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(Wywiad z wojewodą wileńskim p. Zygmuntem Beczkowiczem). 

Nowomianowany wojewoda wi- 

leński p. Zygmunt Beczkowicz znany 

jest już społeczeństwu  wileńskiemu 

  

jako dotychczasowy wojewoda sąsied - 

niego województwa nowogródzkiego. 

Kto zetknął się z województwem no- 

wogródzkiem 

paru latach administrowania tą zie- 

mią przez wojewodę Beczkowicza ze 

zdumieniem spoglądał na zmiany, ja- 

kie zachodziły w tym zaniedbanym 

dawniej zakątku Rzeczypospolitej. 

Wszędzie widać ład i porządek, nie- 

zwykły jak na ciężkie czasy powo- 

jenne rozwój we wszelkich dziedzi- 

przynajmniej raz 

nach życia społecznego i gospodarcze- 

go oraz sprawność i sprężystość orga- 

nizacji. Zasługa to znaczna p. woje- 

wody Beczkowicza, który rządząc zie- 

mią nowogródzką sam dając maxi- 

mum sił i energji, potrafił również i 

innych do tego zachęcić. 

Przybywa więc wojewoda Beczko- 

wicz do Wilna na swe nowe stanowi- 

sko z dużym kapitałem doświadczenia 

oraz położonych przy poprzedniej pra- 

cy wybitnych zasług. Rozumiemy, że 

wojewoda Beczkowicz spotka się na 

z wielu zagadnie- 

niami odmiennemi niż w wojew. no- 

wogródzkiem, zamiar jednak zgodnej 

współpracy z całem społeczeństwem 

miejscowem, wyrażony, jak to niżej pi- 

terenie wileńskim 

szemy. już na wstępie swego przyby- 

cia do Wilna przez p. wojewodę Becz- 

kowicza  przedstawicielowi naszego 

pisma, pozwała wierzyć, że zagadnie- 

nia te zostaną należycie potraktowane. 

Społeczeństwo wileńskie również wy- 

tęży wszystkie swe siły, by władzom 
w ich zamierzeniach dopomóc. A 

wspólne zrozumienie i zgodna współ- 

praca to jedydny niezawodny środek 

na osiągnięcie zamierzonego celu. 

# 

Celem bliższego zapoznania społe- 

czeństwa wileńskiego z nowomianowa- 

nym wojewodą udaliśmy się do p. woj. 

Beczkowicza z prośbą o poinformo- 

wanie za pośrednictwem naszem szer- 

szego społeczeństwa o swoich planach 

i zamierzeniach jako wojewody wi- 

leńskiego. Pomimo zrozumiałego, w 

pierwszych dniach przejmowania u- 

rzędowania, braku czasu z całą up 

rzejmością p. informacyj 

nam udzielił. 

— Jaki jest plan działalności i o0- 

gólne zamierzenia Pana Wojewody?— 

stawiamy pierwsze pytanie. 

wojewoda 

—- Obejmując stanowisko woje- 

wody wileńskiego — brzmi odpo- 

wiedź — jedynem mojem  pragnie- 

niem jest chęć zrobienia wszystkiego 

na co mię stać. Cały swój zapał, siły 

i energję oddam na usługi Wilna i 

społeczeństwa wileńskiego. 

wszystkiem jednak będę się starał 

Przede- ° 

kontynuować prace nad podniesie- 

niem i rozwojem Wilna i Wiłeńsz- 

czyzny rozpoczęte przez długoletniego 

i dobrze tej ziemi zasłużonego woje- 

wodę, obecnie marszałka Senału, p. 

Władysława Raczkiewięza oraz peł- 

nego energji i inicjatywy dotychcza- 

sowego p. o. wojewody p. Stefana Kir- 

tiklisa. Jako kilkuletni wojewoda są- 

siadującego województwa nowogródz- 

kiego miałem możność częstego sty- 

kania się z ziemią wileńską i mam 

oczy otwarte na to co tu zrobiono. 

Nie przychodzę więc na grunt całkiem 

nieznany co, sądzę, znacznie mi pracę 

ułatwi. Ale w pracy swej nie chcę być 

odosobniony i dlatego dążyć będę do 

szerszego zapoznania się i zbliżenia 

ze społeczeństwem co, nie wątpię, u- 

łatwi mi oparcie pracy na najszer- 

szem podłożu społecznem, bowiem tyl- 

ko na tym trwałym fundamencie wza- 

jemnego zaufania pragnę oprzeć swo: 

je plany. 

Rola wojewody wileńskiego po- 

winna być dostosowana do charakte- 

ru i roli Wilna, które nietylko jest sto- 

  

Po %icą tej ziemi, lecz. reprezentuje, ra- 

zem ze Lwowem, społeczeństwo całego 

wschodu państwa polskiego. Rolę tę 

trudną a wzniosłą podejmuję z wiarą 

i ufnością w jej urzeczywistnienie. 

Na sprawy gospodarczego charak- 

teru zwrócę przedewszystkiem uwagę, 

bo nietyłko ośrodkiem pracy kultural- 

nej i duchowej powinno być Wilno. 

ale również i promotorem Śmiałej ini- 

cjatywy gospodarczej. Jako stolica i 

ośrodek ogromnej połaci Rzeczypos- 

politej, powinno Wilno obejmować, a 

możliwie i koncentrować pracę gospo-' 

darczą sąsiednich województw. Je- 

stem bowiem przekonany, sądząc już 

z  Nowogródczyzny, którą dobrze 

znam, że sąsiednie województwa rolę 

Wilna zrozumieją i każdą jego twór- 

czą inicjatywę poprą. 
— Jakie różnice i podobieństwa, 

zdaniem Pana Wojewody, istnieją po- 

między warunkami i potrzebami wo- 

jewództw wileńskiego i nowogródz- 

kiego? — stawiamy następne pytanie 

                           

myśle p. wojewoda — trudno mi bę- 

dzie dać narazie zupełnie ścisłą odpo- 

wiedź, bowiem całej Wileńszczyzny 

dokładnie nie znam. Opierając się tyl- 

ko na dotychczasowej może nieco po- 

bieżnej znajomości Wileńszczyzny i 

oczywiście dokładnej Nowogródczyz- 

ny, mogę stwierdzić, że poważnym 

brakiem województwa nowogródzkie- 

go jest brak ośrodka, któryby mógł 

całego 

niektóre 

koncentrować w sobie życie 

województwa, Wprawdzie 

miasta na terenie woj. nowogródzkie- 

go w ostatnich paru latach znacznie 

rozrosły się i rozwinęły, jednakże za- 

dania tego spełniać jeszcze nie mogą. 
Ko ipso więc, jak to już zaznaczy- 

łem, ośrodkiem takim dla tych ziem 

może i powinno być tylko Wilno. 

Rozumiem tę rolę Wilna i dłatego 

będę usiłował, ażeby utworzyć z Wil- 

mózgu gospodarczego 

ziem, które przez swoją strukturę go- 

spodarczą i położenie do Wilna ciążą. 

Przedewszystkiem więc uważam, że 

trzeba związać Wilno z większemi o- 

środkami sąsiednich województw sie- 

cią dobrych dróg bitych umożliwiają- 

na ośrodek 

cych przewóz większych transportów - 

towarów i ulepszyć komunikację ko- 

lejową. 

Izba Przemysłowo-Handlowa jest 

wspólna dla województw wileńskiego 

i nowogródzkiego. Uważam to za wiel- 

ki plus dla interesów gospodarczych 

obu województw. Ale posuwam się da- 

lej twierdząc, że i izby rolnicze oraz 

związki producentów powinny być w 

tych województwach w ściślejszej ze 

sobą łączności. Stworzy to jednolitość 

organizacyjną i pomimo dzielących ich 

terytorja granic 'administracyjnych, da 

większą siłę, a tem samem i łatwiejszą 

możność urzeczywistnienia swoich po: 

stulatów. 

Co do różnic pomiędzy obu woje- 

wództwami to muszę jeszcze zazna- 

czyć, że istnieje też różnica w warun- 

kach gospodarczych tych  woje- 

wództw. Rolnik nowogródzki dzięki 

urodzajniejszej glebie jest zamożniej- 

Szy, posiada więc i siłę zbywezą 

czy też nabywczą większą. Tu zaś 

gleba jest lżejsza, mało urodzajna, si- 

łą więc rzeczy i rolnik jest biedniej- 

szy. Parokrotne zaś nieurodzaje, a о- 

stainio powódź dały się również we 

znaki ludności. 

— Właśnie o tem chcieliśmy mó- 

wić z Panem Wojewodą—wtrącamy. 

Jakie sposoby ulżenia ciężkiej sytuacji 

ludności i podniesienia jej dobrobytu 

przewiduje Pan Wojewoda? 

— Ciężka sytuacja rolnietwa w ta- 

kich krajach rolniczych jak nasz, о- 

czywiście odbija się na całokształcie 

życia gospodarczego. Zubożenie rolni- 

ka pociąga zmniejszenie jego siły na- 

bywczej, to zaś powoduje zastój w 

przemyśle i handlu. Nietylko więc 

w takich wypadkach cierpi pewna 

kategorja ludności, ale cała ludność 

zarówno wsi jak i miast. Pragnę więc 

przyjść w tym względzie ludności z 

jak najwydatniejszą pomocą. Ale — 

jestem zwolennikiem mobilizowania 

przedewszystkiem własnych sił, licze- 

nia na własne siły. Nie należy jednak 

tego interpretować w tym sensie, ja- 

kobym był zwolennikiem pozostawia- 

nia ludności wyłącznie własnym si- 

łom, bez żadnej opieki i pomocy ze- 

wnętrznej. Owszem, uważam, iż po- 

moc rządu może być w wielu wypad- 

kach konieczna. Wpierw jednak spo- 

łeczeństwo powinno dać 

ze siebie nie oglądając się na strony, 

powinno znaleźć drogi, ustalić wyty- 

czne działania i dopiero wówczas, gdy 

samo nie będzie miało dostatecznej si- 

ły do urzeczywistnienia swych planów 

i zamierzeń, prosić rząd o pomoce, bo- 

wiem tylko takie podchodzenie do 

różnych zagadnień uczynić może da 

ne społeczeństwo silnem, zwartem i od 

maximum 

.pornem na wstrząsy. 

Już w pierwszym dniu swego tu 

urzędowania zetknąłem się z najdo- 

tkliwszą i niewątpliwie najważniejszą 

bołączką zresztą nietylko miast pol- 

skich, ale i całego dziś świata, miano- 

I na tę sprawę 

w pierwszym rzędzie zwrócę najwięk - 

szą uwagę. 

Po konferencjach z władzami sa- 

wicie z bezrobociem. 

, morządu miejskiego oraz .przedstawi- 

cielami związków robotniczych, posta- 

ram się bliżej zapoznać z kwestją bez- 

robocia i w miarę możności złu zara- 

dzić. Tu pomoc rządowa jest nie- 

odzowna, to też wytężę wszystkie swe 

siły, by potrzebne na prowadzenie ro- 

bót pieniądze uzyskać. Wilno posia- 

da znaczne możliwości zmniejszenia 

bezrobocia, bowiem ma wiele potrzeb 

przy których zaspakajaniu powinno 

znaleźć pracę wielu robotników. 

— Jeszcze jedno pytanie, Panie 

Wojewodo. Jaki będzie Pana stosunek 

do zagadnień narodowościowych? 

— Uważam to zagadnienie za zbyt 

poważne i bez bliższego jemu na miejs- 

‚ су przyjrzenia się nie chciałbym nic po 

wiedzieć. W każdym bądź razie mam 

już w tym względzie pewne doświad- 

czenie z terenu wojedództwa nowo- 

gródzkiego i uważam, że interes pań- 

stwa wymiaga wzajemnej współpracy. 

Po zapoznaniu się z terenem i wa- 

runkami będę podchodzić do różnych 

zagadnień narodowościowych z całym 

objektywizmem z wnikliwością i ży- 

czliwością. 

Na tem naszą rozmowę zakończy- 

liśmy. 

Jotwicz. 

