firma 

LONGIN KULIKOWSKI, krawiec, ul. Wielka 13, nie wy- 
kupuje swoich weksli i swoich długów nie honoroje, 
ostrzegam wszystkich dostawców. 

Sklep urządzeń elektro i radjo-technicznych 

„Ogniwo“, M. Gniadkowski, Św. Jańska 9. 
  

je, że za przejazdy wojskowych płacić 
będzie MSW */, taryf normalnych zaś 
za przejazdy urlopowe płacić będą sa- 
mi wojskowi gotówką w kasach ko- 
lejowych również */, część cen nor- 
malnego biletu. Pozatem wprowadza 
nowa wojskowa taryfa kolejowa dwu- 
krotny w ciągu roku 50-procentowy 
ulgowy przejazd dla żon i dzieci woj- 
skowych. 

w Nowej Zelandji. 
rządziły wielkie spustoszenia w miejscowo- 
ściach Wairoa, Nuhaka i Morere. 

Plany oszczędnościowe 
Niemiec. 

BERLIN, 23-VI. (Pat). Prasa do- 
nosi, że w wykonaniu zarządzeń 
dekret oszczędnościowego, doty- 
czących obniżenia poborów urzęd- 
ników, rząd Rzeszy zamierza wyłą- 
czyć z przewidzianej redukcji płac 
członków Reichswehry od szere- 
gowca aż do kapitana. To samo 
odnosi się do urzędników policyj- 
nych. 

  

Amerykańska nowość! Fotografujemy 
wszystkich w 6 pozach pięknych Zamiast 
6 zł. tylko I zł. 50 gr. Fotografja „Rekord“ 
Wilno, Szopena 5. Pamiętajcie adres. 

Popierajele przemysł krajową 
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Noc świętojańska. 
Rok — rocznie tradycją uświęconym zwy 

czajem w noc świętojańską nad brzegami 
Wilji i Wilenki odbywa się symboliczne 
puszczanie wianków, W tym roku organiza 
cją tej wesołej imprezy zajął się jeden z naj- 
starszych i zasłużonych w Wilnie klubów 

arskich Wil. T. W. i trzeba przyznać 
iązał się z zadania ku ogólnemu za 

dowoleniu, 
Wesołe  rozbawione tłumy publiczności 

zaległy brzegi Wilji już o godz. 9 wiecz. 
na tafla rzeki Iśni różnobarwnenii 

lampkami i reflektorami ustawionemi 
na przystaniach wi rskich, przybranych 
zielenią i efektownie iluminjowanych. 

O godz. 10 w górnym biegu rzeki uka- 
zał się barwny długi korowód łodzi majesta- 
tycznie defilujących pod dźwięki orkiestry. 

Wszystkie łodzie pomysłowo i oryginalnie 
przybrane zielenią i kwiatami robią jak naj: 
lepsze wrażenie, szczególnie ładnie prezen- 
tuje się majestatyczny „łabędź* i imitacja ry 
by. 

A już prawdziwą niespodziankę zrobił 
sunący rzeką „tank*, który strzałami z ka 
rabinu maszynowego wywołał nawet odst: 
chy paniki wśród zgromadzonych tłumów 

d rzeką raz po raz wybuchają petardy 
i płyną wianki wraz z marzeniami swych 
właścicieli, 

Powoli jednak zainteresowanie słabnie. 
Impreza skończona, Część publiczności uda- 

rzystań 3 p. sap. na dancing, wię- 

zaś śpieszy do Ogrodu Bernardyń- 
skiego, gdzie kwitnie kwiat paproci i czeka 
moc niespodzianek. Płonące ognie, pochód 
z lampionami, łosy szczęścia no... i tańce 
oło magnes który przyciąga rozbawionych 
w tą noc wilnian i urocze wilnianki. 

Tradycyjna zabawa w wesołym miłym na 
stroju przy niemilknących dźwiękach or 
kiestr przeciąga się aż do rana. 

Jednocześnie na placu przed kościołem 
św, Jana wre ruch na kiermaszu. Niezlicza- 
ne stra z tradycyjnemi obwarzankami 
i „sercami* zajęły całą ul. Św. Jańską. Te 
ren przed samym kościołem zajęły stragany 
z dewocjami. Największą jednak popularno - 
ścią jak zwykle cieszą się zioła, kwiaty, 
obwarzanki i pierniki,. Artykuly te znajdują 
zawsze licznych i chętnych nabywców. 

Dopiero późną nocą kiermasz opustoszał 
by od rana zawrzeć nowem tempem kipią 
cego ży! cia, 

tw Oi W EOODZASPERWĄ.WOZETOZZERE RWOODĘ O ZCEE ZER 

   

  

  

     

  

  

    

   

   

  

    

I Kongres Zjednoczenia Ro- 
botniczych Zw. Zaw. Ziem 

Półn -Wsch. 
W dniu 2i odbył się w Wilnie 

w małej sali miejskiej Kongres Zjed- 
noczenia Rob. Zw. Zaw. Ziem Półn. 
Wsch. przy obecności przedstawiciela 
Wydziału Wykonawczego Związku 
Związków Zaw. w Polsce ob. Downa- 
rowicza. 

W zjeździe wzięło udział blisko 100 
delegatów prawie wyłącznie z Wilna 
i okolic. Pozatem wzięła udział w zje- 
ździe w charakterze gości liczna rze- 
sza robotników, członków Związków, 

wchodzących w skład Zjednoczenia. 
Po sprawozdaniu Tymczasowej 

Rady złożonem prze ob. Bednarowi- 
cza wywiązała się ożywiona dyskusja 
w wyniku której udzielono absoluto- 
rjum  ustępującej Radzie i przyjęto 
rezolucję nakreślającą wytyczne dal- 
szej pracy Zjednoczenia w dziedzinie 
zarówno organizacyjnej jak i maso- 
wej roboty. 

Po dłuższym referacie polityczno- 
zawodowym, wygłoszonym przez ob 
Downarowicza, a nagrodoznym przez 
zebranych hucznemi oklaskami uch- 
walona została rezolucja polityczno- 
zawodowa oraz wystosowane zostały 
telegramy powitalne do Pana Prezy- 
denta oraz Marszałka Piłsudskiego. 

Pozatem przyjął kongres uchwałę 
przystąpienia do Związku Związków 
zlecając praktyczne wprowadzenie 
powyższej uchwały w życie nowoob- 
ranej Radzie. 

Kongres dokonał wyboru władz, 
powołując do życia Radę w składzie 
zaproponowanym przez komisję mat. 
kę. 

Jak się dowiadujemy, posiedzenie 
konstytucyjne nowej Rady odbędzie 
się przy udziale przedstawiciela Wy- 
działu Wykonawczego Związku Zwią- 
zków. 

Aż do czasu jej ukonstytuowania 
się funkcje Rady pełni EE) 
Kongresu. 

Z teatrów stołecznych. 
Ta, która zwycięża. 

„Pierwsza pani Frazer", komedja w 3 aktach Stanisława Johw'a Ervine'a 
w teatrze Małym). 

Komedja John'a Ervine «—,,Pierw- 
sza pani Frazer* jest niejako odwró- 
ceniem komedji W. Somerset Maug- 
ham'a — „Mam prawo odejść* i mo- 
głaby się nazywać ,„Masz prawo wró- 
cič“ 

O ile sztuka Mougham'a jest ne- 
gatywną szkołą życia, o tyle sztuka 
Ervine'a jest szkołą pozytywną: tam- 
ta pouczała jak nie należy postępować 
z mężem, jeśli się go nie chce utracić 
bezpowrotnie i całkiem dosłownie—ta 
poucza, jaką kobieta być powinna, 
jeśli chce odzyskać męża, który od- 
szedł do drugiej, a którego kocha do- 
tąd (a czasami — właśnie dopiero 
odtąd). 

Pąni Frazer, Janina Frazer —- 
pierwsza żona Jakóba — mężczyzny 
lat przeszło pięćdziesięciu — jest ty- 
pem kobiety, która w walce z inną, 
nawet dużo młodszą i powabniejszą 
—zwycięża walorami, jakie rządko 
posiada młodość, a jakie nawet i jej 
urokiem nie dadzą się zastąpić. Nie- 
wąłpliwie, taka kobieta ma dużo ser- 

ca, lecz ma również i rozum, którym 

kieruje wszystkie swoje uczuciowe od- 
ruchy. Rzec można, iż posiada mózg 
w sercu i serce w mózgu, co spotyka 
się rzadko, ale, na szczęście — coraz 
częściej. 

Poznajemy panią Frazer, jako ko- 
bietę rozwiedzioną od lat, ale wyczu- 
wamy odrazu, iż nie stawiała mężowi 
zbyt wielkich przeszkód do rozwodu, 

właśnie dlatego, że wyczuła, iż opie: 
rając się może jedynie, bezpowrotnie 
przegrać własną sprawę. Wiedziała 
dobrze, że, gdy mąż odejdzie od niej 
i od ich wspólnego domu, w którym 
przeżyli ze sobą tyle dobrych, cichych 
а1 — wówczas za tym domem, a i 
za nią nieraz zatęskni. Natomiast, do- 
bre to uczucie żalu musiałaby w panu 
Frazer zastąpić ukryta, zacięta nie- 
nawiść, gdyby go żona zdołała za- 
trzymać przy sobie drogą przymusu. 

Tedy pan Frazer uzyskał rozwód, 
odszedł i rozpoczął nowe życie z „El- 
žbietką“, dziewczyną mającą niespeł- 
na dwadzieścia lat. 

Tak to już jest od wieków i pewno 
będzie do końca, że sam fakt kocha- 
nia budzi pewność, że się jest również 
kochanym. Uczucie wzajemności nie 
jest niczem innem, niż rodzajem ryko- 
szetu własnego uczucia, które wraca, 
jak bumerang rzucony przeciwniko- 
wi. Czasami uderzenie bumerangu bu- 
dzi jakiś oddźwięk, lecz jest to wy- 
padek niezmiernie rzadki, którym zaj- 
muje się poezja i to przedwojenna. 

Jakób Frazer uległ tej typowej 
autosugestji ludzi kochających: uwie- 
rzył, on, człowiek starzejący się, w 
uczucie dziewczyny młodej i, bardzo 
wyraźnie interesownej. 

Przez pięć lat jakoś to szło, a ra- 
czej: posuwało się, ślizgało i wiro- 
wało, gdyż „Elżbietka* zmusiła swe- 

go męża, by się nauczył modnych tań- 
ców, a pewno i modnych sportów. 

Po upływie pięciu lat druga pani 
Frazer zrozumiała, że niema takich 
pieniędzy, któremi możnaby opłacić 
życie i młodość. Wydało się jej, że 
zrobiła zły interes, bo zaspokoiła tyl- 
ko swoją żądzę zbytku, z pominięciem 
innej, silniejszej: żądzy zadośćuczy- 
nienia snobizmowi. Kiedy „„Elżbiet- 

ka“ stanęła wobec możliwości mał- 
żeństwa z margrabią, typem głupa- 
wym i o wiele mniej interesującym 
od jej własnego męża, ale zało uty- 
tułowanym i młodym — powiedziała 
sobie poprostu, iż pięć lat młodości, 
darowanych mężowi, to zupełnie do- 
syć: powinien ją uwolnić od siebie 
i czuć się obdarzonym, a nie okra- 
dzionym. 

Aczkolwiek w sztuce Ervine'a ta 
druga pani Frazer jest mało sympa- 
tyczna — należy przyznać, że w jej 
wypowiedzeniach, wprawdzie zim- 
nych i twardych, jest jednak dużo 
logiki. 

Rozluźnienie stosunku z młodą žo. 
ną zacieśniło stosunki pana  Frazer 
z żoną starszą. Do niej przychodzi 
po radę, dobre słowo i otuchę, której 
odczuwa taki brak w swoim nowym 
domu. Fakt, że może znaleźć to 

wszystko u pierwszej żony stanowi 
już o jej bliskiem zwycięstwie. Cokol- 
wiek się mówi o „pożarze ostatnich 
zmysłów i temu podobne — jest rze- 
czą niezaprzeczalną, że w życiu męż 
czyzny, który przekroczył  piečdzie- 
siątkę — nie noe, a dzień stanowi 
kardynalną część doby. 5 

Serdeczna prostota i prosta ser. 
deczność, jaką pierwsza pani Frazer 
zachowała dla męża byłaby niewąt- 

pliwie wystarczającym motywem ich 
zgody, ale sztuka jest angielska, więc 
nie może obejść się bez podejścia ko- 
goś i doprawdy Boy niewiele prze- 
sadza, mówiąc, że nie zna angielskiej 
komedji bez małego szantażu. Tedy 
pani Frazer zmusza Elżbietkę do u- 
cieczki z margrabią, wiedząc, że to 
automatycznie spowoduje rozwód, a 
wówczas, może... 