* * 
** 

Wojewoda wileński 
p. Zygmunt Beczkowicz 
Urodzony na Podlasiu w części przylega- 

jącej da Chełmszczyzny. Naukę pobierał w 
gimnazjum rosyjskiem w Siedlcach, skąd 
był dwa razy wydalony za „niebłagonadzioż- 
ność* pierwszy raz w roku 1902 po strajku 
religijnym i w 1905 roku po ogólnym straj- 
ku szkolnym. Po powtórnem usunięciu, do 
gimnazjum państwowego już przyjęty nie zo- 
stał i ukończył szkołę prywatną polską Chrza- 
nowskiego w Warszawie. Ponieważ szkoła ta 
żadnych praw nie posiadała, egzaminy ma- 
turalne musiał składać jako eksternista. 

Po uzyskaniu świadectwa „dojrzałości w 
roku 1907 wyjeżdżda da Moskwy i wstępuje 
do uniwersytetu na wydział prawny. W roku 
1911 ukończył uniwersytet w Moskwie ze 
specjalnem uwzględnieniem ekonomji i są- 
downictwa. Po ukończeniu wyższych stud- 
jów wraca do Siedlec i tu jako aplikant są- 
dowy pełni czynności sądowe. Po ewaku- 
acji wojsk rosyjskich w 1915 roku pomimo 
wyjazdu Sądu w głąb Rosji Siedlec nie opu 
szcza i tu podczas okupacji niemieckiej bierze 
czynny udział w pracach Komitetu Obywatel- 
skiego pracując usilnie nad organizacją są- 
dów polskich do powstania których, jak wia- 
domo, Niemcy nie dopuścili. Wyjeżdża do 
Warszawy i w 1917 roku jest jednym z współ- 
pracowników Departamentu Sprawiedliwoś- 
ci przekształconego później na Ministerstwo, 
w którem pracuje do 1920 roku. W roku 

tym bowiem zostaje mianowany zastępcą ko- 
misarza rządu na m. Warszawę, na którem to 
stanowisku pozostaje do 1924 r. Od roku 
1924 do 1926 jest vice-wojewodą warszaw- 
skim, zaś od września 1926 r. do 20 czerwca 
1931 roku. wojewodą nowogródzkim. 

W okresie pracy swej już w państwie pol- 
skiem, a szczególnie jako zast, komisarza 
rządu w Warszawie i wojewoda nowogródz- 
ki, p. Zygmunt Beczkowicz bierze czynny u- 
dział w pracach różnych organizacyj społe- 
cznych, w komitetach pomocy akademikom, 
L. O. P. P., organizacjach spółdzielczych, a 
ostatnio w pracach przysposobienia wojsko- 
wego. 

    

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urzędzenia 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. — — 

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

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

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

i lekarzy:konsultantów. — 

Przyjęcia na Zamku. 

WARSZAWA, 24. VI. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 24 b. m. o godzinie ii prezesa 
Banku Polskiego. O. godzinie 12-ej 
Pan Prezydent przyjął delegację ko- 
mitetu ogólno-polskiego zjazdu oszczę- 
dnościowego w osobach dr. Grubera i 
„dyrektora Szarzyńskiego i Szczepkow 
skiego. Przychylając się do prośby de- 
legacji Pan Prezydent wyraził zgodę 
na przyjęcie uczestników zjazdu na 
zbiorowej audjencji w dn. 28 czerw- 
ca r. b. 

Specjaine wynagrodzenia 
dla kolejarzy i pocztowców. 

(Tel. od wł, kor. z Warszawy). 

" Dowiadujemy się. że Rada Mini- 
strów wyasygnowała już na rok 1931 - 
1932 pewną kwotę na wypłaty specjal- 
nych wynagrodzeń dla pracowników 
polskich kolei państwowych oraz poczt 
i telegrafów i telefonów. Jednocześnie 
Rada Ministrów upoważniła min. kom. 
i min. p. i t. dó wypłacenia pracowni- 
kom tych specjalnych wynagrodzeń w 
miejsce zniesionych ostatnio uchwałą 
Rady Ministrów dodatków budowla- 
nych. 

Dalsza akcja oszczędnościowa rządu. 
Zmniejszenie djet posłom i senatorom. 

Tel. od wł. kor. 2 Warszawy. 

Dowiadujemy się, że rozporządzenie Rady Ministrów o skasowaniu 
dodatku stołecznego do uposażeń iunkcjonarjuszów państwowych doty- 
czy również djet posłów i senatorów. 
djety poselskie i senatorskie zmniejszą się o 176 zł.; 

Na podstawie tego zarządzenia 
djety marszałków 

Sejmu i Senatu o 702 zł, wicemarsz. o 261 zł. miesięcznie każdego. We- 
dług obliczeń miesięczna oszczędność uzyskaną dzięki temu wyniesie 
100 tys. zł. a skarb państwa zaoszczędzi tylko na djetach do końca r. b. 
około 1 milj. zł. 

Pułk. Kostek Biernacki przeniesiony 
w stan spoczynku. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

Ukaże się zarządzenie M. $. Wojsk. 
o przeniesienia w stan spoczynku nie- 
czynny na okres 12 miesięcy pułk. Wa 

cława Kostka Biernackiego dotychcza- 
sowego dowódcy 38 pułku piechoty w 
Przemyślu. 

‚ . Przedłużenie paktu 
niemiecko-sowieckiego podpisane. 
MOSKWA, 24-VI. (Pat). Dnia 24 czerwca zastępca komisarza 

spraw zagranicznych Krestinski i ambasador niemiecki von Dircksen pod- 

pisali w Moskwie protokół o przedłużeniu mocy obowiązującej paktu, 

zawartego między Z.S.R.R. 

w Berlinie. 

a Rzeszą Niemiecką dnia 24 czerwca 1926 r. 

Równocześnie termin obowiązywania konwencji, zawartej przez oba 

rządy w sprawie procedury koncyljacyjnej, został uzależniony od trwania 

mocy obowiązującej wyżej wzmiankowanego paktu. 

W podpisanym dziś protokóle oba rządy dają wyraz swemu prag- 

nieniu kontynuowania zapomocą przedłużenia tego paktu przyjacielskich 

stosunków, istniejących między Z.S.R.R. a Niemcami, a odpowiadających 

interesom obu krajów, oraz dopomożenia do utrwalenia powszechnego 

pokoju. 

Pakt może być wypowiedziany zapomocą deklaracji, uczynionej na 

rok zgóry, ale w każdym razie nie wcześniej, jak dnia 30 czerwca 1933 

roku. W przeciwnym razie pakt automatycznie zachowuje nadal swą: 

moc obowiązującą. Pakt musi być ratyfikowany przez obie strony. 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Zgon gen. brygady inż. Ś. p. 
Jaxa-Rożena. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj po poł. zmarł w Warsza- 
wie w wieku lat 56 gen. brygady inż. 
Władysław Jaxa-Rożen komendant 
Główny Związku Strzeleckiego. Św. p. 
gen Jaxa-Rożen znany był z walk nie- 
podległościowych pod pseudonimem 
Barnaba był on jednym ze współtwór- 
ców Związku Walki Czynnej, gdzie 
pełnił funkcję inspektora w szkole bo- 
jowej PPS. W czasie wojny świato- 
wej był on dowódcą baterji w 1 pułku 
legjonów z pułkiem tym odbył całą 
kampanję legjonową. W armji pol- 
skiej początkowo Ś. p. Jaxa-Rożen byt 
dowódcą dywizjonu następnie po woj- 
nie komendantem żandarmerji a na- 
stępnie komendantem garnizonu m. 
Warszawy, na którem to stanowisku 
awansował do stopnia generalskiego. 

Wyprowadzenie zwłok gen. bryga- 
dy Jaxy-Rożena z mieszkania w gma- 
chu komendy m. Warszawy do koś- 
cioła garnizonowego odbędzie się w 
nadchodzący czwartek o g. 6 po poi. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 

10 rano. 

  

  

Wezwanie. 
W odpowiedzi na wezwanie p. 

Aleksandra Kuszelewskiego z dn. 
23.VI. b. r. oświadczamy, że żadnych 

grzecznościowych weksli od wyżej 
wymienionego. p. Kuszelewskiego nie 
otrzymaliśmy i nie posiadamy, oprócz | 
weksli, wydanych przez p. Kuszelew- 
skiego za zakupiony towar, które nie 
były w terminie wykupione i obecnie 
są ściągane drogą egzekucji przez Ko- 
mornika Sądowego. 

Wzywamy p. Aleksandra Kusze- 
lewskiego do odwołania w dziennikach 
Jego wezwania w terminie trzech dni, 
w przęciwnym bowiem razie skieruje- 
my sprawę na drogę sądową. 

D/H. Leonard Pikiel i Gadd         

Giełda warszawska z dn. 24.VI. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
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Nad przepaścią. 
(List z Berlina). 

Gdy zwolennicy „Stalowego TIeł- 
mu“ pobrzękiwali we Wrocławiu bro- 
nią pod adresem Polski, a Hitler po- 

budzał w swych płomiennych mo- 
wach wojowniczych niszczycieli szyb 
w witrynach sklepów żydowskich, w 
Lipsku — owem prastarem centrum 
niemieckiego ruchu robotniczego —- 
zebrali się przedstawiciełe innych Nie- 
miec. Ów kongres niemieckiej socjal- 
demokracji wzbudził naturalnie zain 
teresówanie wszystkich politycznych 
ugrupowań. 

Na dwóch słupach opierają się po 
wojenne, demokratyczne, republikań- 
skie Niemcy — na koalicji katolickie- 
go centrum i socjaldemokracji Jeden 
z tych słupów — centrum — mocno 
przechylił się na prawo, dzięki koali- 
ji z partją ludową broniącą interesów 
ciężkiego przemysłu. 

Rząd Briininga prowadzi politykę 
sanacji niemieckich finansów kosztem 
obniżania poziomu życia szerokich 
mas ludowych. Bezsilny w stosunku 
do żądań kół wojskowych, ciężkiego 
przemysłu, obszarników i emerytów 
starego reżimu, pragnie rząd zrówno- 
ważyć budżet w drodze zmniejszenia 
pensji drobnym i średnim  urzędni- 
kom, uszezuplenia zasiłków socjal- 
nych, zwiększenia podatków i t. d. 
Powstawało więc pytanie, jak długo 
będzie socjaldemokracja popierała о- 
wą politykę, wywołującą burzliwy 
protest szerokich mas społecznych, 
jak długo będzie jeszcze lekceważyła 
nastroje swych wybrańców, jak dłu- 
go będzie ofiarą polityki gabinetu 
Briininga. 

Niedawne wybory w Oldenburgu 
dostatecznie zilustrowały ową ofiarę 
secjaldemokracji: straciła 30 proc. 
głosów. Przeciętny obywatel nie może 
zrozumieć jej polityki: budują pan- 
cerniki i odbierają ostatni kawał chle- 
ba inwalidom wojny i pracy?—Płacą 
19,423000 marek pensji generałom 
Niemiec cesarskich a odbierają zasi- 
łek bezrobotnym?—Urzędnikom, po- 
bierającym 220 marek miesięcznie, 
redukują 8,2 proc pensji a równocześ- 
nie byłemu dyrektorowi Reichstagu 
dr. Szachtowi wydają zasiłek'w wy- 
sokości 1 miljona marek na urządze- 
nie mieszkania 32-pokojowego! — 
1856 wyższych urzędników starego 
reżimu otrzymuje nadal pensję 23 
miljonów rocznie, a w tej liczbie były 
następca tronu Ruprecht — sam bę- 
dący arcymiljonerem. Czyż może par- 
ija robotnicza popierać taki rząd? 

Tak mówi człowiek z ulicy. „Czyż 
może być gorzej?* — „Tak!*, odpo- 
wiedział przywódca socjaldemokracji. 
„„Może być gorzej! Jeśli dojdą do wła- 
„dzy Hugenberg i Hitler, będzie jesz- 
cze gorzej! Dlatego też należy wszyst- 
ko tłumić w sobie, — i popierać rząd 
Briininga? — Tak się wypowiedział 
przywódca niemiecki socjałdemokra- 
cji. Prezydent Reichstagu Lóbe, przy- 
wódca lewego skrzydła partji umoty- 
wował ten punkt widzenia w obszer- 
nym artykule „Vorwarts“: Rząd Brii- 
ninga nie jest jeszcze największem 
złem dła kłasy robotniczej. 

Niemiecka socjal-demokracja jesz - 
raz uratowała gabinet Briininga. 

Aczkolwiek wielkie jest oburzenie, 
wywołane jego ostatnim dekretem 
oszezędnościowym, socjaldemokracja 
wolała pogodzić się z nim i zapobieg- 
ła zwołaniu Reichstagu, którego doma- 
gali się desperados z lewicy i prawicy. 
Cóż, bowiem, dać może taki Reichstag 
w którym tak silne są skrzydła ban. 
krutów politycznych, oprócz chaosu 
i anarchji? — Tragikomiczny stan, 
gdy zwolennicy parlamentaryzmu, 
występują przeciw zwołaniu  parla- 
mentu i popierają absolutyzm rządu! 

Wystarczy wskazać na to, że jedna 
tylko perspektywa zwołania Reichsta- 
gu kosztowała Niemcy miljard marek! 
W ciągu kilku dni ostrego kryzysu 
miljard marek ulotnił się — przeszedł 
do waluty obcej... 

Sam się osobiście przekonałem, jak 
pewien holenderski koncern nadesłał 
depeszę swym miejscowym przedsta: 
wicielom, by niezwłocznie za wszelką 
cenę zlikwidowali miljonowy majątek 
w Niemczech i przewieźli pieniądze 
do Holandji. „Nie chcemy trzymać w 
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Niemczech ani jednego feniga —oznaj 
mił przedstawiciel owej firmy. Co 
oznacza podobna ucieczka kapitału? 
Wzmożenie kryzysu, zwiększenie bez- 
robocia, krach finansowy. . Niemey 
przetrzymały ów finansowy krwotok. 
Nie posiadają jednak tyle krwi, by 
przetrzymać mogły kilkakrotne tego 
rodzaju krwotoki. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
EWDTROTOE O NGZÓR PRÓREGÓAZZ SOP RSEDCWGAWCA 

Jak się można dorobić 
na kryzysie... 

(Obrazek współczesny 2 Berlina), 

Bieda uczy ludzi sprytu, a kryzys i brak 
konjunktury jest też konjunkturą. 

W jednej z małych kawiarenek przy ber- 

lińskiej Friedrichstrasse siedzą dwaj młodzi 
ludzie. Niedawno jeszcze byli agentami han- 
dlow: Siedzą smutni. Pada deszcz. Jeden 

z nich ma palto. Młodszy wstaje, zabiera pal- 
to i wychodzi bez słowa. Po pewnym czasie 
wraca, wprawdzie bez palła, ale zaio х 12 
markami w kieszeni. Palto pozosiaje w lom- 
bardzie. Jest już czem zapłacić za kawę. 

Płacą i wychodzą. W pół godziny potem wy- 
najmują wpobliżu pokój na biuro, wpłaca- 
jac tytułem zadatku 10 marek. Nietylko go- 
spodarz, ale i dozorca jest uszczęśliwiony. 
Młodzi ludzie otrzymują klucz i kierują się 

do najbliższego składu z meblami. Do sklepu 
wchodzi tylko jeden. „Jaką prowizję otrzy- 
mam“ — zapytuje kupca — „jeżeli przyślę 
do pana klijenta, który kupi trochę mebli*. 

„Piętnaście procent** — odpowiada urado- 
wany kupiec. Po pół godzinie wchodzi drugi 
i wybiera 2 biurka, 4 krzesła i szafę. Rachu- 
nek wynosi 240 marek, płatnych w 10 ratach 
miesięcznych. 

Jeden wychodzi, wchodzi drugi. Podejmu- 
je należną mu prowizję w kwocie 30 marek. 
Wykupują z lombardu palto i idą na za- 
służony obiad. Po obiedzie młodszy z nich 
wstępuje do jednego ze składów maszyn do 

pisania, zapytując, jaką prowizję otrzyma w 
razie przysłania klijenta, który pragnie kupić 

„Piętnaście procent* — brzmi 
Według ustalonego programu po 

chwili wchodzi starszy i kupuje po krótkim 
targu maszynę za 300 marek na 20 rat mie- 

sięcznych. Pierwszą ratę w kwocie 15 marek 
płaci natychmiast. Wkrótce zjawia się młod- 
szy po swoją prowizję. Kupiec przyjmuje go 
przyjaznym gestem, wypłaca 45 marek. „A 
niech pan o nas pamięta i przyprowadzi nam 
jeszcze jakiegoś klijenta, jak pan widzi, moż- 
na u nas zarobić”, 

Teraz wracają szybko do nowego lokalu. 

Płacą natychmiast resztę kómornego w kwo- 

    

   

   

"cie 40 marek. Mają już lokal biurowy, kom- 
pletne urządzenie i ponadto 5 marek ma- 
jątku. 

Na drugi dzień umieszczają ogłoszenie: 
„Dam posadę stenotypistte za wynagrodze- 
niem*. Następnego dnia wpływa szereg ofert. 
Jakiś poważny, żonaty pan ofiarowuje 250 
marek za umieszczenie jego przyjaciółki na 
posadzie za 120 marek miesięcznie. 

Mają więc teraz biuro, 250 marek w ka- 
sie firmy i przystojną stenotypistkę. Trzeba 
jeszcze tylko zarejestrować firmę i wywiesić 
szyldzik. Ale jaki? Do tej chwili nie zdążyli 
jeszcze zdecydować, co właściwie będą w tem 
biurze robili. Ale to nie ważne. Grunt że 
zaczęli i że wedle wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa dojdą do' majątku. Umieli wyko- 
rzystać dobrą konjunkturę. Podczas dobrej 
napewnoby się to im nie udało. 

Pepierajcie Ligę Morską 

£—— i Rzeczną!! 

    

  

  

    

Armand Faliieres. 

PARYŻ (Pat). B. prezydent Republiki fraa- 
cuskiej Armand Fallieres, który onegdaj za- 
kończył życie w sędziwym wieku 90 lat, był 
jedną z najwybitniejszych postaci trzeciej 
republiki w końcu ub. i na początku bież, 
stulecia. Za jego to urzędowania w wew 
nętrznem życiu Francji odbyła się wiełka 
ewolucja. 

Po rządach Combesa, który wsławił się 
zaciętą walką z Kościołem i wywolanemi 

przez to rozterkami wewnętrznemi, kraj za- 
pragnął pokoju. Prezydent Falliers, aczkol- 
wiek obrany był głosami lewicy, z chwilą 
wejścia w progi pałacu elizejskiego odrzucił 
wszelkie sprawy partyjne, mając jedynie na 
widoku interesy narodowe.  Wczasie jego 
rządów zapoczątkowana została polityka 
uspokojenia umysłów i przytłumienie na- 
miętności partyjnych. Fallieres powołał do 
władzy Clemenceau po głośnej manifestacji 
niemieckiej w Agadirze z powodu Maroka a 
po upadku rządów Caillaux polecił uformo- 
wanie gabinetu Poincaremu, który też póź- 
niej został następcą Fallieres. Bardzo czuj 
ny na sojusze francuskie oraz porozumienia 
z innemi państwami prezydent Fallieres na- 
leżał do rzędu mężów stanu, którzy prze 
czuwając nadchodzące niebezpieczeństwo, u- 
siłowali odbudować siły kraju, przeciwko 
którym walczyło tyle wpływów zewnętrz- 
nych. Jedną z charakterystycznych cech pr::. 
zydenta Fallieres była jego dobroć, przez ca- 
ły bowiem czas jego urzędowania nie podpi 
sał on ani jednego wyroku śmierci, szeroko 
korzystając z przysługującego mu prawa ła- 
ski. 

Książki polsko - francuskie. 
Narzekamy często na nieudolność 

naszej propagandy zagranicą wo- 
góle a specjalnie we Francji, o którą 
zdawałoby się najbardziej nam cho. 
dzi, poniekąd dlatego, że książkę fran- 
cuską czyta cały Świat, a reklama 
francuskich wydawców jest jedną z 
najsprytniejszych w świecie. 

Narzekania te o tyle są słuszne, że 
po większej części, to, co wychodzi 
niejako oficjalnie, przy pomocy, po- 
parciu, zachęcie i protekcji sfer t. zw. 
miarodajnych, to właśnie mniej się 
udaje, niż poprostu wydawanie tłu: 
maczeń, które sobie autor umiał zdo- 
być na obcym rynku. Ale tu właśnie 
leży przed literatami i ambasadą pol- 
ską w Paryżu zadanie informowania 
ster wydawniczych franc. które dzieła 
są warte tłumaczenia, nie z punktu wi- 
dzenia polskiego, nie dlatego że się 
specjalnie w Polsce podobają, bo 
wszak nie chodzi o. pokazanie Fran- 
cuzom jaki jest nasz gust, ale o to co 
im się najbardziej podoba, co ich za- 

interesuje do naszej literatury, histo- 
rji czy obyczajowości. Wydane nieda- 
wno pośród różnych Vies romancćes, 
Życie Mickiewicza, nie było dziełem 
mogącem wzbudzić wielkie sympatje 
do naszego narodu i wieszcza... 

O wiele bardziej spełnia to zadanie 
solidnie dokumentowana książka p. 
Edw. Krakowskiego. Trois Destins 
Tragiquee (Słowacki, Krasiński, Nor- 
wid), poprzedzone historją powstania 
1831 roku, obszernie wyjaśniająca na- 
stroje i pragnienia społeczeństwa pol- 
skiego, organizacje wolnościowe i kon- 
spiracyjne, rolę W. Ks. Konstantego, 
i przebieg zdarzeń od Nocy Listopa- 
dowej aż do ich tragicznego finału, 
dając wstrząsający i doskonale zasto: 
sowany do koliczności obraz wybu- 
chu gniewu ludu paryskiego w jesieni 
31 roku, kiedy do stolicy Francji przy 
szła wiadomość, że, jak cynicznie się 
wyraża gen. Sebastiani, „Porządek 
panuje w Warszawie*. Thiers w Par- 
lamencie dowodził, że Polska przez 
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Przed posiedzeniem 
„czerwonego parlamentu“ 

ukraińskiego. 

Letnia sesja ukraińskiego „parla- 
mentu czerwonego* & ]. plenum 
Wszechukraińskiego Centralnego Ko- 
mitetu Wykonawczego rozpocznie się 
w Charkowie dnia 25 czerwca b. r. 
Wprawdzie posiedzenia centralnych 
komitetów wykonawczych poszczegól 
nych republik, tworzących Związek 
Sowiecki nie mają takiego znaczenia 
jak posiedzenia centralnego komitetu 
wykonawczego ZSSR, który zatwier- 
dza ustawy i rozporządzenia i wogóle 
reguluje całe życie w ZSSR ale jed- 
nakowoż *miejscowe te „,parlamenty 
czerwone * odgrywają niemałą rolę w 
życiu poszczególnych republik. 

Nowa sesja wszechukraińskiego 
komitetu wykonawczego zajmować się 
będzie problemem kampanji zbiorów 
rolnych. Chodzi przedewszystkiem o 
zerganizowanie żniw na Ukrainie. 
Jest to jedna z najważniejszych spraw 
gospodrczych ukraińskiej sowieckiej 
republiki. W roku bićżącym żniwa 
skoncentrowane będą w gospodarst- 
wach kolektywnych, gdyż w tej re- 
publice skolektywizowano już dwie 
trzecie gospodarstw wiejskich. Z tego 
też powodu wszelkie przygotowania 
do zbiorów ześrodkowane są w kolek- 
tywach. Według sprawozdania prezy- 
djum Wszechukraińskiego centralne- 
go-komitetu wykonawczego przygoto- 
wania do żniw kroczą bardzo powoli. 
Daje się zauważyć dotkliwy brak ma- 
szyn żniwiarskich i w wielu wypad- 
kach niema nadziei na uzyskanie tych 
że. To też sprawa ta jest czołowym 
punktem nadchodzącej sesji central- 
nego komitetu ukraińskiego. Oprócz 
tego na posiedzeniu rozpatrywana bę- 
dzie kwestja chowu bydła. Chodzi o 
rozstrzygnięcie kwestji, czy władze 
mają przystąpić do wielkich sowiec- 
kich farm, poświęconych jedynie ho- 
dówli bydła, czy stada bydła mają 
być powiększone i t. p. 

Dalszym punktem porządku dzien- 
nego sesji jest sprawa budowy wielkich 
przedsiębiorstw, dostosowanych do 
potrzeb ZSSR w związku z kolektywi- 
zacją. Opracowany już został odpo- 
wiedni plan, który po uchwaleniu ma 
zostać zrealizowany. 