Cel pani Frazer jest zrozumiały, 
ludzki: chodzi jej o odzyskanie ezło- 
wieka kochanego, jednak cel ten nie 
uświęca podobnych środków, z pro- 
stej przyczyny, że istnieją inne, znacz- 
nie godniejsze i niemniej skuteczne, 
Jednak ten cień rzucony przez autora 
na bohaterkę sztuki, nie umniejsza jej 
bynajmniej w oczach angielskiego 
widza. To, co u Słowian uchodzi za 
podłostkę — u Anglosasów jest 
poczytywane za zasługę, jak każ- 
dy „dowód sprytu”. Klasycznym przy 
kładem tej różnicy poglądów jest 

„Kim“ Kiplinga — apoteoza rządowe- 
go szpiega. Książka ta jest gorąco za- 
lecana anglosaskiej młodzieży „ze 

względów pedagogicznych, a i u nas 
bardzo lubiana dzięki sile sugestyw- 
nej wielkiego talentu jej autora, lecz 
niemniej, ze stanowiską naszej etyki, 
tem bardziej amoralna, że właśnie tak 
sugestywna. 

Wracając do „szantażu pani Fra- 
zer — musimy przejść nad nim do 
porządku, nie zrażając się „pour si 
peu“ do tej kobiety uroczej serdeczną 
mądrością. 

Ukazuje się ona nam w całej pełni 
dopiero w akcie trzecim, może naj- 
głębszym. Tu jest już nietylko kobie 
tą mądrą i dobrą, jest również kobie- 
tą współczesną, w sensie poczucia 

własnej godności i własnej wartości. 
Po rozwodzie z „Elżbietką** pan Fra- 
zer czuje się zmęczony i samotny. 
Pragnie ciszy, wypoczynku, a przy- 
tem — towarzystwa kogoś, przy kim 
mógłby właśnie wygodnie odpocząć 
Tym „kimś* jest oczywiście pierwsza 

żona. Scena tych „oświadczyn* i ich 
odrzucenia jest przedziwnie subtelnie 
pomyślana przez autora i urasta nie 
omal do znaczenia symbolu uczucio- 
wego nieporozumienia. między męż- 

"ezyzną, a kobietą. 
Pani Frazer czekała chwili powro- 

tu męża całą duszą. Wypoetyzowała 
ją sobie i wyreżyserowała niejako. 
Na ten „wielki dzień* sprawiła sobie 

piękną suknię, postarała się wyglądać 
jak najbardziej uroczo. Tysiące razy 
przeżyła imaginacyjnie to, co miało 
nastąpić i aż zdławiło ją wzruszenie, 
kiedy mąż wreszcie przyszedł. 

A on? On nie myślał o tem praw- 
dopodobnie wcale, lub najwyżej — 
jak o wypoczynku. Najszczerszy po- 
ryw serca musiał natknąć się na psy: 
chiczne ziewanie. Czyż mogło to nie 
zranić? 

„Wezorajsza' kobieta cierpiała w 
ciszy, znajdując w tem cierpieniu iś. 
cie masochistyczną rozkosz i z wdzię- 
cznością, zbierała okruchy miłości, ła- 
skawie rzucone przez męża i „pana”. › 
Współczesna kobieta na paljatywy się 
nie godzi, choćby rzucała najwyraź- 
niej miłosne unicestwienie, choćby 
miała rozłąkę nie wiem jak ciężko 
przeboleć. Dzisiejsza kobieta domaga 
się swoich praw, lub — odchodzi. 

Tak uczyniła pani Frazer. 
Męski słownik dobrych słów jest 

niezmiernie ubogi — pan Frazer nie 
znalazł dla żony ciepłego słowa. Mo- 

żeby wogóle nie zrozumiał „o co wła- 
Ściwie żonie szło, gdyby nie zdopin- 
gowała go zazdrość, ten najpotężniej- 
szy z motorów męskiej miłości. Pod- 
czas rozmowy państwa Frazer dzwoni 
„wujaszek* — odwieczny  adorator 
pani Janiny — i zapowiada niespo- 
dziankę w formie upominku. „Ja ci 
dam niespodziankę!* mruczy pan Fra- 
zer, opuszczając mieszkanie i — idzie 
kupić żonie sznur pereł. 

Perły są rzeczą cudowną, zwłasz- 
cza, gdy zwiastują, że ukochany mąż 
zaczyna się „starać” o swoją żonę tak, 
jak za dawnych lat, pełnych uczucia. 
Teraz, gdy mąż dowiódł, że ją ko- 
cha — pani Frazer może przyjąć jego 
oświadczyny, więc twarz jej promie- 
nieje. Prawda, że odrzucając jego pro- 
pozycję, gdy zrobił ją w obojętny spo- 
sób — rzuciła wszystko na jedną kar- 
tę, lecz dzięki temu wygrała najwię- 
kszy los: miłość człowieka ukochane - 
go. Trzeba mu było jej odmowy, aby 
odnalazł w sobie dawne uczucie. Tak 
już to jest, że cenimy to tylko, co zdo- 

bywamy z trudem. Dzięki swemu po- 
czuciu godności — pani Frazer odnio- 
sła wielkie zwycięstwo. 

Takie same wielkie zwycięstwo od 
niosła p. Przybyłko-Potocka. Jej 
pierwsza pani Frazer, to kreacja peł- 
na artystycznego umiaru — istne ar- 
cydzieło. W roli stosownej ta wielka 
artystka odnalazła swoją wielkość, 
jaką zaczynała zatracać grywając 
niebacznie role mniej odpowiednie. 

W p. Stanisławskim  Przybyłko 
miała subtelnego partnera: był w mia- 
rę śmiesznawy, w miarę obojętny i 
we wszystkiem bardzo przekonywu- 

jący. 
Marja Milkiewiczowa. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pożegnanie pana wojewody 

Zygmunta Beczkowicza w Nowogródku 
W. związku z nominacją wojewody по- 

wogródzkiego p. Zygmunta Beczkowicza wo- 
jewodą wileńskim, w sobotę 20 b. m. w sali 
recepcyjnej urzędu wojewódzkiego odbyło 
się uroczyste pożegnanie woj. Beczkowicza 
przez najbliższych współpracowników i u- 
rzędników z terenu całego województwa no- 

dzkiego. 
W imieniu urzędników administracji ogół 

nej, funkejonarjuszów P. P. oraz pracowni- 
ków samorządowych przemówił p. wice: 
wojewoda Godlewski, kończąc swe przemó- 

wienie tępującemi słowami: 
„Obecnie gdy z najgłębszym żalem żeg- 

  

  

   

     

    

  

nać Panie Wojewodo, musimy racz od 
nas ć życzenie, abyś na nowem bar- 
dziej jeszcze ważnem i odpowiedzialnem sta- 

   
Rząd Rze- 
piękne w 

nowisku, na które powołuje 
czypospolitej, osiągnął równi   

   

  

   

  

    
   

   

  

swej I / wyniki i byś tam jak na Nowo- 
gródzk Ziemi znalazł pracowników, któ- 
rzyby całem sercem ocenić umieli i po- 
mocą s eczną być mogli.   

My 
karnych 

ś Panie Wojewodo, poz 
eregach pracowników państwo- 

ię przyjąć nasze zapewnienie, 
przykładem Twoich cnót urzęd- 

—obywatela w dalszym ciągu będziemy 
naszą pracę pod zaszczytnem 

słem szczerej służby obywatelskiej dla do- 
bra i potęgi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Adres, który mam zaszczyt doręczyć Ci 
w, imieniu wszystkich Twoich współpracow- 
ników z prośbą, abyś raczył przyjąć, niech 

zie ku utrwaleniu pami symbolem na- 
iebie, Panie Wojewodo, i szcze- 

„rego przywiązania. 
W odpowiedzi p. wojewoda Beczkowicz 

wzruszony serdecznem pożegnaniem, pod 
niósł zbiorowy wysiłek wszystkich urzędni- 
ków, którzy А wypełniali sumiennie 
u jego boku swoje obowiązki służbowe, ale 
i niejednokrotnie z ogromnem. poświęceniem 
oddawali się z zapałem pracy społecznej, 
która w Nowogródczyźnie dała niepoślednie 

. Dorobek Nowogródczyzny jest do- 
robkiem wszystkich. Daje też on wszystkim 
pełne wewnętrzne zadowolenie. 

O godz. € min. 30 odbyło się w synagodze 
nowogródzkiej pożegnanie p. wojewody przez 
społeczeństwo żydowskie. U wrót starej, si 
lowej synagogi powitał p. wojewodę rabin, 
poczem podniosłe przemówienie wygłosił na- 
czelny rabin, sędziwy p. Mejerowicz. Na- 
stępnie przemówił wiceburmistrz miasta 
wogródka p. Ostaszyński. Po przemówie 
wręczono p. wojewodzie adres w języku ży 
dowskim. czdobnie wykonany. W odpowie- 
dzi p. wojewoda podkreślił twórczą współ- 
pracę ludności żydowskiej w rozwoju Nowo- 

    

  

    

  

  

  

   
   

    

     

  

   

     

  

gródka i tej ziemi nowogródzkiej, ziemi 
wieszcza narodu, który skrzydłami swego 

genjusza ogarniał wszystkich tej ziemi oby- 
wateli i był bojownikiem o jasne jutro pań- 
stwa. Kończąc swe przemówienie wyraził 
p. wojewoda nadzieję, że społeczeństwo ży- 
dowskie w Nowogródku dalej będzie szło 
po tej raz zakreślonej linji działania. 

O godz. 6 po południu sala teatru miej. 
skiego w Nowogródku napełniła się po brze- 
gi publicznością. To ojcowie miasta pod prze- 
wodnictwem p. burmistrza inż. Wolnika, 
żegnali odjeżdżającego p. wojewodę nowo- 
gródzkiego. 

Po przemówienia p. burmistrza oraz 
przedstawiciela ludności muzułmańskiej p. 
Safarewicza, p. burmistrz udzielił głosu naj- 
starszemu z radnych p. Derewiańskiemu, 
który postawił wniosek, by ulicę Grodzień- 
ską przemianować na ul. Zygmunta Beczko- 
wicza. Burzą oklasków długo niemilknących 
przyjęto ten projekt, poczem zabrał głos p. 
burmistrz inż. Wolnik. W gorących słowach 
dziękował za opiekę, za ogromny wysiłek, 
którego nie żałował p wojewoda, by pod- 
nieść Nowogródek i zapewnić mu jak naj- 
szersze warunki rozwoju. 

Po przemówieniu p. burmistrz wręczył 
p. wojewodzie ozdobny artystyczny album 
z odpowiednim napisem. 

O godz. 9 wiecz. sala recepcyjna Urzędu 
Wojewódzkiego i przyległe pokoje zapełniły 

          

się szczelnie przedstawicielami władz cywił- 
nych i wojskowych, duchowieństwa, władz 
ustawodawczych, samorządowych, szkolnie 
twa i szeregu organizacyj społecznych, któ- 
rym p. wojewoda Beczkowicz w ciągu swej 
kilkuletniej pracy na terenie Nowogródczy- 
zny patronował. W raucie wzięło udział oko- 
ło 460 osób, reprezentujących dosłownie 
wszystkie warstwy społeczeństwa. 