Międzynarodowa konferencja 
eksporterów drzewnych 

w Warszawie. 
Dnia 25, 26 i 27 czerwca r. b. odbędzie się 

w Warszawie Międzynarodowa konferencja 
eksporterów drzewnych. W kategorji tej biorą 
udział reprezentanci organizacyj eksporto- 
wych drzewnych państw: Estonji, Finlandji, 
Łotwy, Norwegji, Polski, Szwecji i ZSSR. 
Inicjatywa zwołania konferencji wyszła od 
Izby Handlowej Bałtycko-Skandynawskiej. 

Kryzys w przemyśle drzewnym, wywoła- 
ny przez zwichnięcie równowagi między po- 
dażą a popytem, nosi charakter międzynaro- 
dowy i może być opanowany najbardziej 
skutecznie na drodze międzynarodowego po- 
rozumienia państw, eksportujących materja- 
ły drzewne. Porozumienie takie, mające do 
przezwyciężenia poważne przeszkody, może 
być osiągnięte stopniowo, w kilku etapach 
zanim dojrzeje myśl szerokiego porozumienia 
wszystkiech państw, odgrywających  czyńną 
rolę w międzynarodowym obrocie drzewnym. 

Dla spopularyzowania idei międzynarodo- 
wego porozumienia eksporterów drewna, ko- 
nieczne jest bezpośrednie zetknięcie się mia- 
rodajnych przedstawicieli przemysłu drzew- 
nego Polski, państw bałtycko-skandynaw- 
skich i Rosji sowieckiej — państw, odgrywa- 
jących wydatną rolę w międzynarodowym 
eksporcie drzewa. 

Międzynarodowa konferencja eksporterów 
drzewnych w Warszawie, zgodnie z ustalo- 
nym programem obrad będzie miała charak- 
ter informacyjny w niczem nie wiążący kon- 
trahentów. Dalszy rozwój inicjatywy, podję- 
tej przez Izbę Handlową Bałtycko-Skandy- 
nawską, zależny będzie od toku obrad i po- 
wziętych na konferencji uchwał. 

Organizacje drzewne _ poszczególnych 
państw wydelegowały osoby. następujące: 
Estonja — p. G. E. Lukk, p. Gołdberg, p. 
Schein i p. Mac-Kibin; Finlandja — Baron 
Wrede: Łotwa — p. K. Plaat i p. Zakit; 
Norwegja — p. H. Heiberg; Szwecja: — p. 
Ekman; ZSSR — dotychczas nazwisk dele- 
gatów nie podał. (ISKRA). 

Złożył życie na ołtarzu 
wiedzy. 

PARYŻ, 24. VI. (Pat). Zmarł tu, 
przeżywszy lat 76, dr. Soret, jeden z 
pierwszych lekarzy, którzy stosowali 
promienie X. Dr. Soret 10-krotnie pod- 
dawał się operacjom chirurgicznym, 
w wyniku których stracił obie ręce. 

swe położenie geograficzne jest prede 
stynowana do podziału, lecz szlachet- 
ny nasz przyjaciel, La Fayette, odrzu- 
cił te twierdzenia przy ogólnem po- 
parciu Izby. Lud na ulicach burzył się 
i manifestował na cześć Polski przez 
kilka dni. Jeśli się pomyśli, że dziś 
właściwie nic ich nasze losy nie ob- 
chodzą, to przyznać trzeba, że praca 
ambasady rosyjskiej i jej wiernych 
sług, nie poszła na marne. Oduczyła 
sympatji dla nas. O ile przyczyniła się 
do tego gorliwa propaganda pewnych 
odłamów politycznych, dyskredytują- 
ca władze polskie, Piłsudskiego, Le- 
gjony i t. p. o tem nie warto mówić, 
bo i tak, każdy to rozumie, i przysług 
tych nie zapomina. | 

Żywoty trzech naszych poetów są 
traktowane przez p. Krakowskiego w 
tej samej linji, niejako historycznej, 
t. j. na szeroko odmalowanem żywemi 
barwami tle epoki. Widzimy otocze- 
nie poetów, ich przyjaciół francu- 
skich, kobiety, które odegra*w rolę na- 
tchnienia lub męczarni, (biała pani 
Kalergis, Delfina Potocka, Żorż Sand 
i inne pomniejsze). Chopin i jego mu- 
zyka czarująca wygnańców uwzględ- 
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Wielka mowa kancierza Brueninga. 
Oświadczenie kanclerza — wyraźnem zaproszeniem 

do „francuskiego Cheguers“. 

BERLIN 24.6. Pat. — Wczoraj о- 

koło północy kanclerz Bruening wy- 

głosił przez radjo wielką mowę po- 

lityczną, która była transmitowana i 

na Amerykę. W słowach pełnych uz- 

nania kanclerz wyraził się o inicja- 

tywie prezydenta Hoovera, zwracając 

się przytem z ostrzeżeniem do opinji 

niemieckiej, ażeby nie oczekiwano od 

urzeczywistnienia projektu ameryka- 

ńskiego zakończenia obecnej sytuacji 

w Niemczech. Wręcz przeciwnie, do- 

pieró w roku 1932 dadzą się odczuć 

bardzo silnie następstwa obecnego 

kryzysu finansowego. Konieczna jest 

wobee tego jak największa oszczęd- 

ność. 

Nawiązując do propozycji Hoove- 

ra, kanclerz Bruening oświadczył: 

Projektowany rok zwłoki według pro 

pozycji Hoovera nietylko prowadzić 

ma do odnowienia międzynarodowe- 

go zaufania w dziedzinie gospodar- 

czej, lecz również do uwolnienia sto- 

sunków politycznych między krajami 

od napięcia oraz poparcia i wzmoce- 

nienia pokojowego rozwoju tych sto- 

sunków, opartego na współpracy mię 

dzynarodowej. Oba te cele pozostają 

ze sohą w ścisłym związku. Rozwój 

Europy i świata zależy od tego, aby 

ci, których zawistny los uczynił wza- 

jemnymi wrogami w wojnie świato- 
wej, obeenie zdecydowanie zdobyli 

się na decyzje, których od wszystkich 

rządów i narodów wymaga straszliwa 

niedola. Projekt amerykański utoru- 

je drogę dla tego wielkiego dzieła, o 

ile kraje zainteresowane okażą wobee 

projektu tyle serdeczności, ile sam 

twórca. Rząd niemiecki gotów jest 

wszystkiemi siłami współpracować w 

tym właśnie celu z iniejatywą ame- 

rykańską. 

Niemcy pragną również szezerze 

współpracować pod względem poli- 

tycznym ze wszystkiemi innemi na- 

rodami nad rozwiązaniem kwestyj, 

posiadających znaczenie dla uspoko- 

jenia Europy. Im łagodniejszy stanie 

się ciężar gospodarki społecznej w 

Niemezech, tem silniej, solidarniej u- 

jawnić się musi gotowość i zdolność 

narodu niemieckiego do tego, aby 

stać się szańcem pokoju i porządku 

w Europie. Rząd niemiecki uświada- 

mia sobie, że w sprawach tych szeze- 

gólnie ważną rolę odegrywają przy- 

szie stosunki między Niemcami i 

Francją. 

Mimo lieznych trudności i prze- 

szkód w rozwoju tych stosunków. 

kanelerz wierzy, że przy obustronnej 

dobrej woli znajdą się środki i drogi 

do zbliżenia niemiecko-franeuskiego. 

Rząd niemiecki starać się będzie u- 

czynić wszystko, ażeby w interesie 

Europy zapewnić wielkodusznej akcji 

Hoovera powodzenie, będąc przeko- 

nanym, że równowaga i owocna 

współpraca między narodami Europy 

oraz konieczna dla ożywionej wymia- 

ny gospodarczej z Ameryką stabili- 

zacja pokoju w Europie dopiero wów 

czas będą zapewnione, kiedy te wiel- 

kie narody, sąsiadujące z sobą, swój 

wzrok skierują wspólnie w przyszłość 

— w stronę duchowego, gospodarcze- 

go i politycznego ich rozwoju. Rząd 

niemiecki ze swej strony nie zaniecha 

żadnej akcji dla wykazania dobrej 

woli. 

Skoro tylko dojdzie do porozumie 

nia w sprawie rocznej zwłoki spłat, 

wówczas łatwo będzie w otwartej dy- 

skusji utorować drogę zakrojonej na 

wielką skałę współpracy między obu 

krajami. 
Pragnąłbym zakończył kan- 

elerz Bruening — aby dla tego roz- 

woju wstępnych rozmów znaleźć się 

mogła okazja, podobna do tej, jaką 
stworzyło ostatnie spotkanie w Che- 

quers dła omówienia stosunków mię- 

dzy Niemeami i Anglją. 

Zadania, przed któremi stoją Niem- 

cy i Francja są zbyt wielkie i pilne, 

aby miało być niemożliwe stworzenie 

atmosfery wzajemnego zaufania i 0- 

twartej wymiany poglądów, znalezie- 

nie wspólnej platformy na której mo- 

żnaby skutecznie przystąpić do roz- 

wiązywania tych zagadnień. 

Echa mowy w prasie niemieckiej. 
BERLIN 24.6. Pat. — Mowa kanclerza 

Brueninga wywołała w opinji niemieckiej 
bardzo silne wrażenie, które wyraz. swój 
znalazło w dzisiejszej prasie porannej. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* przypisuje 
mowie kanclerza znaczenie takie, jakie po: 
siadałoby expose rządowe przed parlamen- 
tem. Dziennik zwraca się do Francji z za- 
pytaniem, czy okaże ona zrozumienie dla 
wielkodusznego gestu niemieckiego. Oświad- 
czenie Brueninga jest otwartem zaprosze- 
niem pod adresem Fracji do „francuskiego 
Cheguers“. 

Hugenbergowski „Der Tag“ uważa, że 

wystąpienie Brueninga spowodowane zosta- 

"ło dyskusją w gabinecie francuskim, Brue+ 
ning być może powiedział sobie, że mtmo 
rezerwy jaką Paryż od miesięcy okazuje 
wobec Niemiec, należy jednak wystosować 
do Fracji generalną ofertę pokoju. 

Socjalistyczny ,„Vorwaerts* pisze o „do- 
brej i odważnej mowie*, W chwili, kiedy 
zastrzeżenia Francji wywołały w kołach pra 
wicowych niemieckich kampanję nienawiś- 
ci, mowa Brueninga zasługuje na pełne uz- 
nanie. Wpłynie ona na wzmocnienie presti 
ge u kanclerza jako męża stanu. Bruening 
wystąpił otwarcie w sprawie francuskiego 
Chequers. Głos obecnie ma premjer Laval. 

Mowa Brueninga zapowiednią zupełnej zmiany kursu polityki 
zagranicznej Niemiec. 

BERLIN. 24.VI. (Pat). „12-Uhr Blatt* ogłasza sensacyjne komenta- 
rze do wczorajszego wystąpienia Brueninga. Koła berlińskie mają uwa- 
żać mowę Brueninga za zapowiedź zupełnej zmiany kursu polityki za- 
granicznej Niemiec. Wystąpienie kanclerza było zupełnie nieoczekiwane 
i dało pole do wielu przypuszczeń i kombinacyj. Rząd niemiecki otrzy- 
mać miał z Paryża iniormacje, że tego rodzaju wystąpienie uratować 
może pozycję Brianda w parlamencie irancuskim. Odroczenie decyzji 
gabinetu irancuskiego w sprawie planu Hoovera miało rzekomo tylko 
na celu umożliwienie kanclerzowi wygłoszenia mowy. W Berlinie uwa- 
żać mają za rzecz pewną, że po przyjęciu propozycji Hoovera przez 
rząd francuski Niemcy oficjalnie zrezygnują z projektu niemiecko- 
austrjackiej unji celnej. Do ostatniego wystąpienia skłaniać miał rów- 
nież Brueninga ambasador amerykański w Berlinie Sackett. 

  

Wielki 4-masztowy 

CYRK 
STANIEWSKICH 

ul. Mickiewicza 55. 

DZIŚ wa czwartek 25.VL. i JUTRO w piątek 26.1. | 
o godz. 8.20 wiecz. 

Damy bezpłatnie: ża: (5:5: 

JESZCZE 
| tylko 

2 DNI! 
  

bezpłatnie lub 2 Panie wchodzą za 1 bilet. Korzystajcie wszyscy 
z krótkiej okazji obejrzenia znakomitego programu! 

  

Silne liotniotwo to potęga Państwa! 

nione szerzej; słowem, żywe i zajmu- 
jące studjum, bez patosu, a przecież 
przejmująco opowiadające tragizm, 
każdy innego rodzaju, przenikający 
dusze i losy, miłości i niedole trzech 
poetów—wygnańców. 

Drugą niepospolitą książkę, o Pol- 
sce i o polskiej duszy, mamy w dziele 
pośmiertnego pietyzmu poświęconej 
p. Jenerałowej Zamojskiej, tej nieko- 
ronowanej królowej Polski, pod tyt. 
Wielka dusza, wielkie dzieło, (Une 
grande ime, une grande oevre). Wstęp 
napisał biskup Baudrillard, jeden z 
czołowych duchownych francuskich, 
poczem następuje ten niezwykły ży- 
ciorys, na podstawie listów hr. Jadwi- 
gi z Działyńskich Zamojskiej. Całe 
grono ówczesnej arystokracji, z które- 
go pochodziła gen. Zamojska, było 
czemś w rodzaju fenomenu, gdyż na 
tle olbrzymich bogactw, tytułów, pięk- 
ności, uroku kobiet młodych i obda- 
rzonych przez los, rozwija się egzal- 
towana asceza, prowadząca Czartory- 
skich do klasztorów, a z Klaudyny 
Potockiej, z Działyńskich, Zamoj- 
skich, czyniąca jakiś świecki zakon 
franciszkański, żyjący w surowym ry- 

gorze dla siebie, posuwający do ostat- 
nich granic wyrzeczenie się wygód i 
zbytków, nawet komfortu, bo naród 
i Ojczyzna potrzebują pomocy. Dawa- 
li też wszystko z siebie: pracę, pienią- 
dze, dary, organizacje. Bez reszty od- 
dawała się ta rodzina, złożona po 
śmierci jenerała z matki, syna i córki. 
Wydana zamąż, mimo odrazy do mał- 
żeństwa, po wychowaniu prawie klasz: 
tornem, za wuja o 28 lat starszego od 
siebie, Jadwiga Zamojska jest wzoro- 
wą matką i żoną. Towarzyszy mężo- 
wi w działaniach politycznych, do Buł- 
garji i Turcji, gdzie się organizowały 
Legjony  Polsko-Otomańskie. Żywot 
męża, którego poświęcenie dla pols- 
kiej sprawy uwielbia, opisała w dużem 
dziele, obejmującem wiele ciekawych 
szczegółów z tej epoki. Po owdowie- 
niu, poświęca się całkowicie wycho- 
kom, oraz buduje powoli słynną orga- 
waniu trojga dzieci, i dobrym uczyn- 
nizację wychowawczą: Kuźnice, ma- 
jącą za zadanie wykształcenie prak- 
tyczne młodych Polek różnych stanów 
w zajęciach domowych, gospodarstwie 
wiejskiem, ale przedewszystkiem ich 
wychowanie obywatelskie. Wpływ Ku- 
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Kiermasz świętojański 
Jedną z najmilszych „„regjon: 

charakterystyczniejszych atrakcyj Wiiaa są 
niewątpliwie jego kiermasze. Każdy z nich 
ma swoje indywidualne oblicze, swój wdzięk 
odrębny, kolor zabawny napoły, rapoły po- 
ważny.  „Kaziuk*, „świętojański*, obecny, 

wem zaś na „Piotra i Pawła* — 
ma ąś osobliwość, która go wy- 

ia b. silnie i barwi charakterystycznie, 
na sposoby rzadko spotykane gdziekolwiek 

    

   

  

  

            

   

   

indziej. 

Poza znacznemi odróżnieniami, jak — 
główne przedmioty sprzed — „Kaziuk*— 

  wyroby drewniane, na św. Jerzego ptaki 1 
kwiaty, przy św. Janie zioła lecznicze i kwia- 
ty, św. Piotra i Pawła — samodziały — ist- 
nieje różnica miejsca, gdzieindziej przeważ- 
nie nieznana. Miejsce to przytem jest zawsze 
malownicze, bądź dzięki architekturze za tło 
służącej, bądź całemu krajobrazowi. Czy to 
jest plac Łukiski z wspaniałą dominatą po- 
iężnego masywu św. Jakóba, czy uroczy w 
swojej rokokowej niewielkošei šw. Jerzy, 

czy wreszcie w przepięknej perspektywie uli- 
cy Ś.-Jańskiej gęsty, ruchliwy i barwny, tłum 
ludzi i kwiatów, których tu naznoszono miej- 
scami całe ora zje, całe gaje podzwrotni- 
kowe. Z tego miejsca wchodźcie na ten kier- 
masz, aby go obejrzeć najpierw, prawie że 
z lotu ptaka na tle przewspaniałej potężnej 
dzwonnicy, tak masywnej a tak pomimo to 

pozbawionej ciężkości królewskim jakimś 
swoim majestatem zamykającej tę perspek- 
tywę. 

"Tegoroczny kiermasz śto-jański jest wyjąt 
kowo obszerny. Szpalery doniczkowego kwie 
cia zajęły aż Uniwersytecką po zabudowania 

pałacu repr. i Dominikańską po zauł. Igna- 
cowski niemal. Stąd przypatrzywszy się nie- 
zrównanej perspektywie dosyta, wędrujemy 
w jej głąb. Po drodze, oczywiście jak zwy- 
kle „najsłodsze smorgońskie* i różnobarwne 
serca, ale przy końcu u obu bram św. Jana, 

złożyły się aż na dziedzińcu uniwersytec- 
łeczka przeróżne, siejąc zapachy mi- 

    

  

   

   

  

    

kim 
łe a niepokojące. Najgłośniej krzyczy mięta, 
łechcząc natrętnie powonieniowe narządy, 

"po niej rumianek, żubrówka rozkoszna, ton- 
ką inaczej zwana, a dalej inne bardziej dy- 
skretne, jak tatarak, walerjana, dzięcielinka 
(bez ,„panieńskiego rumieńca", bo biała, jak 
i gryka), srogi dzięgiel, Ślaz, delikatna drżą- 
czka, arnika, skrzyp lesisty, podbiał wełnian- 
ka vel — podwieja puszysta pięknie (za- 
parzona leczy konwulsje), „przerwa“, „želaz- 
ny korzeń*, ruta, skrzyp, „bubownik*, „róża 
wodna“, a kora dębowa, skoczka (rojnik: 
doskonała na zwichnięcia i złamania, jak 
twierdzi pani Sablewiczowa, co to już dwa- 

dzieścia lat pono  ziółkami się zajmuje, 
zaś teraz udziela mi uprzejmie informacyj. 

  

— A to co? — pytam gdzieindziej. 

— To gięś jana. 

— Gęś... jaka? 

— Gięsjana... panoczku. 

— (Czyja? Jana? Ach... Gencjana!.. „Ge 
ryczka* inaczej, której gorzki korzeń na 
przeróżne dolegliwości żołądkowe pomaga. 

Wędruję znów dalej, pytam miłe babulin- 
ki, które mnie bardzo uprzejmie informują 
o przeróżnych lubczykach suszonych „zmic- 
jach“, i innych sekretnych a wielce pone 
skutecznych, zbieranych przy pełni lub na 
nowiu, w wilję tej a tej świętej czy świętege. 
o północy czy o Świcie, po zachodzie lub 
przed, mokre od rosy czy suchuteńkie listki, 
korzenie, kwiatki, z lasów, łąk, mokradeł, 

  

ugorów — ach któżby to wszystko choć w 
części zdołał wymienić, zapisać i tutaj przy- 
toczyć. szk 

Nominacja komisarza rządu 
m. Gdyni. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
podpisał nominację dotychczasowego 
delegata rządu do spraw organizacji 
m. Gdyni, p. Zygmunta Zabierzowskie- 
go, na stanowisko komisarza rządu m. 
Gdyni w IV-ym stopniu służbowym. 
(Iskra). 

Przyczyny wycofania się 
Maniu z życia politycznego. 

BUKARESZT, 24. VI. (Pat). Koła 
unji narodowej uważają. iż Maniu 
wycofał się z życia politycznego w na- 
stępstwie rozdźwięków, jakie wynik- 
ły w łonie partji narodowo - chłop- 
skiej oraz z powodu grożącego w naj- 
bliższej przyszłości ujawnienia skan- 
dalicznych stosunków finansowych w 

„ partji. 

  и 

  

Reczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

"WILNIE 
UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

  

  

źnie na dziesiątki młodych panien, 
przyszłych pań domu, był ogromny 
zwłaszcza okazał się zbawienny dla 
wyższych sfer towarzyskich i arysto- 
kracji, którą przyciągało nazwisko 
Hrabiny Zamojskiej i tym sposobem | 
u niej uczyły się prawd społecznych, 
którychby nigdy nie usłyszały nawet 
a przytem tego czynnego patrjotyzmu, 
gorejącego w całej rodzinie tych ofiar- 
ników polskich. 

Wśród przekładów polskiej litera- 
tury powieściowej, mamy znów do- 
brze wybrane i umiejętnie tłumaczone 
nowele W. Sieroszewskiego, A travers 
le Dósert Blanc tł. hr. Jakób de Fran- 
ce de Fersant i Józef-Andrzej Teslar, 
legjionowy poeta i gorliwy szerzyciel 
wiedzy o polskiej literaturze nad Sek- 
waną. Nowele zawierają wstrząsające 
opisy wędrówki skazanych politycz- 
nych przez Syberję, więzienia i etapy, 
oraz pobyt wśród Ainosów i opis po- 
lowania na wieloryby. Stanowi to dla 
Francuzów temat bardziej egzotyczny, 
niż wszystkie opowieści Loti'ego. 

Hel. Rom. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
3 zbrodnie na prowincji. 

Zabójstwo z błahego powodu. — Zagadkowy mord w gminie 
hermanowickiej. — Bestjalski 

Wczoraj wieczorem mieszkaniec  zaś- 

cianku Ozierniki (gminy miekuńskiej) Józef 
Siwicki lat 25, kilka uderzeniami drąga w 
głowę zamordował swego sąsiada 49 letniego 
Benedykta Czerniawskiego. 

Zabójstwa tego Siwieki dokonał z zemsty 
za zabronienie przez Czerniawskiego prze- 
pędzania przez swoje podwórko krowy. Za 
bójcę aresztowano i osadzono w więzieniu. 

Tegoż dnia wykryto zagadkowe morder- 
"stwo popełnione w lesie wpobliżu wsi Ba- 
bierszczyzna gm. hermanowickiej. 

22 b. m. na posterunek P. P. we wsi Łe- 
onówka zgłosił się mieszkaniec tej wsi Jo“ 
zef Łagonionek i złożył meldunek o tajem- 
niczem zaginięciu jego brata Gabrjela Ła- 
gonionka który w dniu 19 b m. wyszedł a 
domu i dotychezas nie powrócił. 

Tragiczny 
LIDA 24.6, Pat. — W miasteczku Ej- 

szyszki wydarzył się przed kilkoma dniami 
tragiczny wypadek. Mianowicie mieszkaniec 
Ejszyszek Gliński Jan, znany awanturnik, 
wyjechał do Wilna z większą kwotą pienię- 

czyn zawodowego złodzieja. 

Za zaginionym wszezęto poszukiwania i 
dopiero wczoraj w lesie wpobliżu wsi Ba- 
bierszczyzna natrafiono na schowane w krza- 
kach zwłoki. Stwierdzono, że Łagonionek 
został zamordowany o czem świadezyły ra 
ny postrzałowe z rewolweru 

Wdrożone dochodzenie doprowadziło do 
aresztowania niejakiego Emiljana Banobosa. 
Bliższych szczegółów narazle brak. 

Tragiczny wypadek miał również miejsce 
we wsi Choroszeńsce, gdzie kamieniami 20- 
stał zabity 60-letni Antoni Bułyga. Zabój- 
stwa dokonał zawodowy złodziej Paweł Jur- 
czyk, który zemścił się na Bułydze za ob- 
ciążające go zeznania, które ostatni złożył w 
sądzie, na sprawie Jurczyka i które dały 
sądowi podstawę do wyroku skazującego. 