Podczas rautu pierwszy zabrał głos w 
mieniu Komitetu Obywatelskiego Pożegnania 
Pana Wojewody . Beczkowicza, prezes Sądu 
Okręgowego w Nowogródku p. Muraszko, 
w imieniu duchowieństwa, przemawiał ks. 
dziekan Węckiewicz, który podnosi pozytyw 
ny stosunek wojewody Beczkowicza do po- 
trzeb Kościoła Katolickiego; w imieniu Koś 
cioła Prawosławnego — ks. Bobkowski, pos- 
łów i senatorów ziemi nowogródzkiej — se 
nator Rdułtowski, w imieniu starostów — 
starosta stołpecki Kulwieć, władz wojsko- 
wych płk. Turkowski, władz niezespolo- 
nych — prezes Izby Skarbowej Woyno, sa- 

morządu wojewódzkiego — p. Krupski, w 

imieniu obywateli miasta Nowogródka — dr. 
Szymanowski, samorządu miejskiego — bur- 
mistrz m. Baranowicz Senkowski, samorzą- 

du gmin. — wójt gminy nowomyskiej Ši: 
ziński, w imieniu Białorusinów — dyr. gimn. 
białor. Ciechanowski, ludności żydowskiej— 
mec. Zeldowicz, Polsk. Mac. Szk. — inż. Zu- 
belewicz, Związku Ziemian — prezes Rómer, 

Tow. Org. i Kół. Roln. oraz Związku Osadn, 
—kpt. rez. Majcher, Tow. Popier. Przem. 
Lud. — inż. Smolski, Związku Pr. Obyw. Ko- 
biet — przewodnicząca p. Godlewska, wresz- 
cie w imieniu Komitetu Uwiecznienia Pa- 
mięci Ad. Mickiewicza, wręczyła p. wojewo- 
dze p. Rómerowa wiązkę róż i adres Komi- 

tetu z zapewnieniem, że praca, której prze- 
wodzi, kontynuowana będzie nadal. Na za- 
kończenie dr. Jelski zadeklamował wiersz 
własny. 

W końcu zabrał głos p. wojewoda Becz- 
kowicz, którego przemówienie zawierało, po- 
za uogólnieniem dorobku pracy w Nowo- 
gródczyźnie, wytyczne tej pracy na najbliż- 
szą przyszłość. 

Pan wojewoda, dziękując za dowody 
szczerego oddania, któremu społeczeństwo 
dało wyraz w serdecznym akcie pożegnania, 
przeznaczył złożone przez społeczeństwo 2000 
złotych na Muzeum Mickiewiczowskie. 

Odśpiewaniem „Stu lat*, a _ następnie 
hymnem narodowym zakończył się raut. 

    

  

  

  

Miła niespodzianka na wy- 
stawie Szkół gminy ejszyskiej 

Zwabiony ogłoszeniami zwiedzi- 
łem wystawę i ku mej prawdziwej 
radości znalazłem wśród pracy dziat- 
wy szkolnej prace świadczące o wy- 
sokiem zrozumieniu obowiązku, że 
dziatwa szkolna, która ze wsi wycho- 

dzi i ma do pracy na wsi powrócić 
musi być już w szkole powszechnej 
nastawiona i przygotowana. Tę za- 
sadę należycie zrozumiała szkoła w 
Wersoce zbudowana z inicjatywy i 
poparcia P. Ministra Reform Rol. Sta 
niewicza. Eksponaty tego rodzaju 
jak: Model chlewa naturalnej wielko- 
ści, przenośna budka dla młodzieży 
drobiu, ul Dadant'a Blatt'a, gniazdo 
zatrzaskowe dla kontroli nośności 
świadczą, że w szkole tej pracuje nie- 
tylko grono nauczycielskie ale oży- 
wia tę szkołę również duch P. Mini- 
stra Prof. Staniewicza za co w tem 
miejscu pozwalam sobie pod adresem 
tak pojętej pracy złożyć wyrazy sza- 
cunku i uznania. 

Tybura Juljan. 
Instr. rolny gm. ejszyskiej 

Fala pożarów na Wileńszczyźnie. 
Wielkie straty. —Jedna kobieta doznała ciężkich poparzeń.— 

Podpalenie majątku p. Czesława Skindera. 
W dniu wezorajszym na terenie powia- 

tów wileńsko-trockiego i oszmiańskiego, w 
'eałym szeregu miejscowości wybuchły po: 
żary, które wyrządziły straty sięgające dzie 
siątków tysięcy zł, 

Duży pożar wybuchł w Kolonji Olsinów- 
ka, położonej przy trakcie Batorego w gm. 
worniańskiej, 

Ogień zniszezył kilka budynków. 6 ro- 
„ dzin zostało pozbawionych dachu. 

Podczas pożaru zaszedł tragiczny wypa- 
dek: Jedna z lokatorek 36-cioletnia Marja 
"Tranwoj ratując z płonącego budynku po- 
zostawione tam dzieci odniosła ciężkie po- 
parzenia. Przewieziono ją do szpitala. Stra- 
ty wyrządzone pożarem w Olsinówce sięgają 
ponad 18 tys. zł. 

Mniej więcej w tymże czasie wybuchł 
duży pożar we wsi Boniszki (pow. wileńsko 

trockiego). Ogień zniszczył zabudowania 
Antoniego Tomaszewicza, Michała Misiewi- 
cza i Antoniego Wojtkuna; 

Straty wnoszą ponad 15 tys. zł. 
Trzeci z rzędu pożar wybuchł tegoż sa- 

mego dnia we wsi Ciupiszki (gm. holszań- 
skiej). Ogień strawił 3 domy mieszkalne, 7 
chlewów wraz z żywym i martwym inwen- 
tarzem. 
Straty według prowizorycznych obliczeń się- 
gają 20,000 zł. 

Wczoraj wieczorem wybuchł nagle duży 
pożar w folwarku Rużeryszki (gm. holszań- 
skiej) — własność p. Czesława Skindera, 

Po kilkugodzinnych wysiłkach ogień 
zlekalizowano. Dochodzenie wykazało, że 
miało tu miejsce podpalenie. Dalsze docho 
dzenie w toku. (e). 

Katastrofa samochodowa. 
Wezoraj wpobliżu Zaostrowicz miała 

miejsce katastrofa samochodowa, która po 
ciągnęła za sobą ofiary w ludziach. 

Auto osobowe którem wracali z Nowo- 
gródka do Zaostrowiez, ziemianie Włady: 
sław Biereeki i Andrzej Listowicz, cheąe 
wyminąć przejeżdżającą furmankę, wpadło 
na słup telegraficzny. Wskutek uderzenia 
auto się wywróciło i stoczyło do pobliskiego 

Emigracja łosi z 
Przed kilku dniami w lasach w rejonie 

Wieżajn na pograniczu litewskiem ukazały 
się dwa wspaniałe łosie z nadzwyczaj efek. 
townemi rogami. 

Według uzyskanych przez nas imforma- 

rowu. 
Z pod strzaskanego samochodu wydoby- 

to p, Władysława Biereckiego z rozstrzaska- 
ną czaszką i zmiażdżoną piersią. 

W. drodze do szpitala p, Bierecki zmarł 
nie odzyskując przytomności. 

Drugi pasażer p. Antoni Listowicz od- 
niósł lżejsze obrażenia nie zagrażające ży- 
ciu. (e). 

Litwy do Polski. - 
cyj łosie przedostały się z państwowych la- 
sów litewskich, gdzie bezustannie grasują 
kłusownicy. 

Pięknemi zwierzętami zaopiekowały się 
odnośne władze leśne. 

ŚWIĘCIANY 
+ Z posiedzenia Wydziału Powiatowego 

w Święcianach. W dniu 16 czerwca r. b. od- 
było się posiedzenie Wydziału Powiatowego 
Sejmiku Święciańskiego, na którem .rozpa- 
trzono szereg spraw samorządowych. Waż 
niejsze z nich dotyczyły: zmniejszenia odse- 
tek od podatków, pozpatrzenie podań o umo- 
rzenie podatków i rozłożenia na raty. Wy- 

dział Powiatowy w związku.z obniżką po- 
borów, jak również przy nadarzającej się 
sposobności zaoszczędzenia niektórych wy- 
datków uchwalił przeprowadzić dalszą kom- 
presję budżetu w związku z ciężkim stanem 
gospodarczym powiatu. Następnie zastana- 
wiano się nad sprawą spółdzielni olnik“ 
w Święcianach w związku z konferencją 
przedstawicieli powiatu i instytucyj finanso- 
wych odbytej w Wilnie pod przewodnictwem 
pana wojewody w dniu 7 maja r..b. Dalej-- 
nad sprawą złego stanu ozimin na terenie 

powiatu spowodowanym tegoroczną zimą i 
sposobem przyjścia z ulgami dla ludności. 

      

  

Sprawy sanitarne dotyczyły pobytu Kolumny 
Okulistycznej Polskiego Czerwonego Krz, 
na terenie pow. święciańskiego, która przy- 
była tu w dniu 15 czerwca r. b. na 3 mie- 
ciące, oraz wizytacji lekarskiej szkół, odbytej 
od początku roku szkolnego de chwili obec- 
nej. Jań wynika ze sprawozdania zbadanych 
zostało przez lekarzy rejonowych 9753 dzieci, 
z których okazało się chorych 985, brudnyca 
757, zawszonych 718, ze świerzbą 93, z j. 
licą 525, z innemi cierpieniami kalek 
i ułomnych 18. Na ogólną ilość zwiedzonych 
lokali w liczbie 207 okazało brudno 1- 
trzymanych 18, bez lufcików 80, bez splu- 
waczek 66, bez koszy do papieru 127, bez 
dostatecznego oświetlenia 70, bez odpowied- 
nich studńi 82, bez odpowiednich ustępów 
21, bez odpowiednich ławek 76 i w nieod- 
powiednich lokalach mieści się 68 szkoły. 
Powyższe dane posłużyły Wydziałowi Powia 
towemu dla zaznajomienia się ze stanem sa- 
nitarnym szkół i na podstawie powz'ę 
uchwał zostaną wydane odpowiednie z 
dzenia do wójtów gmin i osób zainteresowa- 
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nych zlikwidowaniem tego stanu, jaki jeszcze 
istnieje u nas wobec braku lokali szkolnych 
i niskiego poziomu kulturalnego ludności. 

Ze sprawozdania rozpatrzonego na Wy- 
dziale Powiatowym w sprawie pomocy po- 
wodzianom okazało się, że powiat otrzymał 
na tę pomoc 1.000 zł. na dożywianie, 2.500 
zł. na pomoc siewną, oraz 910 metrów bu 
dulca na odbudowę zniszczonych gospo 
darstw i młynów, z których 100 metrów 
bezpłatnie i 810 mtr. na warunkach ulgo- 
wych. Wydział Powiatowy wyniósł odpo- 
wiednią uchwałę, że pomoc dla powodzian 
okazana w dotychczasowych rozmiarach jest 
niewystarczającą i zamierza zwrócić się do 
władz o powiększenie pomocy przynajmniej 
na jesieni przy odsiewie pól oziminą. Spra- 
wozdanie Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet na roż budżetowy 1930/31 wywołało 
większe zainteresowanie, ponieważ przy do- 
tacji Sejmiku z jego budżetu w kwocie 3.600 
zł. Związek zdobył ogółem przeszło 28.000 
zł, za które prowadził 3 stacje Opieki nad 
Matką i Dzieckiem, 2 przedszkola, kolonję 
letnią dla 50 dzieci, oraz szereg prac z dzie 
dziny oświaty i opieki społecznej. Wydział 
Powiatowy z zadowoleniem wysłuchał spra- 
wozdania i wyraził podziękowanie Związ- 
kowi. Dalej Wydział Powiatowy przyjął do 
wiadomości sprawozdanie przewodniczącego 
z poczynionych oszczędności przy sposobno- 
ści zaszłych zmian. personalnych w związku 
z któremi zmniejszą się wydatki administr: 
cyjne przy jednoczesnem niepokrzywdzeniu 

wników sanrorządowych. 
Na temże posiedzeniu rozpatrzono szereg 

uchwał Rad Gminnych i Magistratów doty- 
czących: zatwierdzenia terminów płatności 
podatku wyrównawczego, zmniejszenia od- 
setek od podatków do 10 proc, zwolnienie 
2-ch wsi w gm. podbrodzkiej od szarwarku 
za wybrukowanie tych wsi kosztem miesz- 
kańców, budowy szkoły w Janiewiczach gm. 
Szemelowszczyzna, uchwały w sprawie po 
łączenia gminy wiejskiej i miasta, Podbro- 
dzia w jedną „gminę, następnie w sprawie 
elektryfikacji m-ka Hoduciszek, zwiększenia 
dotacji gminy na utrzymanie punktu lekar: 
skiego w Hoduciszkach, uchwały gm. Duksz 
ty w sprawie ewentualnego podziału tery- 

torjalnego powiatów dotyczącego niewłącza- 
nia gminy do powiatu brasławskiego, dalej 
zaopatrzenia przez gminy posterunków po- 
licji w apteczki, oraz szereg innych uchwał 
w sprawach mniejszej wagi. 