(e) 

wypadek. 
dzy, Do domu wrócił pijany i zaczął wypra- 
wiać awantury. Teść Glińskiego Kulesza Sta- 
nisław, nie poznając Glińskiego wśród ciem- 
ności nocy, wystrzelił z rewolweru i zabił 

swego zięcia. 

Śmiertelna bójka. 
LIDA 24.6. Pat. — Onegdaj we wsi Bie- 

iłowce gm. bieliekiej dwaj gospodarze tej 

«wsi Franiuk Michał i Kucuła Stanisław 

wkzekęli z uieustalonych dotąd przyczyn 

bójkę, która zakończyła się tragieznie, gdyż 

ofiarą jej padł Franiuk Michał, ugodzony 
śmiertelnie nożem w okolicę serca przez 
Kueułę. Zabójcę aresztowano i oddano do 

dyspozycji władz sądowych. 

Strzały do pociągu. 
Donoszą, że wpobliżu Baranowicz do 

pociągu międzynarodowego zdążającego ze 

Stołpców oddano kilka strzałów, które roz- 

biły dwa okna w wagonie salonowym i trzy 

w restauracyjnym 

   

Pożary na 
Czerwony kogut nie daje spokoju na- 

szej prowincji. 
Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o du- 

Na szczęście nikt z pasażerów nie ucier- 
piał. 

Pociągiem tym jechało dwóch dyploma- 
tów sowieckich. (c) 

prowincji. 
ków gospodarczych wraz z żywym i mart- 
wym inwentarzem. Straty sięgają 15.000 zł. 

Duży pożar wybuchł również w Słonimie 

  

żym pożarze we wsi Gizowszczyzna (gm. w zabudowaniach Władysława  Karmana 

jodzkiej, powiatu  brasławskiego). Ogień Straty wynoszą 50,000 złotych. (c) 

zniszczył 2 domy mieszkalne i kilka budyn 
IRAAEAAST TA CAA 

Z podróży po wsiach. 

| słońca dość i deszczu starczy — tak 

<hwalą rolnicy w powiecie wilejskim tego- 

roczne lato. Trawy dobrze rosną, jarzyny 

też. Gorzej jest ze stanem żyta, gdyż „z zimy 

wyszło źle: . częściowo wymokło, częściowo 

«odprzało pod śniegiem; urodzaj więc żyta 

spodziewany jest średni, lub niżej średniego. 

W roku bieżącym, tak jak i w zeszłym, 

<marny urodzaj wisien; w czasie kwitnięcia 

spadła szkodliwa na kwiat wiśni mgła i po- 

«<zyniła duże szkody. Natomiast utodzaj ja- 

błek i gruszek spodziewany jest stosunkowo 

debry. Wiosenne upały sprzyjały rozwojowi 

robactwa, które groziło wyniszczeniem owo- 

ów w sadach lecz w porę nastąpiło ochło- 

dzenie, a uawet mocne przymrozki, co cał- 

kowicie wyniszczyło szkodników. 

Zbliżamy się do sianokosów, kiedy to 

* rolnicy będą mieli przez kilka tygodni dużo 

uciążliwej pracy. Tymczasem zajęci są spiesz- 

mem łataniem strzech i wznoszeniem nowych 

budowli gospodarskich. 

Pracy dużo, a pożytku? 

Nieopłatna jest teraz praca rolnika. Cena 

jaj—po 5—6 groszy za sztukę, masło świeże 

po dwa i pół złotych za kilogram. Chociaż 

mleka w miesiącach letnich, dużo nie mają 

' z tego rolnicy zysku, gdyż brak mleczarni 

spółdzielczych oraz rynku zbytu. Chcąc na- 

deżycie postawić mleczarstwo, należałoby 

«zmienić system hodowli i odżywiania krów. 

W tej dziedzinie gospodarki czekają rolnicy 

ma odpowiednie wskazówki i pomoc fachową. 

6. 8. 

WILEJKA 
+ Strzelecki „Festyn Ludowy* Zapowie 

dziany już swojego czasu festyn ludowy od- 

był się w Wiłejce w niedzielę dnia 6 b, m 

miejskim ogrodzie. Organizował miejsco- 

wy Związek Strzelecki łącznie z K. O. P. 

Program całej imprezy był bogato wypelnio: 

ny a składał się między innemi z loterji 

fantowej, wędki i kola Szczęścia, ślepych 

nożyc, strzelania z wiatrówki, bufetu, tan. 

ców, fr. poczty i Ł p, Orkiestra K. yz 

Strzelecka przygrywały na zmianę. Do parku 

wpuszczano za opłatą wejściowego 25 gr. 

Publiczności było kilkaset osób. Przy całej 

imprezie wiele bezinteresownej pomocy u- 

drieliły członkinie świeżo w Wilejce zoc- 

ganizowanego żeńskiego Oddziału Związku 

Strzeleckiego, pozostając po pięć i więcej 

godzin bez przerwy na wyznaczonych im 

punkiach, za co należy im się szczególne u- 

znanie. Nawiasem dodam, że Oddział żeński 

Strzelca w Wilejce liczy już 20 czkonkiń, 

chcących z zapałem w tej organizacji pra- 

, cować. — Czysty zysk z festynu strzeleckie- 

‚ во wynosił 225 zł. i przenaczony zostaje na 

<el wychowania obywatelskiego. Wszystkim 

uczestnikom festynu skaładamy niniejsze 

podziękowanie, Z przykrością wspomnieć 

też trzeba, że jest w Wilejce spora garstka 

takich Panów i Pań, nawet ze sfer urzęd- 

niczych, którzy na żadnych imprezach strze: 

ieckich się nie pokazują, jakoby je wyraźnie 

bojkotowali. Widocznie ten światek inteli- 

gencji uważa, że „nie wypada” na takie im- 

prezy przychodzić. Byłby już czas najwyż- 

szy aby całe społeczeństwo a przedewszyst 

kiem sfery inteligenckie zrozumiały, że in 

teres państwa tego wymaga, aby Się Zwią- 

zek Strzelecki dobrze rozwijał, szczególnie 

tu na ziemiach wschodnich. Strzelca popie- 

rać muszą wszyscy. Kto się od tego uchy- 

da — nie spełnia należycie obywatelskiego 

obowiązku. Obojętnych pod tym względem 

notujemy sobie odpowiednio. 
Valde, 

+ Siwee gm. Krzywicze. Z życia Związ 
ku Strzeleckiego. Wieś Siwce jest jedyną 
ma terenie pow. wilejskiego, w której istnie- 
ją aż dwa oddziały Związku Strzeleckiego: 
męski i żeński, liczące 20 członków. W od- 
„działach tych dzielnie pracuje w charakterze 
referentki wychowania obywatelskiego kie- 
rowniczka tamt. szkoły powszechnej p. Ste- 
fanja Włazłówna, Oddział żeński Z. S. dzię- 
ki niej właśnie został powołany do życia. W 
niedzielę dnia 7 b. m. zespół amatorski oby 
dwu Oddziałów Z. S. urządził starannie przy 
gotowane przedstawienie. Odegrano dwie 
4 aktowe sztuki p. t. „Brzytwa swatem* i 
„,Makolągwa*, Licznie zebrana miejscowa 
publiczność była z tej rozrywki mocno zada 
«wolona. Po przedstawieniu odbyła się za- 
bawa taneczna. Zysk przeznaczono na kul- 
turalne potrzeby Strzelca. 

Valde. 

LIBA 
-+ Pożary. W ostatnich dniach na tere- 

mie powiatu lidzkiego  zanotówano szereg 
większych i mniejszych pożarów. Straty się- 
gają kwoty 30 tysięcy złotych. Pastwą og- 
mia padło w Niekraszach gminy lipniskicj 

kilkanaście domów mieszkalnych, stodoły, 
różne sprzęty i odzież. Poszkodowana jest 
m. in. tamtejsza nauczycielka szkoły pow- 
szechnej p. Mingierówna, której spaliło się 
ubranie, sprzęty domowe i rozmaite doku- 
menty osobiste. 

+ Sploszony koń zabił 6-letnią dziew- 
czynkę. Na szlaku Grodno—Wilno między 

Ejszyszkami a Jurzdzyką poniósł nagle koń 

spłoszony przez przejeżdżający autobus. Pod 
wóz dosłała się 6-letnia dziewczynka Elilja 
Narkiewiczówna która nie zdążyła na czas 
zejść z szosy i poniosła śmierć. 

— Nie przechowywać pieniędzy w domu. 
We wsi Gajlusze gminy hoduciskiej spłonę- 
ło doszczętnie gospodarstwo braci Szalców. 
Pastwą ognia padły dom mieszkalny, spichrz 
oraz budynek gospodarczy. Spaliła się wię 
ksza ilość zboża, cały inwentarz martwy 
oraz tysiąc złotych w gotówce. Ogólne stra- 

ty wynoszą 11 tysięcy złotych. 
Nieoględne trzymanie większej gotówki 

w domu może służyć przestrogą dla szer- 
szego ogółu wieśniaków i zachęcić ich do 
składańia pieniędzy w istniejących na na- 
szych terenach kasach Stefczyka i komunał 
nej kasie oszczędności. 

ŚWIĘCIANY 
+ Pożar z powodu nieostrożnego obeho- 

dzenia się z ogniem. We wsi Strakszyszki 

gminy daugieliskiej na szkodę Kałpiana Ka- 
zimierza spłonęła stodoła wraz ze zbiorami 
i narzędziami rolniczemi. W płomieniach 
zginął jeden koń. Poszkodowany szacuje swe 
straty na przeszło 3 tysiące złotych. Pożar 
według przypuszczenia, powstał wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia z ogniem przez ucze- 
stników odbywającej się właśnie zabawy ta- 
necznej. 

TURMONT 
+ Przedstawienie w Szkole Powszechnej. 

Dnia 21 czerwca r. b. odbyło się przedsta- 

wienie dziatwy szkolnej, przy szczelnie wy- 
pełnionej sali szkolnej, urządzone staraniem 
kierownistwa szkoły tutejszej, na które zło: 
żyży się: 1) sielanka „Wiesław* Brodzińskie- 
go, 2) Korowód „Kałina* i 3) Wykonanie 
pieśni przez chór szkolny, 

Przedstawienie to wypadło bardzo udat 
nie, ząś wykonany przez dzieci taniec kra- 
kowiak oraz pieśni były wprost zachwyca 
jące, to też słusznie rozentuzjazmowana pu- 
bliczność zgotowała gorącą owację naszym 
„milusińskim* oraz kierownictwu szkoły w 
osobach jej kierownika p. Stanisława Łą- 
czyńskiego i nauczyciela p. Mieczysława Bej 
nera, którym należą się wyrazy szczerego 
uznania. 

W czasie antraktów przygrywała orkie- 
stra dęta miejscowego Oddziału Związku 
Strzeleckiego, która na wszelkich imprezach 
szkolnych tego rodzaju występuje bezinte- 
resownie. 

Na zakończenie pozostaje tylko życzyć 
kierownictwu szkoły, by jak najczęściej urzą 
dzano takie imprezy, daje to bowiem zado 
wolenie rodzicom patrzeć na naukę osiągnię- 
tą przez ich dzieci w szkole, pozatem brak 
imprez oświatowych jaki tu się odczuwa, 
daje szerokie pole do szlachetnej i podnio- 
słej pracy. . Byl. 

-+ Inspekcja pogranicza litewskiego i pra 
skiego. Dowództwo Brygady K. O. P. przy 
udziale wojewody białostockiego p. Kościał 
kowskiego dokonało inspekcji pogranicza I. 
tewskiego i pruskiego, zapoznając się z wa- 
runkami pracy K O. P. oraz z potrzebami 
ludności pogranicznej. 

Wwóz I wywóz Stanów 
Zjednoczonych. 

WASZYNGTON, 24. VI. (Pat). 
Wartość wywozu Stanów Zjednoczo- 
nych w maju r. b. wyniosła tylko 205 
miljonów dolarów wobec 329 miljo- 
nów dołarów. w maju 1930 r. Przy- 
wieziono do Stanów Zjednoczonych 
towarów za 182 miljony dolarów wo- 
bec 285 miljonów dol. w roku 1930. 
"Tegoroczny wywóz majowy Stanów 
Zjednoczonych był najniższy z po- 
śród miesięcznych pozycyj wywozo- 
wych, począwszy od października 
1914 roku. Za 5-miesięczny okres te- 
goroczny wywóz Stanów Zjednoczo: 
nych wyniósł 1.130 miljonów dolarów 
wobec 1.781 miljonów dol. analogicz- 
nego okresu 1930 roku. 