WILEJKA 
-+ Koncert. Rzadką a miłą kulturalr 

rozrywkę mieli mieszkańcy miasta Wile 

W dniu 6 czerwca r. b. w świetlicy Strzelec: 

kiej odbył się w godz. wieczorowych koncert 

orkiestry dętej 10 Baonu K. O. P. pod dyr 

B, Rokickiego. Obszerna sala świetlicy była 
wypełnioną publicznością bo brzegi. Na kon 

cert złożyły się odpowiednio dobrane utwory 
znakomitych kompozytoró. Ogółem wykona- 

nie było barzdo staranne. Na szczególne wy- 

różnienie zasługują „Poranek w Finlan 

dji*, „Odgłosy Kujaw* — Makoszy, „Wiązan 

ka Humorystyczna — Sikorskiego, „Romans 

Cyganki — Glinki, „Duch Wojewody* — —- 
Grossmana i Marsz „Pułk Wilejka* — Wie- 
hlera. Osobno wymienić należy: Symfonję IE 

kompozycji samego dyrygenta p. B, Rocic- 

kiego. Tego utworu muzycznego i jego wyko 

nanie można p. Rokickiemu szczerze powin- 

szować. Talent kompozytorski uwydatniał 

się w nim nader wyraźnie. Szkoda tylko. że 

sala świetlicy nie jest odpowiednio zbudowa - 
ną do koncertów (zła akustyka) i wskutek 

tego najlepiej wykonane utwory traciły jed- 

nak sporo na wartości. Pomimo to każdy 

numer nagrodzony był hucznemi oklaskam:. 

Po koncercie strzelecka zabawa taneczna 

trwała w bardzo żywym nastroju do godz 
2 w nocy. Dochód z całej imprezy przezna 

czono na cele kulturalno-oświatowe Strzelca 
iżKaQaP: Walde. 

BRASŁAW 
+ Utonął w jeziorze. Antoni Hryniewicz 

lat 24 mieszkaniec Brasławia, pławiąc konia 

w jeziorze „Dryświata* dostał nagle ataku 
epilepsji, wpadł do wody i utonął. 

Zwłoki topielca wydobyto z toni po kil. 
ku godzinach. (e). 

BRZEŚĆ LITEWSKI 
+ Sekta chrześcijan ewangelicznych ze 

wszystkich powiatów województwa poleskie- 

go najpomyślniej rozwija się w powiecie 
kobryńskim. Pozostaje to w ścisłym związku 
z działalnością na terenie tego powiatu pa- 
stora Jaroszewicza, jednego z bardziej wy- 
bitnych duchownych wśród baptystów. Du- 
chowny zamieszkuje stale w Kobryniu, gdzie 
jest kierownikiem miejscowego zboru. Jed- 
nym z widocznych dowodów szybkiego roz- 
woju tej sekty są częste chrzty urządzane 

zbiorowo. 
-+ Śmierć pod kołami pociągu. Donos: 

z Orańczyc: Na 327 klm. na linji kolejo 
Błudań—Orańczyce na przejeździe  kolejo- 
wym została zabita przez pociąg osobowa 
towarowy Marja Kolada, żona towarowego 
wraz z 8-mioletnim synkiem. Nieszczęśliwa 
kobieta przejeżdżając wozem przez przejazd 
spostrzegła nadchodzący pociąg. Chcąc ura- 
tować siebie i dziecko od niechybnej śmier- 
ci usiłowała wyskoczyć. Okazało się jednak 
że jest za późno. Pociąg wpadł na wóz i w 
jednej chwili zamienił matkę i dziecko w 

bezkształtną masę. 
-- Krewki proboszcz prawosławny. Do- 

noszą z Wołynia: Wartownik nocny we wsi 
Kiziniec, Sławka Berliniec, przechodząc ze 
swym towarzyszem obok domu miejscowego 
proboszcza prawosławnego Miszczuka, ude- 
rzył Jaską w ogrodzenie domu. 

Znany ze swej popędliwości Miszczuk. 
porwawszy siekierę wyskoczył z domu i rzu 
cił się na Berlinca, zadając mu kilkanaście 
ran, Ciężko rannego wartownika odwieziono 
do szpitala, gdzie zmarł. 

Sprawa ta wywołała wśród tamtejszej 
ludności zrozumiałe wzburzenie. 

-- Burza. Nad powiatem baranowickim 
przeszła ubiegłej nocy burza z piorunami. 
Zanotowano 9 pożarów w powiecie od ude 
rzeń piorunów. Dwie osoby poniosły śmierć 
od piorunów. (Pat), 

Z POGRANICZA 
-+ BEZPRAWNE UWIĘZIENIE OBYWA: 

TELA POLSKIEGO, 2 ь 
Podług opowiadań naocznych świadków, 

w poniedziałek rano na odcinku granicznym 
Kołtyniany straż litewska uwięziła 44-let 

niego obywatela polskiego Dominika Kozło- 
wskiego, który na podstawie przepustki gra- 
nicznej udawał się na roboty rolne. Podczas 
areztowania naskutek oporu  strażniey li 
tewscy pobili kolbami Kozłowskiego, a na- 
stępnie wywieźli wgłąb Litwy. 
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OFIARY. 
W dniu Imienin Kierowniczki Szkoły Po- 

wszechnej Nr. 6 zamiast kwiatów — 24 zł 
na kolonje letnie składa grono nauczycie!- 
ske tejże szkoły. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
Z—— i Rzeczną!! 

  

  

    

WMIECENSKI 

Niezwykly wybryk magnata. 
Rozrzucał garściami pieniądze na ul. Wielkiej. 

Wczoraj o godz. 12 i pół przechodnie 

ul. Wielkiej, wpobliżu ratusza byli świadka- 

mi niecodziennego zajścia, które wywołało 

w mieście wielką sensację. 

Mianowicie z banku Bunimowicza wy- 

szedł starszy, elegancko ubrany pan, który 

niósł w rękach solidnych rozmiarów worek 

z monetami srebrnemi. 

Zbliżywszy się do ratusza starszy pan 

zaczął nagle rozdawać pieniądze zgromadzo- 

nym bezrobotnym. W. jednej chwili wokół 

pana  rozdającego.5 i 2 złotowe monety 

zgromadziła się większa grupa bezrobotnych 

i przechodniów. 

Starszy pan zaczął wówczas rzucać gar- 

ściami srebrne monety w tłum wśród któ: 

rego powstał prawdziwy popłoch. Ludzie 

tłoczyli się cheąe złapać rzucane przez szezo 

drego pana pieniądze, Znaleźli się i tacy 

szczęśliwi, którzy złapali po kilka 5 złołó- 

wek. 
Wkrótce wpobliżu ratusza zgromadził się 

ogromny tłum, który zupełnie zatarasował 

drogę. Auta i autobusy stanęły, W związku 

z tem interwenjował policjant, który wyle- 

gitymował szezodrego pana. 

Okazało się, że jest to znany ziemianin 

Zygmunt Chomiński ze Święciańskiego. 

P. Chomiński specjalnie wstąpił do ban- 
ku T. Bunimowieza gdzie wymienił około 

1.500 zł. w banknotach na bilon, który roz- 

rzucił zgromadzonemu tłumowi. 

Po rozdaniu pieniędzy p. Zygmunt Cho- 

miński wsiadł do samochodu i wśród okrzy: 

ków zgromadzonego tłumu odjechał w kie- 

runku ulicy Zamkowej. 

O wypadku spisano protokół, za zakłó- 

cenie spokoju publicznego. (ci. 

Tragiczny wypadek na Wilji. 

Łódź saperska z pasażerami zderzyła się ze statkiem. 

Bohaterski czyn policjanta z posterunku rzecznego. 
Jedna dziewczyna utonęła. 

Wczorajsze tradycyjne „wianki* na Wil- 

ji, które zgromadziły nad brzeg rzeki wiel- 

kie tłumy publiczności zakłócone zostały 

tragicznym wypadkiem, który pociągnął za 

sobą przedwczesną Śmierć młodej kobiety. 

Wśród łodzi z bawiącą się publicznością 

znajdowała się również duża łódź saper- 

ska w której siedziało aż 7 osób. 

Siedzący w łodzi nie byli obeznani z 

umiejętnością wiosłowania i to pociągnęło 

za sobą tragiczne skutki, 

Mniej więcej około godz. 10 łódź dzięki 

nieumiejętnemu nastawieniu najechała na 

parostatek. 

Nastąpiło zderzenie się. Łódź się wywró- 

ciła i wszystkie znajdujące się w niej oso- 

by wpadły do wody i zaczęły tonąć. 

Z brzegów i rzeki rozległy się rozpacz- 

liwe krzyki. 

— Na pomoc! — ratujcie! 

Na szezęście na parostatku z którym 

nastąpiło zderzenie, znajdował się starszy 

posterunkowy z posterunku rzecznego Fran- 

ciszek Kukliński, który nie namyślając się 

zdjął płaszez i rzucił się w ubraniu do wo- 

dy. 

Dzięki tak szybkiej interwencji 6-ciu pa- 

„sażerów zatopionej łódki udało się urato- 

wać, zaś jedna kobieta utonęła, 

Po dostarczeniu wszystkich uratowanych 

na brzeg, udało się ustalić nazwisko tragicz- 

nie zmarłej. 

Jest to 22-letnia Jadwiga Urbanowiczówna 

zamieszkała przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 37, 

która wraz ze znajomymi udała się wieezo- 

rem na „wianki. 

Do godz. 13.30 w nocy zwłok utopionej 

nie udało się odszukać. 

Poszukiwania trwały przez całą noc, 

Na zgromadzonych na brzegu widzach 

ten tragiczny wypadek: wywarł wstrząsające 

wrażenie. (e). 

  

KRONIKA 
  Dziś: Nar. św. Jana Chrzc. paz. ZA 

jutro: Łucji m. 

| 24 - 
Wschód słończ—g 3 m. 16 

Zachód „ — ж. 19 ш. 59 

Spostrzeženis Zakladu Metearelogį! U. S. B 

w Wilnie 2 dnia 23 VI—1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia -|- 16° С. 

» najwyższa: ) 190 C. 

= najniżeza: +- 11? C. 

Opad w milimetrach: 2,4 
Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: spadek, następnie wzrost. 

Uwagi: rano deszcz, po południu pogoda. 

MIEJSKA 

— Budowa gmachu ośrodka zdrowia ule- 

gia zwloce. Z powodu trudności finanso 

wych Magistrat przerwał prace nad budową 

ośrodka zdrowia przy zbiegu uł. Kijowskiej 

i zauł. Kucharskiego, W związku z tem d 

piero w roku przyszłym ośrodek może b 

ukończony i oddany do użytku. 

— Odrestaurowanie oddziału dla wene- 

rycznie chorych kobiet w szpitalu Sawicz 

W najbliższych dniach sekcja zdrowia Ma- 

gistratu przystępuje do gruntownego adre- 

staurowania oddziału dla wenerycznie cho- 

rych kobiet w szpitalu Sawicz. 

— Roboty wstępne przy budowie wiet- 

kiego parku miejskiego. Magistrat m. Wilna 

wszczął roboty nad ogrodzeniem Alterji ce- 

lem zabezpieczenia terenów przeznaczonych 

pod budowę wielkiego parku miejskiego. 

Ostateczna realizacja tego. projektu pochło- 

nie dłuższy okres czasu. 
— Liberalniejsze traktowanie uchybień 

sanitarnych piekarzy. Jak się dowiadujemy 

na skutek interwencji u miarodajnych czyn- 

ników przedstawicieli związków piekarzy 

władze administracyjne przygotowują pro- 

jekt Tiberalniejszego traktowania drobnych 

uchybień piekarzy w dziedzinie sanitarnej. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. Dziś we środę dnia 24 b. 

m. o godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu odbędzie się promocja p. Wacława 
Jana Strażewicza, Inspektora Ogrodu Roślin 
Lekarskich na Doktora Farmacji, oraz od- 
będą się promocje na doktora wszechnauk 
lekarskich następujących osób: 

-1) Sacewiczowej z Wyganowskich Alek- 
sandry, 2) Ihnatowicz-Suszyńskiej Jadwigi. 
3) Holc vel Hamburger Zygmunta i 4) Lew 
kowicza Hermana. 