K UR J_ E R 

Otwarcie wystawy art. mal. 
p. Witolda Kajruksztisa i jego 

uczniów. 

P. Kajruksztis jest twórcą bardzo 
interesującym, nietylko dzięki swemu 
talentowi, ale i znacznej wiedzy O 
sztuce, którą posiada. Jest to artysta 
wysoce świadomy swoich celów i 
środków, dążący etapami w swojej 
twórczości, starając się, w każdym e: 
„łapie zdobyć pewną, określoną umie- 
jętność, a uzbrojony w nią iść dalej. 
Na otwartej wczoraj wystawie widzi- 
my pewien komplet jego dzieł, jakby 
retrospektywny zbior od gimnazjal- 
nych jeszcze, aż do ostatnich. 
Dostrzegamy znakomicie wspomniane 
etapy, od początkowych zupełnie rea- 
listycznych, aż do współczesnego kon- 
struktywizmu. Na drodze tej jest i 
impresjonizm a niebawem po nim i 
kubizm, nawiasem mówiąc, także jako 
pewien środek do osiągnięcia u- 
miejętności konstruowania, do osta- 
tecznego opanowania kompozycji 
barwnej, będącego jednym z głów- 
nych celów artysty. 

B. uczniowie p. Kajruksztist, Ma- 
cutkiewicz, Butkunas, Drema i Macu- 

lewicz, są to jeszcze młodzi ludzie ale 
o dosyć poważnych zadatkach arty- 
stycznych na przyszłość.. Pierwszy 
zdradza już pewne wpływy znakomi- 
tego twórcy litewskiego, Czurlonisa, 
dwaj inni dużą wrażliwość kolory- 
styczną i także pewne poszukiwanie 
konstrukcji. W każdym razie są to 
(szczególnie Dremy) bardzo poważne 
dążenia . Maculewicz ma mniej kul- 
tury niż poprzedni, ale ogromne wy- 
czucie barwy i kształtu i istotne ma- 
larskie podejście do przedmiotu. Ma- 
terjał to pierwszorzędny i potrzebuje 
tylko szkoły, niestety mało dla niego 
dostępnej ze względów materjalnych, 
wobec całkowitego braku mecenasów 
w czasach obecnych. Tematem jego 
prac są widoki Wilna, niekiedy wy- 
czute bardzo dobrze, malowane olej- 
no. Jest przytem dość płodny i przy 
większej staranności i pogłębieniu 
swych prac mógłby osiągnąć piękne 

rezultaty. 
Wystawa mieści się przy ul. Jak. 

Jasińskiego 6, na parterze, wzorem 
paryskim — w lokalu sklepowym. Ot- 
warta będzie jeszcze tylko tydzień. 

Ask. 

Noc Świętojańska u saperów. 
Hucznie, barwnie, rojno i wesoło było na 

wiankach w przystani 3:go p. Saperów. Śli- 
cznie wyglądała przystań pomysłowo udeko- 

rowana zielenią i kolorowemi lampjonami 
Specjalnie wybudowana latarnia morska i 
pomosty do tańca tuż nad wodą, oraz huš- 
tawki cieszyły się wielkiem, powodzeniem 
wśród szerokiej publiczności. 

W obszernym i mile urządzonym loka- 
lu przystani państwo Pułkownikostwo Lan 
dau niezmiernie serdecznie i umiejętnie po 
dejmowali licznych zaproszonych gości przy 
glądających się defiladzie łodzi i biorących 
udział w zaimprowizowanym później dac- 
cingu, т 

Pierwszą nagrodę sportową przyznało za- 

proszone przez p. Pułkownika jury kajakowi 
artystycznie  zamienionemu w prześliczną 
muszlę z uroczą perełką, drugą czwórce ra- 
sowej przybranej lampjonami i barwnemi 
frendzlami. W konkursach międzykompanij 
nych palmę pierwszej nagrody zdobyła bar- 
rzo udatna rybka, drugą gondola z małpką 
i karykaturami, doskonały czołg z karabi- 
nem maszynowym, na wyróżnienie zasłuży: 
ły również łódz z fontanną i syrenami, gale- 
ra z działem i łabędź, który majestatycznie 
poruszał skrzydłami. 

Gościnność gospodarzy, miły swobodny 
i serdeczny nastrój przyczynił się, że weso- 
ła zabawa i tańce przeciągnęły się aż do 
wschodu słońca, dając świadectwo, że ci sa- 
mi saperzy, którzy tak dzielnie z naraże- 
niem własnego życia bronili Wilna, w czasie 
powodzi, potrafią w odpowiedniej chwili rów 
nie umiejętnie organizować eleganckie, we- 
sołe i niewymuszone zabawy. 

Dzielni seminarzyści. 

Dnia 22 bieżącego miesiąca o godz. 
12-ej wybuchł pożar we wsi Baniszki. 
gminy mickuūskiej, pow. wileńsko- 
trockiego. 

W tym czasie Hufiec Przysposobie- 
nia Wojskowego wileńskiego Semi- 
narjum Nauczycielskiego Męskiego 
wespół z innemi Hufcami szkolnemi 
odbywał dwudniowe ćwiczenia polowe 
w odległości około 2 klm. od wymie- 
nionej wsi. Gdy uczniowie spostrzegli 
że wieś stoi w płomieniach — natych- 
miast rzucili się na ratunek. Pierw- 
si przybyli na miejsce pożaru semina- 
rzyści i z poświęceniem się zaczęli ra- 
tować płonące domy. 

Siłą rzeczy praca musiała się 0- 
graniczyć jedynie do zlokalizowania 
ognia, aby się ten nie przerzucił na 
domy jeszcze pożarem nie objęte. 

Po trzech godzinach wieś została 
uratowana. Niektórzy uczniowie pod- 
czas akcji ratowniczej ulegli poparze- 
niom, poniszczyli ubrania i obuwie. 
Pomocy lekarskiej udzieliła Komenda 
Przysp. Wojsk. Należy z uznaniem 
podkreślić zdecydowane i bohaterskie 
niemal stanowisko wileńskiej młodzie 
ży szkolnej, a w szczególności uczniów 
Państw. Seminarjum Nauczycielskie- 
go Męskiego im. Tomasza Zana. 

„Tear“. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
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Ofiary na powodzian.. 
WARSZAWA 24.6. Pat. — Jak wynika 

z informacyj Głównego Komitetu Społeczne- 
go, na listę ofiar na rzecz powodzian wpły- 
nęło ogółem do dnia 23 czerwca r. b. 
263.536 zł. i 13 gr, 

WwIBENSKI 

Zabójstwo wśród białego dnia 
na ulicy Zawalnej. 

Krwawy finał zatargu strajkujących czapników. 

Wezoraj o godzinie w pół do 2 
przy zbiegu ulie Zawalnej i Sadowej 
wynikła krwawa bójka pomiędzy 
strajkującymi ezapnikami i czapnika- 
mi przeciwnymi strajkowi. 

W bójce uczestniezyli z jednej 
strony ojciee i syn Rabinowicze — 
Mojżesz 50 lat, Efraim 22 lat, a z dru- 
giej strony Lejba Ryskin (ul. św. Mi- 
kołaja 3) i Mojżesz Wiljan zamiesz- 
kały przy ul. Sadowej. 

Między wymienionymi osobnikami 
wynikła już przedwczoraj krwawa 
pójka podezas której Rabinowicze z0- 
stali pobici, a w dniu wezorajszym 
postanowili się oni zemścić i w tym 
eelu udali się na ulicę Sadową, gdzie 
mieszka Wiljan. 

Na samym rogu ul. spotkali swych 
nieprzyjaciół i wszczęli bójkę, która 

zakończyła się tragicznie. Uzbrojony 
w duże nożyce Efraim Rabinowicz 
zadał Ryskinowi kilka głębokich ran 
w głowę i szyję, w tem jedną śmier- 
telną. Gdy Ryskin padł brocząc 
krwią na chodnik, Rabinowicz rzucił 
się z zakrwawionemi nożycami na 
Wiljana. Lecz w tej chwili zjawił się 
posterunkowy, który rozbroił go i 
wraz z ojcem odprowadził do 1-g0 ko- 
misarjatu. 

Śmiertelnie rannego Ryskina prze- 
wieziono dorożką do szpitala żydow- 
skiego, gdzie wkrótee zmarł na stole 
operacyjnym. 

Do Rabinowiczów, którzy rów- 
nież odnieśli podczas bójki lekkie 0- 
brażenia zawezwano pogotowie ra- 
tunkowe, które opatrzyło ich, poczem 
Rabinowieczów odstawiono do aresztu 
centralnego. (e) 

Echa zamordowania Sz. Margolisa. 
W „Kurjerze Wiłeńskim* donosiliśmy o 

zagadkowem zabójstwie komunisty Sz. Mar- 
golisa, którego martwe zwłoki znaleziono w 
lesie w _Leoniszkach. 

Już pierwiastkowe dochodzenie wykazało 
że ma się tu do czynienia z mordem pope!- 
nionym na tle politycznym. 

Obecnie dowiadujemy się, że w związku 
z zamordowąniem Margolisa osadzony zo 
stał w więzieniu Łukiskiem  mieszkaniee 
Wilna komunista Ejngorn. 

Bliższe szezegóływ tej sprawie są narazie 
nieznane, Dalsze dochodzenia prowadzą 
władze sądowe. (e) 
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+ US Ųų Dziś: Łucji m. 
| Czwartek | 

25 | Jutro: Jana i Pawła br. 

| Czarwiac | Wschód słońca—g. 3 m. 16 

L 7) Zechod „ —g. 19m.59 

Spostrzeżenia Zakładu Metserslogii U. S. В 

w Wlinie z dnia 24 VI—1931 roks, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia -|- 16° С. 
» najwyższa: -|- 229 C. 

ь najniższa: >- 47 C. 

Opad w milimetrach: 0,7 

Wiatr przeważający: zmienny. 

Tendencja baromui wzrost, potem spadek. 

Uwagi: z rana pogodnie, potem pochmurno. 

— 0d redakcji. W ostatnich dniach 

ustąpił z redakcji naszego pisma po dwulet- 

niej bezmała współpracy, zastępca redakto 

ra naczelnego p, Ludwik Abramowicz. 

Wyrażając żal z powodu straty tak do- 

świadczonego i cennego współpracownika, 

redakcja składa p. red. Abramowiczowi po- 

dziękowanie za położoną w tym okresie dla 

pisma pracę. 

SPRAWY CERKIEWNE. 
— Odezwa Metropolity. Wileński Konsy- 

storz prawosławny złożył Metropolicie Djo- 

nizemu wniosek o zamianowanie archiman- 

dryty Filipa Morozowa członka konsysto- 

rza, na stanowisko misjonarza na prawo 

sławną djecezję wileńską, wniosek ten jed- 

nak nie uzyskał aprobaty Metropolity. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd do Warszawy p. wojewody 

Beczkowicza. W dniu dzisiejszym wojewoda 

wileński p. Beczkowicz wyjeżdża w spra- 

wach służbowych do Warszawy, т 

W ciągu kilkudniowej nieobecności za- 

stępować go będzie vice-wojewoda p. St. Ki 

tiklis. 

MIEJSKA. 

— Piekarze grożą strajkiem. Wobec zwyż- 

ki cen na mąkę i niewprowadzenia przez 
władze administracyjne nowego cennika na 

pieczywo piekarze zwrócili się z memorja- 

łem do miarodajnych czynników, żądając 

wprowadzenia nowego cennika któryby uw- 

zględnił ostatnią zwyżkę cen na mąkę, gro- 

żąc w przeciwnym razie ogłoszeniem strajku 

— Zmiana lokalu referenta dowodów 0s0- 

bistych. Referat dowodów osobistych Magi- 

stratu m. Wilna w najbliższym czasie zosta - 

nie przeniesiony do gmachu przy ul. Koń. 

skiej 1, gdzie mieścić się będzie przy wy 

dziale ewidencji ludności. 