Wstęp wolny, 

  

Czerwiec 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Absolwenci Kursów Handlowych A. 

Bildziukiewcza: W. Andruszkiewicz, F. Bar 
toszkówna, S$. Bastacka, P. Czeszkiewicz, W, 
Daszkiewiczówna, Z. Dzieczkańcówna, E. 
Gerhardtówna, G. Hajdamowiczówna, W. 
Harasimowicz, J. Koziełło, A. Kupo, R. Le- 
szczyńska, W. Łunecka, W. Mackiewcżówia. 

T. Maliszewska, W. Merłó C. Ozikowns 
W. Połońska, J. Radkiewiczówna, B. Sabub, 

J. Stankiewiczówna, A, Stanialis, 5. Slasko 
wiczówna, W. Szczytowiczówna, A. Torańska 
S. Wasilewska, H. Wieremiejówna, M. Wi. 
lenczyk, M. Wojciechowska, H, Wronówne, 
H. Zieńkiewiczówna. 

— Liceum Hadlowe i Liceum ogólna- 
kształcące im. Filomatów w Wilnie (z pra 
wami szkół państwowych) przyjmują zapi 
codziennie od godz. 10 do 2 (ul. Żeligowskie 
go 1, m, 2). 

Egzamina wstępne do Liceum ogólno- 
kształcącem do klas od wstępnej do VI włą 
cznie odbędą się w dniach od 24—26 czer- 

wca 1931 r. 
Dla życzących od kl. IV nauka łaciny 

według programu gimnazjalnego i od kl. 
V nauka pisania na maszynach. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win- 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 

klas szkoły średniej. 

  

     

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 

Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

   

Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego przy 

ulicy Uniwersyteckiej 8. 
Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczacej się 

50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

GOSPODARCZA 
— Z Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil 

nie podaje do wiadomości osób zainieresc- 

wanych treść okólnika Ministerstwa Skar- 

bu z dnia 2-go czerwca 1931 r, Nr. D. V, 

9921-1 w sprawie prowizorycznego rozpat 
rzenia odwołań od wymiaru podatku prze: 
mysłowego od obrotu za 1930 r.: 

W związku z tem przy wymiarze podat- 
ku przemysłowego od obrotu za 1930 r. m 
gły zajść omyłki, zarówno co do wysoki 
obrotów poszczególnych przesiębiorstw, jak 
i zastosowania niewłaściwych stawek podat- 
kowych, Ministerstwo Skarbu poleca pp. Na: 
czelnikom Urzędów Skarbowych niezwłocz- 

nie przystąpić, po myśli art. 88 Ustawy © 
państwowym podatku przymysłowym do zba 
dania konkretnych zarzutów odwołań od wy 
miaru tego podatku i w zależności od otrzy: 
manych wyników ograniczyć egzekucję po- 

    

    

  

  

" datku do kwot prowizorycznie ustalonych, 

jakie zaproponowane będą we  wnioskacii 

do Komisyj Odwoławczych. 

Równocześnie należy odpowiednio ogra- 

niczyć i wysokość zaliczek kwartalnych na 

rok 1931. 

— Drugie Wielkie Targi Rówieńskie. 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie ko- 
munikuje, że w czasie od 30 sierpnia do 6 
września 1931 r. odbędą się drugie Wielk 
Targi Ró:wieńskie w Równem, gdzie bę 
reprezentowane działy rolniczy i przemy 
słowy, 

Bliższych informacyj udziela Izba Prze- 
mysłowo-Handlowa w Wilnie, pokój 3. 

WOJSKOWA. 

— Wypłata zasiłków rezerwistom. Refe 
rat wojskowy Magistratu m.. Wilna rozpocz 
nie wypłatę zasiłków przyznanych ustawowo 
osobom powołanym na ćwiczenia z chwilą 
otrzymania rządz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Nastąpi to w najbližszyta 

ie Chodzi mianowicie o to, że zasiłki 
na się wypłacać w okresie zwolnienia 

pierwszego turnusu ćwiczących. 
Zwolnienie pierwszego turnusu nastąpi 

w pierwszej połowie lipca. W roku bieżącyra 
procedura wypłat jest w znacznym stopniu 
uproszczona. 

— Prace Komisji Poborowej. Dziś, dzień 
24 czerwca Komisja poborowa poświęca 
przeglądowi mężczyzn urodzonych w roku 
1910, oraz w roku 1908 i 1909, którzy z je- 
kichkolwiek względów we właściwym ter- 
minie do przeglądu nie stanęli, Ё 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd Tow. Opieki nad Dziećmi 

składa najserdeczniejsze „Póg zapłać? wszy- 
skim, którzy pracą swą lub ofiarą przyczy 
nili się do powodzenia „Dnia Dziecka* w 
dniu 5 czerwca, a w pierwszym rzędzie: p, 
naczelnikowi  Młodkowskiemu, p, inspek. 
Starościakowi, nauczycielstwu szkół powsze- 
chnych, kierownictwu i uczenicom Państwo- 
wej Szkoły Ochroniarskej im. M. Konopni- 
ckiej, Kołom Młodzieży Polskiego Czerwone- 
go Krzyża, pp. artystom Teatrów Wileńskich 
z p, dyrektorową Zelwerowiczową i p. Wyr 
wicz-Wichrowskiemu na czele, dowództwu 6 
pułku piechoty, 13 Drużynie Harcerskiej oraz 
wszystkim paniom, które łaskawie podjęły 
się zorganizowania kwesty, loterji i zabawy 
dla dzieci. Dochód z tych imprez wyniósł 
1.038 zł. 28 gr. 

— Wycieczka. Zrzeszenie Wojewódzkie 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wil 
nie, organizuje w dniu 30 b. m. wycieczkę 

członkiń i sympatyczek do Nowogródka w 
celu zwiedzenia wystawy Mickiewiczowskiej. 

Koszta z całokowitem utrzymaniem 25-- 
30 zł. Zapisy do dnia 27 b. m.*w Sekretar- 
jacie Związku, Ostrobramska Nr. 19 m. 9 
tel. 17-61. 

` ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 24 czerwca 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu ostatniego zebrania, 2) Dr. J. Sambor- 
ski: Teratoid mesenterii. 3) Doc. Dr. S, Ba- 
giński: Z histochemji wapnia śródtkanko- 
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wego. 4) Prof. Dr. K. Pelczar, stud, Hofba- 

uer, stud. Kołogzyński: Z badań nad dopeł- 

niaczem surowicy krwi ludzi dotkniętych 

nowotworami złośliwemi i płytami krwi zwie 

rząt z rakiem doświadczalnym. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Odezwa Litewskiego T-wa Naukowego. 

Litewskie Towarzystwo Naukowe w. Wilnie 

wydało odezwę do miescowego społeczeń- 

stwa litewskiego, zwracając się przeważnie 

do inteligencji, nawołując do zbierania melo- 

dyj pieśni ludowyeh, przysłów, zagadek spe- 

cyficznych: wyrazów litewskich nie objętych 

żadnym słównikiem litewskim oraz do skrze 

tnego zbierania starych zapomnianych już 

dziś litewskich nazw różnych miejscowości 

w Wileńszczyźnie w celu udowodnienia li- 

tewskości tych okolie. 
Za prace te Litewskie Towarzystwo Na: 

ukowe przeznaczyło różne nagrody na łącz: 

ną sumę 1000 zł. 

ы RÓŻNE. 

— Poseł Dobosz objął urzędowanie. Po 

dokonaniu objazdu lustracyjnego organiza- 

cyj powiatowych  Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem w Województwie Wi- 

leńskiem przez posła Stnisława Dobosza i 

red. Franciszka Świderskiego nowy Kierow- 

nik Sekretarjatu Wojewódzkiego poseł Do- 

bosz przejął sprawy organizacji od powa- 
łanego do Warszawy na inne stanowisko 
red. Świderskiego i z dniem dzisiejszym 
objął urzędowanie. 

Biuro Sekretarjatu Wojewódzkiego w 
Wilnie przy ul. Zawalnej 1 m, 4, tel. 12-95, 
jest czynne codziennie z wyjątkiem niedz'e! 
i świąt w godz. od 9 do 14 i od 18 do 20. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie 

przedstawienia „Ulicy*. Dziś o godz. 8,15 
w. ukaże się doskonała sztuka E. Rice. 
„Ulica*, ciesząca się ogromnem powodze- 
niem. Pomysłowa reżyserja R. Wasilewskie- 
go. oraz doskonała gra całej obsady z 
linowską, Szurszewską, Zagrobską, Łubi 
kowskim, Wasilewskim, Wyrzykowskim, oraz 
Żurowskim na czele sprawiają, że sztuka za- 
stawia niezatarte wrażenie. : 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Ostatnie przedstawienia „Szalonej 
okazji*. Dziś o godz. 8.15 w. „Szalona okaz. 
ja” przezabawna krotochwila Z. Geyera w 
reżyserji i z udziałem K. Wyrwicza. Lekki, 
dowcipny djalog, oraz komiczne sytuacje 
wywołują salwy śmiechu ńa  rozbawionej 
widowni. 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 w. 
odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 
9-ty koncert popularny orkiestry 1 p. p. 
Leg. pod batutą por. Feli Koseckiego, Po. 
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zatem udział biorą artyści Teatrów Miej 
skich: Sawicka, Balcerzak, Karpiński, oraz 

Wyrwicz. а 
— Występ Chóru Dana w Teatrze „Lut- 

nia*ć. We czwartek, dnia 25 b. m. odbędzie 
się o godz. 8,30 w. występ znakomitego chó- 
ru rewelersów Dana. Występ świetnego chó 
ru tego, będącego główną atrakcją teatru 
*Qui pro Qou* w Warszawie wywołał w mie 
ście naszem zrozumiałe  zainteresowa 
Udział w wieczorze biorą jeszcze: przemiła 

artystka teatru „Qui pro Quo*, Nusia No- 
bisówna, znakomity piosenkarz, M. Fogg, 
oraz świetny cytrzysła, W. Zywolewski. 

RABJO 
ŚRODA, DNIA 24, CZERWCA 1931 R. 
11.58: Czas. 1205: Muzyka polska: 18.10: 

Kom. meteor. z Warszaw 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”. 
odczyi. 18.00: Koncert. 19.00: Chwilka strze- 
lecka. 19.15: „W świetle rampy* nowości te. 

  

    

  

   
   

tralne omówi Tadeusz Łopalewski. 19. 
Kom. Związku Młodzieży Polskiej. 19.4 
Program na czwartek i rozmaitości. 19.5. 
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. 

CZWARTEK, dnia 25 czerwca 1931 r. 

11.5 Czas. 12,05: Muzyka popularna 
(płyty). 13,10: Kom. meteor. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom, dla żeglugi. 16.10: „Po- 
czątek wojny 1914 r. na ziemiach polskich * 
— odcz. 17.10: Utwory Griega (płyty). 17 
„Teatr Wyśpiańskiego i teatr przyszło: 
—odcz. 18.00 Koncert popołudniowy w v 
orkiestry salonowej. 18.30: Tr. drugiej cz 
koncertu solistów. 19.00: „Skrzynka poczto- 

155%, 19.20: Kom. Akad. Koła Misyj, 
arunki przyjęcia do Korpusu Ka- 

— pog. 19.50: Program na piątek. 
Komunikaty. 20,15: Muzyka lekka. 
Aud. literacka, 22,15; Komunikaty 

22.30: Koncert z Katowic, 23,00; Muzyka lek. 

ka. 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY PRZY ULICY 

z NIEMIECKIEJ. 

Wczoraj © godz. 11 usiłowała popełnie 
samobójstwo przez zatrucie się jodyną 25- 
cioletnia ekspedjentka Anna Świerdłówna. 

W stanie groźnym przewieziono ją do 

Szpitala miejskiego przy ul. Zawalnej. 

  

     

     

      

   

  

  

   

      

    

Powód — nieporozumienia rodzinne. 
i A (e). 

KRADZIEŻE. 
— 22 b. m. z podwórza domu 37 przy 

  

ul. Subocz adziono koło od wozu, nałe- 
żące do Miłosza Bolesława ze wsi Dziwo- 

niszki. Sprawców kradzieży Jałowo Ejzyka 
i Penzela Mojżesza zatrzymano wraz z ko- 
łem. ё 

  

Zanik bocianów. 

We wsiach alzackich zauważono wzra- 
stający zanik bocianów. Prasa w Strassbur 
gu i w Kolmarze zajmuje się garąco tą spra- 
wą, doszukując się przyczyny tego zjawiska. 
Zdaje się, że główną przyczyną są prace re- 
gulacyjne Renu, gdyż z ich powodu znikają 
obszary bagnisk, które dotąd były ulubio- 
nem miejscem łowów bocianich. Pozatem do 
wyniszczenia bocianów przyczynia się wałka 
przeciw szarańczy prowadzona w Egipcie 
przy pomocy trujących gazów, oraz niezwy- 
kle ostra tegoroczna zima w krajach bałty 
ckich. 

W r. 1927 istniało w wioskach okolicz- 
nych Mylhuzy 26 gniazd bocianich, w któ- 
rych przybyło w tymże roku 62 młodych. 
w 114 gminach dolnej Ałzacji naliczono 123 
gniazd, gdzie wylęgło się 324 młodych, %W 
całej Alzacji było w 1927 r. około 240-cie 
gniazd, a młodych naliczono 396. Z tej licz- 
by najmłodszych ptaków, które jesienią od- 
leciały na południe, ani jeden nie powrócił 
do Alzacji. W 1928 r. też nie zanotowana 
budowania nowych gniazd. Stare bocianv 
natomiast wróciły wszystkie. W latach 1929- 
30 zauważono to samo zjawisko. Zważywszy 
że bocian żyje przeciętnie od 30 do 40 lat, 
należy przypuszczać, że wracają zawsze te 
same ptaki, których liczba maleje, a niewia- 
domo gdzie się podziewają młodsze poko- 
lenia. Ta pieczołowita statystyka jest żywym 
dowodem uczuć, jakie mieszkańcy Alzacji 
żywią względem bocianów. : 

   

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Ostateczne wyniki wyborów w Kownie. 

KOWNO, 23.VI (Pat.) Ostateczne 

wyniki wyborów do rady miejskiej 

w Kownie przedstawiają się nastę- 

pująco: zblokowane listy litewskie 

12 mandatów, żydzi—7 mandatów, 

wspólna lista Polaków, Rosjan i 

Niemców — 5 mandatów, z czego 

trzy mandaty otrzymali Polacy ipo 

jednym Rosjanie i Niemcy. 

  

Program nowego rządu austrjackiego. 

WIEDEŃ 23.6. Pat. — Nowy rząd 

przedstawił się w dniu 23 bm. Radzie 

Narodowej. Kanclerz Buresch wygło- 

sił przytem przemówienie programo- 

we, w którem wskazał na poważną Sy- 

tuację finansową, wymagającą  upo- 

rządkowania budżetu. Rząd będzie sta 

rał się urzeczywistnić program finan- 

sowy rządu poprzedniego, jednakże 

nie będzie domagał się uchwalenia bez 

zmian przedłożenia o zniżce poborów 

urzędniczych. Polityka zagraniczna 

Austrji będzie się opierała na trakta- 

tach międzynarodowych, na  zasa 

dach etnicznych, geograficznych, go- 

spodarczych i politycznych. Rząd pra- 

gnie utrzymać dobre stosunki ze wszy 

stkiemi państwami, które mają unor- 

mowane stosunki z Austrją. Dawna 

przyjaźń austrjacko-niemiecka będzie 

nadal utrzymana. Kanclerz nie uważa 

za wskazane zająć stanowiska w spra- 

wie unji celnej, dopóki trybunał haski 

nie przedstawi Radzie Ligi Narodów 

swego orzeczenia. W dalszym ciągu 

przemówienia kanclerz Buresch wspo- 

mniał również o projekcie prezydenta 

Stanów Zjednoczonych Hoovera, któ- 

ry nazwał „promieniem nadziei dla 

wszystkich serc*. Ten ustęp przemó- 

wienia powitano hucznemi oklaskami. 

Sowiety przeciw Finlandji. 
MOSKWA, 23. 6. (Pat). — Prasa ogła- 

sza notę rządu sowieckiego, wręczoną przez 

zastępcę komisarza łudowego spraw zagra- 

mieznych Krestinskiego charge d'affaires Fin 

landji. Nota stanowi odpowiedź na notę rzą- 

du finlandzkiego z dnia 4 b. m, Nota so- 

wiecka stwierdza, że rząd finlandzki, pomi- 

mo prostestów rządu ZSRR. zawartych w 

notach z dnia 17 i 24 maja, zajmuje te sa- 

mo stanowisko w sprawie kampanji antyso- 

wieekiej prowadzonej w Finłandji, co zagra- 

ża stosunkom, istniejącym między obu pań: 

stwami. Rząd sowiecki czyni odpowiedzial- 

nym rząd finlandzki za wszełkie następstwa 

mogące z tego wyniknąć, 

  

Krwawe starcie policji berlińskiej 
z komunistami. 

  BERLIN, 23. 6. (Pat). W okolicy Ber: 

fina doszło dziś do krwawego starcia mię- 

dzy polieją a komunistami, którzy usiłowali 

urządzić demonstrację przeciwko zakazowi 

Spartakjady, przygotowywanej przez organi- 

zacje sportowe komunistyczne. Około 3000 ko 

munistów  rozłożyło się obozem wpobliżu 

Wennsee. Oddział policji, przechodzący ©- 

bok obozu, przywitany został gradem ka- 

mieni. Wobee groźnej postawy tłumu policja 

zmuszona była wezwać posiłki, Doszło de 

strzelaniny. 

Krwawe demonstracje w Magdeburgu. 
BERLIN, 23, 6. (Pat). — Magdeburg był 

wezoraj widownią krwawych demonstracy į. 

Podczas rozwiazywania pochodu  komuni- 

stycznego doszło do starć między minife- 

stantami a policją, która dokonała kilku 

aresztowań. Gdy  demonstranci usiłowali 

uwolnić aresztowanych, policja zrobiła uży- 

tek z broni palnej, raniąc ciężko kilka osób 

Postrzełony przez policję robotnik zmari 

następnie w szpitalu. Mimo dokonanych 

licznych aresztowań zaburzenia trwały do 

późnej nocy. 

> Sterowiec na szynach 

przebywa w godzinę 230 kilometrów. 

BERLIN, 23. 6. (Pat), — Wielką sensację 
wywołało tu przybycie t. zw. sterowea ia 

szynach, skonstruowanego przez inż Kru' 
kenbega. Sterowiec ten zaopatrzony jest w 
śmigło z napędem motorowym, Przestrzeń 

z Hamburga do Berlina, wynoszącą 271 klm. 

wóz odbył w-przeciągu 1 godziny 44 min., 

rozwijając szybkość przeciętną 178 kim, a 

nawyższą 230 na godzinę. 

KU R=JSE"R w IE ЕНО 

Akcja przeciw komunistom ukraińskim. 
LWÓW 23.6. Pat. — „Gazeta Po. 

ranna* dowiaduje się, że w ubiegłą 

sobotę przybył z Łucka do Lwowa sę- 

dzia śledczy do spraw szczególnej wa- 

gi p. Demant, prowadzący obecnie śle- 

dztwo przeciwko  zlikwidowanemu 

przez policję centralnemu komiteto- 

wi partji komunistycznej Zachodniej 

Ukrainy, działającego na terenie Wo- 

łynia i Wschodniej Małopolski. Obe 

cnie komunistyczna partja Zachodniej 

Ukrainy zdołała częściowo regenero- 

wać się i podjęła żywą działalność, i 

Międzynarodowe 
Zwycięstwo Tłoczyńskiego. 

LONDYN 23.6. Pat. — We wtorek po po- 

łudniu, w drugim dniu międzynarodowych 

zawodów tenisowych w Wimbledon, Tłoczyn 

ski w drugiej rundzie gry pojedyńczej panów 

"odniósł zwycięstwo, pokonując w trzech se- 

tach niistrza tenisowego armji brytyjskiej kpt 

Jamesona w stosunku 7:5, 6:4, 6:4. Gra była 

niezwykle zacięta i wobec dobrej klasy obn 

graczy trwała przeszło dwie godziny. W po- 

jedyńczej grze pań Jędrzejowska przegrała 

niejując cały szereg strajków i zabu- 

rzeń. 
W związku z przybyciem sędziego 

Demanta władze bezpieczeństwa we 

Lwowie dokonały ubiegłej nocy licz- 

nych aresztowań wśród komunistów.- 

Aresztowano około 30 osób. U aresz- 

towanych znaleziono kompromitują- 

cy materjał dowodowy. Równocześnie 

przeprowadzono szereg rewizyj i are- 

sztowań na terenie województw sta- 

nisławowskiego i tarnopolskiego. 

zawody tenisowe. 
— Porażka Jędrzejowskiej. 

z Godefree 6:2, 4:6, 3:6. Wobec tego w grze 

pojedyńczej pań automatycznie odpada, po- 

zostaje zaś w grach podwójnych pań oraz 

w grze mieszanej. Prasa angielska życzliwie 

wita graczy polskich podkreślając ich dobrą 

klasę oraz odwagę, ponieważ grają oni w 

Wimbledon na kortach trawiastych, których 

niema w Polsce, W „Daiły Herald'* słynna 

mistrzyni amerykańska Ryan chwali bardzo 

grę Jędrzejowskiej. 

Gigantyczny lot. 
ROOSEVELT FLIELD, 23. 6. (Pat). — 

Lotniey Willey Post i Gatty odlecieli we wia 

rek rano do Harbour Grace w Nowej Zie- 

mi, skąd niezwłocznie mają podjąć lot w 

kierunku Londynu. Lotnicy spodziewają się 

przelecieć około 25 tys. mil w 10 etapach, 

zatrzymując się w Berlinie, Moskwie i kil- 

ku miastach Syberji, skąd wreszcie drogą 

na Alaskę powrócić mają do Chicago. 

SESI PTI NSI O IIA TI ITS RST 

Listy do Redakcji. 
Wobec ukazania się komentarza przy no- 

tatce „Najbliższe Projekty Komisji Technicz- 

nej* umieszczonej w Nr. 118 z dn. 23 maja 

r. b. pozwalam sobie uprzejmie prosić Sz. 

Redakcję o zamieszczenie następujacego Wy- 

jašnienia. 
Iniejatywa „Projektow“ naležy do odnoš- 

nych fachowych Wydziałów Sekcji Technicz 

nej, w omawianych sprawach do W-łów 

Wodoc.-Kanal. i Eelektrycznego, które pro- 

wadząc planowo roboty rozbudowy swoich 

resortów zmuszone były przedstawić Szefowi 

Sekcji Techn.,  Magistratowi i Radzieckiej 

Komisji Techn. stan zaopatrzenia miasta w 

wodę jak również stan sieci elektrycznej. 

Stan zaopatrzenia miasta w wodę przed- 

stawia się w następujący sposób: 
W stosunku do roku ubiegłego zapotrze 

bowanie no wodę wzrosło zgodnie z przewi- 

dywaniami z 5.000 m* na dobę do 6.000 m* 

i w najbliższym czasie dojdzie do 7.000 m”. 

Miasto w wodę zaopatruje wodociąg z 14 

studzien artezyjskich znajdujących się na ie- 

renie ogr. Bernardyńskiego, z których 3 

studnie zamarły z powdu zamulenia filtrów 

oraz zniszczenia rur osadowych większość 

zaś pozostałych studzien ma bardzo małą 

wydajność (od 9 m* do 30 m* na godz. 

i jedynie studnia oznaczona Nr. 10 daje pra- 

wie połowę zapotrzebowania wody na dobę 

(100 m% na godzinę). 
Ponieważ studnia Nr. 10 jest czynną od 

17 lat, zachodzi obawa, że może ulec zmniej- 

  

Od dnia 23-go do 25-go 
czerwca 193! r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: Ei Biejskie Kapitańska córka 

Dramat w 8 aktach. według 

A. Puszkina. W rolach główn.: 

Ks. Oboleńska i Smirnow. 

  

SALA MIEJSKA Zdjęć dokonano w Rosji w miejscowościach, w których toczy się akcja. 2 

kairobramska 5 NAD PRÓGRAM: |) Tygodnik Eclalr Nr 47 aktów |. 2) Magik komedja w | akcie. 

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

świękowy Premiera! Film mówiony po polskuł w „najnowszem arcy- 

! (INO-TEATR Najwspanialszy triumf b. Miss Polonii Z 0 F J I B A T Y c K I E J dziele „Paramountu“ 

„AELIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-28 

Kobieta, która się Śmiej 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękewe. 

Ceny zniżone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. 

w pozostałych rolach: Al. Żabczyński, 

K. Akwiczówna, W. Biegański i inni. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Parter od | zł. 

  

BŽMWIĘKOWB KINO 

„НОЦУМОО" 
„Miokiew. 22, tel. 15-28 

oraz Ina Elben.   Dziś! Słynna i okrzyczana CJANKALI 
przerobiona na wspaniałe arcydzieło 

młodocianych kochanków. 

jest odźwierciadleniem przeżyć tysięcy dziewcząt. — 

dźwiękowy „Paramountu'. Na |-szy seans ceny znižone. 

Owoc zakazany 
W rolach główn.: szesnastoletnia Albertini Tamara, dwudziestoletni Roland Varno 

Film ten jest najbardziej drastycznem i często spotykanem wydarzeniem XX wieku. 

NAD PROGRAM: 

Wstrząsająca i 
tragedja 

wzruszająca 
nieuświadomionych 

Film ten 
Komedja rysunkowa i Tygodnik 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
«l. Wielka 47, tel. 15 41 

šino Kolejowe 

0GNIS KO 

Dziś! Przebójj dźwiękowy! 
Porywający dramat życiowy reż. 

znakomitego Cecil de Milies 

Dziś kino nieczynneł 

Młyn w Sans-Sou 
Rrzecz dzieje się za czasów Fryderyka Wielkiego. Król, czy żebrak, przed ustawą wszyscy są równi! 

Program od od 24 do 29.VI. włącznie. 

DYNAMI 
NAD PROGRAM: WszechŚwiatowy dodatek dźwiękowy 

Początek seansów o g. 4, 6, 8 ; 10.30. W dnie świąt. o godz. Z-ej. — — — 

W rol. gl: Julja Faye 

i Conrad Nagel. 

Foxa. 
Ceny znižone. 

Świetny dramat kostjumowy w 10 aktach p. t. 
© W rolach głównych: Niezrównany Otto 

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

  

   
      

szeniu wydajności i wówczas miasto zna- 
łazłoby się w stanie katastrofalnym i wobec 

tego koniecznem byłoby połączenie z siecią 
wodociągów studni wywierconej przy Górze 

Zamkowej w roku ubiegłym, gdyż okazało 

się, że wydajność studni tej na godzinę przy 

próbnem pompowaniu wykazała 60 m*. Lecz 

nawet zabieg ten nie ratuje sytuacji i ko- 

niecznem jest wywiercenie nowej studni w 
Cielętniku dla powiększenia ilości wody. 

Następnie dzielnica objęta ulicami: Wo- 

lana, zauł. św. Michalskim, Literackim, Ło- 

toczek, Bakszta, z. Szwarcowym, Metropoli 

talną i Wiwulskiego nie posiada jeszcze wo- 

dociągu, aczkolwiek znajduje się w śród- 
mieściu i ze względów sanitarnych koniecz 
nem jest podanie ludności wody. 

Zarzut, że Magistrat prowadzi stale roz- 

kopywanie ulie jest o tyle nie słuszny, że 

nie wniknięto w przyczyny tego. Naprz. w 

dzielnicy, w której ma być przeprowadzony 

wodociąg dopiero przed półtora rokiem za- 

kończono roboty kanalizacyjne,  przyczem 

kanały są budowane na głębokości 4—6 mtr. 

Po wybudowaniu kanału, przynajmniej 1 

rok ziemia musi osiadać. Oczywiście to po- 

woduje kilkakrotne przebrukowanie przy 0- 

siadaniu trasy. Jednocześnie nie można za- 

kładać wodociągów, gdyż rury, wodociągowe 

idą nad kanałami lub krzyżuje się (na glę“ 

bokości 1,8—2 m.) i mogą być założone 

wówczas kiedy ziemia osiądzie. Dlatego na- 

stępuje ponowne rozkopywanie ulie i nowe 

przebrukowywanie. 

Pozatem jezdnia na ulicach częstokroć 

Obwieszczenie. 

mieszkaniach jednopokojowych 

mie 800 zł. z ”/ "fo i kosztami. 

596/V1 

bywa rozkopaną po przeprowadzeniu kana- 

lizaeji i wodociągu a to wówczas gdy są do- 

konywane połączenia .domowe przez pry- 

watne osoby, które to połączenia mogą być 

zakładane po ustaleniu głównej linji. 

Następnie wskutek przestarzałego ruro- 

ciągu gazowego przy naruszeniu. struktury 

ziemi następują deformacje tegoż rurociągu 

i wynikają nieszczelności, które wymagają 

ponownego rozkopywania. 

Prócz tego następuje zamiana sieci po- 

wietrznej na kablową telefonów, którą usku- 

tecznia Dyrekcja, Poczt i Telegrafów. 
Ul. Derewnickiej nie rozkopywano, a tyl- 

ko regulowano wysokość na całej długości. 
Przy regulacji ulicy został odkryty kabel 
elektryczny, dla którego trzeba było na bo- 
kach ulicę rozkopać i zagłębić go. 

Rozporządzając małemi środkami finan- 

sowemi Magistrat nie mógł całej ulicy za- 

brukować, gdyż są tam nasypy wymagające 

uleżenia się ziemi, a wykonał to w wykopie 
na odcinku najbardziej ruchliwym (Rybaki—- 
Pióromont). 

Odnośnie budowy dworca autobusów da- 
lekobieżnych przy ul. J. Jasińskiego to Ma- 
gistrat nie posiada na to specjalnych kredy- 
tów i cała praca wykonywana była doryw- 
czo dla zatrudnienia bezrobotnych w miarę 
udzielania kredytów przez Min. Pracy i Op. 
Społeczn., a obecnie musi być wstrzymaną, 
gdyż kredytów od 1 czerwca r. b. na zatrud- 

nienie bezrobotnych nie przyznano. Ostatnio 
celem zatrudnienia bezrobotnych roboty wzno 

wiono. 
Każda praca przez Magistrat jest projek- 

towana w całokształcie, lecz względy tech- 
niczne oraz stan finansów miejskich nie po- 
zwalają wszystkiego zakończyć w jednym о- 
kresie budowlanym. Miasto Wilno znajduje 
się w tych warunkach, że prowadząc wspom- 
niane roboty, pracuje się jak na terenie zu- 
pełnie nieprzygotowanym. Dla obywatela 
niewnikającego w trudności i warunki w ja- 
kich trzeba pracować, a tylko obserwującego 

zewnętrzne formy, nasuwają się myśli, któ- 

rych wykładnikiem jest końcowa notatka w 
artykule „Najbliższe Projekty Komisji Tech- 
nicznej. 

W tych warunkach finansowych, w ja- 
kch obecnie miasto znajduje się, Magistrat 

zamiary swoje musi dostosowywać do naj- 
bardziej palących spraw, które się nie dają 
odłożyć, a do takich 'należy zaopatrzenie 

miasta w wodę oraz zamiana przerdzewia- 

łego kabla prądu stałego w tak zaludnionej 
dzielnicy jak rejon ul. Mickiewicza od 3-g0 
Maja i ul. Subocz gdyż kabel ten ułożony 
przed 25-u laty wykazuje ogromną stratę 
proądu w sieci, spadek woltażu i wymaga 
specjalnie pędzenia przetwornicy, która prze- 
kształea prąd zmienny na stały. 

Zamiana kabla jest tem ułatwiona, że 
kabel otrzymuje się na długoterminowy kre- 
@у) z fabryk krajowych i nawet fabryki te 
udzielają kredytu na robociznę. 

W. Czyż 
wiceprezydent m. Wilna. 

W związku z artykułem p. Witolda Skin- 
dera „Macosze traktowanie szkoły powszech - 
nej w Turgielach przez samorząd gminny 
umieszczonym w poczytnem piśmie W. Pa- 

na z 14 maja 1931 r. Nr. 111/2053, Wydział 
Powiatowy Sejmiku Wileńsko-Trockiego pro 
si o podanie następujących wyjaśnień. 

1) Nieprawdą jest, że autor wspomnia 
nego artykułu p. W. Skinder wyczerpał wszy 
stkie środki prawne w celu kapitalnego odre- 
montowania budynku szkolnego w Turgie- 
lach, gdyż wcale nie zwracał się w tej spra- 
wie do Wydziału Powialowego, który jest 

Nr. 143 (2085) 

bezpośrednią władzą nadzorczą nad šamou- 

rządem gminnym. 

2) Nieprawdą też jest, żeby zastępca sta- 

rosty p. Łukaszewicz karcił p, Wójta gminy 

za rzekome złe traktowanie przezeń szkoły 

w Turkielach, gdyż podobny wypadek nie 

miał miejsca, 

3) Również nieprawdą jest, że Zarząd 

gminy wybudował studnię z sum szkolnych 

na dziedzińcu urzędu gminnego, zaś pra- 
wdą jest, że studnia została wybudowara 

dla użytku urzędu gminnego i szkoły w Tur- 

gielach — budynek której przylega do zabu- 

dowań urzędu gminnego — z funduszów 
własnych gminnych. 

Przytem stwierdzam, że za czas od 1925 

r. do 1930 r. włącznie preliminowano na 

utrzymanie szkoły powszechnej w Turgielach 

zł. 3.903,50 wydatkowano zaś zł. 3.928,60, co 

również zaprzecza twierdzeniom p. Skindera 

o krzywdzeniu rozmyślnem szkoły — рглей 

wójta gminy. 
J. Radwański 

Starosta 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego. 

WSR RES TESTIKIS 

WŚRÓD PISM 
„Polacy, zagranicą”. Miesięcznik, poświę- 

cony sprawom społecznym, kulturalnym i 

gospodarczym. Organ Rady Organizacyjnej 

Polaków z Zagranicy, (R. II. Nr. 5—%6). Ce- 

na 1 zł, 50 gr. 

Czerwcowy numer miesięcznika „Połacy 

Zagaranicą“, powiększonej objętości, został 

w całości poświęcony młodzieży polskiej za- 

granicą. 

Bardzo doniosłe zagadnienie zapoznawa- 

nia młodzieży polskiej zagranicą zamiesz- 

kałej, z krajem ojczystym — omawiają ar- 

tykuły C, Zagórskiego „Kolonje letnie dla 

dzieci polskich z Niemiec* i S. Knauffa 

„Kształcenie młodzieży emigracyjnej w kra 

ju”. О konieczności i najodpowiedniej- 

szych formach pracy wychowawczej wśród 

młodzieży emigracyjnej w Stanach Zjedno- 

czonych i we Francji, największych obecnie 

podobnych środowiskach polskich zagranicą, 

dowiadujemy się z artykułów „Ankieta e 

wychowaniu i ideałach młodzieży polsko- 

amerykańskiej" i „Organizacja kół młodzie= 

ży szkolnej we Francji*. Rolę sportów i in- 

nych metod, wpływających dodatnio na roz: 

wój fizyczny młodzieży oceniają specjalnie 

w stosunku do naszej młodzieży zagranicą 

J. Sokołowski w artykule „Znaczenie wycho- 

wania fizycznego* i J. Wołkowicz w szkicu 

„Letnie obozy harcerskie zagranicą“. Intere- 

"sujące zagadnienie teatru polskiego na ob- 

czyźnie, a zwłaszcza jego wpływy na mło- 

dzież, przedstawia S. Turewiczówna p. t. 

„Zespoły teatralne wśród Polonji Zagranicząy 

nej“. 
Artykuł Z. Leszniewskiego „Polska mło- 

dzież akademicka w przygranicznych pań- 
stwach* daje zarys dzisiejszej narodowo-spo 

łecznej organizacji akademików w Litwie, 
Łotwie, Niemczech, Czechosłowacji i Rumun - 

ji: 
Specjalny ten, rozszerzony numer orga- 

nu Rady Organizacyjnej Polaków z Zagrani- 

cy uzupełniają: ciekawa aktualna kronika 
z-życia rodaków naszych w państwach Euro 
py i Nowego Świata, obszerna i systematy- 
czna bibljogratja artykułów w prasie bieżą- 
cej, dotyczących życia i potrzeb Polaków w 
dwudziestu krajach oraz wiadomości o pra- 
cach bieżących Rady Organizacyjnej Pola- 
ków z Zagranicy. 
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Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 

nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 0. P. C. po- 

daje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 czerwca 

1931 r. o godzinie IQ-ej rano w Wilnie przy ul. Betle- 

jemskiej Nr. 34 odbędzie się sprzedaż z licytacji, na- 
leżącego do Adama Sulżyckiego majątku ruchomego, 

składającego się z domu drewnianego starego o 2 

z kuchnią i sienią, 

oszącowanego na sumę 800 zł. na zaspokojenie pre- 

tensji Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna w su- 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

Michał i Józef 
Baczyńscy 

poszukują rodziny, skła- 
dającej się z sióstr: Cz. 
Bytkiewicz i Z. i N. Ba- 
czyńskich. Uprasza się o 
nadesłanie tych informa- 
cyj do Administr. „K.W.* 

I Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

  

Akuszerka 

NjA (AXNE[OWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

  

SPRZEDAJE SIĘ 

PIWIARNIA 
prosperująca od 1919 г. 
z całkowitem urządzenierm 
oraz dwoma gabinetami 
i mieszkaniem. Adres w 
Red. „Kurjera Wilensk.“ 
  

može w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

Komornik Sądowy (—) K. Karmelitow. 
na dogodnych warmnkach 

  

Odwołanie. 
niniejszem odwołuje 

dzień 3.VII 1931 r. na godz. 10 rano. 

26 czerwca roku bież. 

595/VI 

  

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, 

kowany, z długoletnią praktyką 

binn mecha ee ltaledhik 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 

uiica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. Wiadomo: 

  

   

Dyrekcja Szpitala Państwowego w Wilejce pow. 
przetarg oddania remontów 

w gmachu szpitalnym z dn. 26.VI r. b. i wyznacza na 

ZAKŁAD KRAWIEGKI 
H. KLIMAŃSKI 

i moezopłeiwwe, 

ulica Mickiewicza 4, 

  

I. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

ogniotrwała na. Kasa 
О eleiun 1U- rewnianej I NA RATY. telefon 10-90, A ; 

NADESZŁY NOWOŚCI od godz. 9-12 1 4—8. | podstawie sprzedaje się- 
3 Beliny Nr. II, m. |. 

  

UDZIELAM 
korepetycyj 

Ślepe kosztorysy można nabywać w kancelarji 

Szpitala za opłatą 10 złotych, począwszy od dnia 

Dr. med. Alfred Krauss 
Dyrektor Szpitala Państwowego 

w Wilejce powiatowej. 

wykwalifi- 

UL. Piłsudskiego 2, m, 41, 
poleca ostatnie nowości 
mód. Ceny przystępne. 

Wykonanie solidne. 

  

Wytwórnia aparatów radjow. 

KULT-RADJO 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 8 
tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakości odbior- 

niki, aparaty anodowe. 

MIESZKANIE 
5 pokolowa od zaraz 

do wynajęcia. 
Antokolska 33, dozorca 
wskaże. Informacje bliższe 

  

  

  

   
M. Pohulanka 14—5.   

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z, P. 29. 

r. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczna i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 

OKAZYJNIE 
Sprzedaje się tachta, ku- 
szetka i garnitur mebli 
salonowych, oraz wazony. 

    Jagiellońska 5, m. 64. 

      

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K. 

DOM żżż dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12: 
(dawniej Nr. 46), o warun 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela, 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 

  

drewniany 

  

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

  

obok dworea kolejow.) Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 PP- Następny program: Dziewczyna ze spelunki 

KINO -TEATR Najlepsza aparatura w Wilnieł ® wow, e e r BOR, dlasn. 

STYLOWY We ZER ME Piesn žywio low ži 
W rolach głównych: Cary Cooper i Lupe Velez wykonają szereg przepięknych melodyjnych pieśni i romansów. 

aliew Wielka 36. D_PROGRAN: Najnowszy tygodnik Paramountu, Ostatnie akialności całego Świata, - 

AEK B A R DRE” 

TADEUSZ SIKORSKI. 12) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Wichrowski zagadnął znajomego Chińczyka, co 

za cel ma ta walka, czy to są żarty, czy to istotnie 

odbywa się akt zniewolenia na oczach widzów. 

— Zupełnie na serjo — wyjaśnił Chińczyk — 

chodzi o wykazanie siły ze strony mężczyzny a zręcz: 

ności ze strony kobiety, zakładający się zaś grają, jak 

w cyrku. Przecież u was w Europie zabijają się przy 

zapasach bokserskich, u nas to jest niewinna gra. 

Dla tego rodzaju zawodów istnieją ustalone już prze 

pisy, których zawodnicy nie mogą przekraczać. 

Zwykle kończy się tem, że kobieta ułega i za seans 

dostaje kilka: dolarów. Jest to gra, która przynosi 

dobry zysk właścicielowi zakładu. 

Riksza wjechał w gęsty tłum, który rozstępował 

się leniwie naskutek jego przeraźliwych okrzyków. 

W lekkich jedwabnych niebieskiego koloru chałatach, 

zapiętych na pięć złoconych guzików, błyszczących 

w misternie wyszytych ciemnych pętelkach, posuwały 

się wolno szeregi Chińczyków. Ich czarne okrągłe 

czapeczki z małemi kulkami na czubkach kołysały się 

rytmicznie jakby pod takt muzyki. Szeregi trzymają- 

cych się za ręce młodych Chinek tworzyły malownicze 

grupy. Dziwnie jednolity był ich ubiór. Miały na sobie 

niebieskie, zielone, różowe i czerwone bluzki oraz sze- 

rokie majtki ze srebrnemi ozdobami. Ichtwarze z mi- 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

  

gającemi w uszach dużemi kolczykami były miedziane. 

Błyszczały czarne skośne oczy i Iśniły się na słońcu 

gładko uczesane czarne włosy. Niektóre zwyczajem 

japońskim miały koafiury wysokie, tworzące piramidy, 

na których kołysały się złote szpilki i metalowe duże 

kwiaty. Szły one jak na szczudłach, pozuwając się 

wolno na ostrych, maleńkich nóżkach, do których 

szczelnie przylegały kolorowe pantofle. 

Poeci chińscy poświęcają poematy zniekształco- 

nym nogom kobiet, nazywając je „złotemi liljami“. 

Chinka, kładąc się spać, zupełnie obnaża swe bronzowe 

pięknie toczone ciało, za wyjątkiem nóg, nigdy ona 

pie zdejmuje swych kolorowych pantofli, nigdy nie 

pokazuje swych nazawsze zaplecionych nóg. Okrutny 

ten zwyczaj chiński opiera się na dwóch zasadach 

chińskiej logiki: krew, ściągnięta w nogach, silniej 

przelewa się do bioder, a przez to kobieta staje się 

więcej namiętna, pozatem Chińczycy uważają, że ko- 

bieta nie potrzebuje dużo chodzić i oddalać się od swe- 

go domu, poza którym łatwiej jej zdradzić męża. 

Riksza naraz stanął jak wryty przed rzęsiście 

oświeloną restauracją, położoną nad brzegiem jeziora. 

Rozległy się ogłuszające krzyki kelnerów, którzy w ten 

sposób oznajmiali, że przybył znakomity i oczekiwany 

gość. Prowadzono go ostentacyjnie przez szereg pu- 

stych pokojów. Mieszkania chińskie wogóle posiadają 

mało mebli, sa w pokojach miejsca wyznaczone dla 

siedzenia nieco podwyższone, pokryte skórą lub suk- 

nem, a na ścianach wydłużone bez żadnej perspektywy 

óbrazy, na których obłoki, lasy i zwierzęta zlewają się 

w jeden kolorowy dywan. Obok dużego stołu zwykle 

stoją systematycznie porozstawiane lakierowane twar- 

   

  

           

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

  
de taburetki. Niezgrabne okna wyrażają pewnego 

rodzaju pogardliwy stosunek Chińczyka do wnętrza: 

swego mieszkania. Chińczyk z konieczności tylko prze- 

bywa w mieszkaniu, kiedy zła pogoda nie pozwała 

mu przebywać na słońcu. i 

W niewielkim gabinecie na taburetkach siedziało 

dwóch Chińczyków. Jeden z nich był w okularach. 

co oznaczało uczonego, drugi to urzędnik celny. Lekko 

się skłonili, wstając z miejsc, zgodnie podnieśli na znak 

pozdrowienia ręce, poczem skrzyżowali je na piersiach, 

a dopiero po chwili zamienili z Wichrowskim słabe 

uściski dłoni. 
Urzędnik był znawcą kuchni chińskiej. Z wielką 

powagą podwinął rękawy swego eleganckiego chałatu, 

wziął bambusową pałeczkę, zdjął z niej maleńką po- 

chewkę i wnet z pod ostrza, na długim zwitku białego 

cienkiego papieru zaczęły wypełzać, jak poczwarne 

robaczki, hieroglify. Z artystycznem zacięciem i zwy- 

słem smakosza Chińczyk zredagował i wypisał menu 

obiadowe. 
— To będzie bardzo smaczne — zapewniał gościa 

z miłym uśmiecheni, tłumacząc mu sposób przygoło-,, 

wania potraw. O, Chińczycy, lubią dobre jedzenie. 

Obiad rozpoczął się od ciastka. Ostrożnie, wyto- 

czonemi palcami Chińczyk bierze ciastko i zręcznym 

ruchem w całości kładzie je do ust. Następnie podano 

kawałki smażonych jabłek, gruszek, ananasów, wiśnie, 

przełożone lodem w kryształowych talerzykach, potem 

sałatę z różowych homarów, lśniące buchające parą 

sadło, trepangi następnie całą masę niebywałych kom- 

pozycyj warzyw, traw, mięsa, ryb, zup. 

Ożywiona rozmowa toczyła się między Wiehrow-   
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monk 

skim a urzędnikiem po rosyjsku, uczony bowiem nie 

znał tego języka. Urzędnik tHumaczył, uzupełniając 

swemi wyjaśnieniami. 
Za biesiadującymi stały małe dziewczęta chińskie, 

które przyjemnie pachnącemi ręcznikami ocierały 

spocone twarze i szyje ucztujących. Ich drobne koš- 

ciste palce ślizgały się po twarzy jak wprawna ręka 

masażystki. Równocześnie u sufitu duże płócienne 

wachlarze ochładzały powietrze. 
— My, Chińczycy, — rzekł uczony szukamy 

w życiu Prawdy i Światła, a inne narody prowadzą 

okrutne wojny. Przed wieloma laty i my prowadzi- 

liśmy wojny, lecz teraz jesteśmy o tyle rozumni, że za- 

przestaliśmy bezmyślnego mordowania. 

— Jednak — zauważył Wichrowski — wojna do- 
mowa toczy się w Chinach. 

— To nie wojna, odparł uczony, a intrygi cudzo- 

ziemców, którzy dają pieniądze, a nasi generałowie 

zarabiają na tem. 

— A jakie reformy są potrzebne w Chinach? — 

zapytał Wichrowski. 

— Reformy? --powtórzył łtumacz z pewnem zdzi- 

wieniem, jakby nie rozumiał o co chodzi. Po chwili 

przetłumaczył zdanie i uczony oświadczył: 

— Żadnych reform nie trzeba, lecz żeby w Chi- 

nach był porządek należy zebrać wszystkich tłuma- 

czów i uciąć im głowy. Ci Uumacze przynoszą Chi- 

nom najwięcej zła. 
* Urzędnik zaczął się śmiać. 

— Poco mówić takie przykre rzeczy, nam trzeba 

coś wesołego, ja chcę muzyki, żonglerów. 

Den 
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