— Składanie ankiet meldunkowych, W 

związku z wprowadzeniem w życie nowej 

ustawy meldunkowej, na dzień 26 b. m. wy- 

znaczony został ostatni termin składania 
ankiet przez właścicieli nieruchomości, 

Po dniu tym opieszali właściciele domów 

pociągani będą do odpowiedzialności w dro- 

dze administracyjnej. Za opóźnienie prze- 

widziana jest kara w wysokości 2000 zło 

tych. 

— Ostatnie przygotowania do podpisania 
umowy z „Arbonem*, Wczoraj w lokalu 
Magistratu odbyło się posiedzenie poświęco- 

ne ostatecznemu sprecyzowaniu umowy na 

wydzierżawienie koncesji autobusowej „Ar- 
bonowi“. Wi posiedzeniu poza przedstawicie- 
lami Magistratu wzięli udział przewodniczą 
cy Komisji Technicznej, Finansowej i Praw- 
nej. 

Akt podpisania umowy nastąpi w ciągu 
najbliższych dni. 

— Kontrola nad działalnością Magistratu, 

Miejska Komisja Rewizyjna zbiera obecnie 

materjał w celu dokonania szczegółowej kon 
troli wykonania przez Magistrat ubiegłego 

budżetu. { 

W sprawie tej sporządzone zostanie spra- 
wozdanie które podane zostanie do wiado- 
mości plenarnego posiedzenia Rady Miei- 
skiej. 

— Brukarze interwenjują w Magistracie 
Jak się dowiadujemy pracowniey zatrudnie 
ni przy robotach brukarskich stworzyli wła- 
sny Związek Zawodowy. Delegacja Związku 
interwenjowała w Magistracie o zatrudnia: 

nie przy miejskich robotach brukarskich je- 
dynie wykwalifikowanych brukarzy zrze 

szonych w Związku. 
Magistrat przyrzekł podobno sprawę, tę 

potraktować przychylnie 

— „Arbon* będzie egzaminował kierow- 
ców samochodowych. W związku z mającem 
nastąpić objęciem przez „Arbon* komunika 
cji autobusowej na terenie Wilna, wszyscy 
szoferzy zatrudnieni dotychczas przez „Spół 
dzielnię* mają być poddani specjalnemu eg- 
zaminowi jazdy ze względu na nowy typ 
wozu. Od wyniku tego egzaminu uzaležnio- 
ne jest zaangażowanie kierowcy samochodo 
wego. 

W. związku z tem w dniu wczorajszym 
do szefa sekcji technicznej Magistratu ogło- 
siła się delegacja Związku zawodowego pra- 
cowników samochodowych prosząc o zwu- 

   

łanie konferencji z przedstawicielami „Arbo- 
nu* w celu wyjaśnienia i ustalenia egzam:- 
nów szoferskich, 

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 uczącej się 
50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zamknięcie Ogniska Akademickiego. 

Z dniem 25 b. m. Ognisko Akademickie przy 
ul. Wielkiej 24 zostaje zamknięte na czas 
wakacyj t. j. do dnia 1-go października r. b. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. Szelą- 

gowski wyjechał do Warszawy celem wzię- 
cia udziału w zjeździe kuratorów. 

Na zjeździe tym omówione zostaną róż: 
ne aktualne zagadnienia szkolne. 

— Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
w Szkole dla Dorosłych Zw. Polsk. Nauczy- 
cielstwa. Dnia 21 czerwca b. r. w szkole 
pow, Nr. 16 przy ulicy Ostrobramskiej 8, 
nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkol- 
nego. 

Uroczystość ta odbyła się w obecności p. 
Starościaka St. Inspektora Szkolnego m. 
Wilna, p. Szrajnera zastępcy Inspektora 
Szkolnego majora Kozłowskiego oficera о- 
światowego przy komendzie placu w Wilnie, 
p. Stubiedy Instruktora oświaty pozaszkoł- 
nej przy Kuratorjum O. S. W., Aluchny in- 
struktora oświaty pozaszkolnej na powiat 
wileńsko-trocki, p. Kuttyły prezesa Ogni- 
ska Związku polskiego Nauczycielstwa i licz- 
nych gości. 

Pierwszy przemawiał p. Marjan Kossow- 
ski, Kierownik szkoły dla dorosłych, który 
złożył obszerne sprawozdanie ze stanu i or 
ganizacji szkoły. 

Następnie przemawiali p. Starościak, In 
spektor Szkolny, p. Stubiedo Instruktor O 
światy pozaszkolnej, p. Kuttyło, prezes Ox- 
niska Związku Polskiego Nauczycielstwa i p. 
Wróbel Kazimierz starszy sierżant, który w 
serdecznych słowach podziękował p. Marja 
nowi Kossowskiemu, kierownikowi szkoły 
i wszystkim prelegentom za ich pełną po- 
święcenia pracę w szkole dła dorosłych, 

Na zakończenie tej uroczystości została 
rozdanych 58 świadectw absolw. tej szko- 

ły i wspólna fotografja. 

WOJSKOWA. 
— Kto winien stawić się przed Komisją 

poborową? Prace Komisji Poborowej dobie- 
gają już końca, Dzień 25 b. m. Komisja wy 
znaczyła na przegląd ochotników urodzo- 
nych w r. 1911, 1912 i 1913 oraz poboro- 
wych rocznika 1909 i 1908-go, którzy z ja- 
kichkolwiek powodów nie uregulowali swe- 
go stosunku do wojska. Wszystkie wyżej wy- 
wienione kategorje mężczyzn z nazwiskami 
rozpocązynającemi się na litery od A dok 
włącznie winny są stawić się punktualnie o 

go 8-ej rano w lokalu przy ul. Bazyljań- 
skiej 2. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Nadzwyczajne Walne Zebranie Wii. 

Tow. Cyklistów i Automobilistów. W dniu 
25 czerwca r. b. o godz. 18-ej w lokalu Wi- 
leńskiego Towarzystwa Cyklistów Niemiecka 
9 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebra- 

nie członków. Na porządku dziennym spra 
wa uchwałenia statutu Wileńskiego Towa- 

rzystwa Cyklistów i Motocyklistów. 
O liczne i punktualne przybycie uprasza 

Zarząd. 

— Posiedzenie Wił. Oddz. Pol. Tow. Psy- 
chjatrycznego odbędzie się w piątek dn. 26 
czerwca o godz, 12-ej w południe w Klini- 
ce Neurologicznej U. S. B. z następującymi 
porządkiem obrad: 

1. Dr. N. Baniewicz i Dr. Genzel: demon - 
stracja chorych. 

2, Doc. dr. J. Hurynowicz: O badaniach 
chronaksją stopnia porażenia nerwów ob- 
wodowych. 3. Dr. J. Borysowicz: Wyniki 
badania metodą V. Minora. 

TEATR | MEZYKE 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejszy 

występ chóru Dana. Dziś o godz. 8 m, 3%0 
wiecz. występ znakomitego chóru reweler- 
sów Dana w bogatym programie, złożonym 
z pieśni hawajskich, hiszpańskich, góralskich 
oraz najnowszych przebojów z teatrów sto- 
licy. Niemałą atrakcją wieczoru będzie nie 
wątpliwie udział Nusi Nobisówny, uroczej ar- 
tystki teatru „Qui pro qui*, znakomitego pie- 
šniarza, M. Fogg'a, oraz cytrzysty wirtuoza 
W. Żywolewskiego. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
„Szalonej okazji*, Doskonała krotochwila Z 
Geyera, „Szalona okazja* ukaże się jeszcze 
dziś, oraz jutro, poczem ustąpi miejsca naj- 
bliższej premjerze. Pełna humoru treść, ar- 

3 

cyzabawne sytuacje, świetna reżyserja K. 
Wyrwicza, oraz koncertowa gra zespołu sta- 
wiają widowisko to w rzędzie najmilszych 
w tym sezonie. Melodyjne piosenki w wyko 
naniu Z. Niwińskiej dodają sztuce wiele uro 

ku. 
— Sobotnia premjera w „Lutni*, W nad- 

chodzącą sobotę dnia 27 r. b. odbędzie się 
w Teatrze „Lutnia* premjera jednej z naj- 
lepszych sztuk doby obecnej. Będzie nią 
pełna humoru krotochwila W. Rapackiego 
„Cichy współnik*. Nowość tę reżyseruje K. 
Wyrwicz, odtwarzając jednocześnie kapitał 
ną rolę Genia Molińskiego. Partnerami jego 
będą: Sawicka, Zelwerowiczówna, oraz Ba!- 
cerzak. W akcie trzecim usłyszymy piekną 
piesenkę w wykonaniu S. Sawickiej. 

— „Ludzie w hotelu* w Teatrze Letnim. 
W sobotę dnia 27 b. m, odbędzie się w Tex- 
trze Letnim premjera głośnej sztuki Vicki 
Baum, „Ludzie w hotelu*. Sensacyjną no- 
wość tę reżyseruje R. Wasilewski, który je- 
dnocześnie objął jedną z ról głównych. W 
pozostałych rolach ujrzymy cały niemal ze 
spół Teatrów Miejskich z Eichlerówną, Ni- 
wińską, Ciecierskim, Jaśkiewiczem, oraz 
Kreczmarem w rolach głównych. 

Błyskotliwa akcja przedstawia w skró- 
tach dramatycznych życie wielkiego hotelu 
z całą galerją barwnych typów wielkomiej. 
skich. 

— Koneert popularny w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Jutro w muszli koncertowej od- 
będzie się kolejny koncert popularny or 
kiestry wojskowej z występami artystów Tea 
trów Miejskich. 

RABJOG 
CZWARTEK, dnia 25 czerwca 1981 r. 

11.58: 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 3: 

„Teatr Wyśpiańskiego i teatr przyszłość 

—odcz. 18.00 Koncert popołudniowy w wyk, 

orkiestry sałonowej. 18.30: Tr. drugiej części 

koncertu solistów. 19.00: „Skrzynka poczia- 

wa Nr. 155“, 19.20: Kom. Akad. Koła Misyj, 

19.35: „Warunki przyjęcia do Korpusu Ka- 

  
   

    

  

detów* — pog. 19.50: Program na piątek. 

19.55: Komunikaty. 20,15: Muzyka lekka. 

21.30: Aud. literacka. 22,15: Komunikaty. 

22.30: Koncert z Katowie. 23.00: Muzyka lek- 

ka. 

PIĄTEK, DNIA 25 CZERWCA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka i tanecz- 

na. 13.10: Kom. meteor. 16.40: Program dzie 

nny. 16.45: Kom. dla żeglugi, 16.50: Lekcja 

francuskiego. 17.10: Przemówienie z Warsz 

Ojca Aurewjusza Borkowskiego z Jerozolimy 

w sprawie budowy kaplicy św. Antoniego w 

Nazarecie. 17.15: Koncert życzeń (płyty:. 

17.85: Ziemia młodości Mickiewicza — odcz, 

w związku z Miesiącem Mickiewiczowskim 

w Nowogródku wygł dr. Stanisław Lorentz. 

18.00: Muzyka lekka. 19.00: Kom. LOPP. 

19.15: „Wałory lecznicze Druskienik* — od- 

czyt wygł. prof. dr, Wacław Jasiński. 19.40: 

Program na sobotę i rozmaitości. 19.55: Kom 

meteor., pras. dzien. radj. i kom. sportowy. 

20,15: Koncert symfon. 22.00: „W Nowo- 

gródku* — felj. 22.15: Komunikaty. 22.30: 

Koncert Akadem. chóru węgierskiego. 23.00: 

Aud literacka „Ballady* Adama Mickiewicza. 

NOWINKI RADJOWE. 
HAJŻE NA SOPLICĘ! 

W uroczystościach  mickiewiczowskich, 

odbywających się obecnie w Nowogródku i 

„Polskie Radjo* bierze czynny udział, Dziś 

o godz. 21.30 zostanie z Wilna nadana au- 

dycja literacka pod radjofonicznym tytułem 

„Hajże na Soblicę!* Jest to radjofonizowa - 

ny rozdział z „Pana Tadeusza", obejmujący 

naradę w karczmie. Słuchowisko to posia - 

da wybitne walory akustyczne, ukryte już 

w samym tekście. Wrzawa, tumult i zgiełk 

wiecowy — tworzą tło, na którem rozwija 

się dopiero piękno mickiewiczowskiego wier- 

sza. Radjofonizacji fragmentu dokonał p 

Witold Hulewicz, reżyseruje słuchowisko p. 

Halina Hohendlingerówna. 

LWOWSKI KORPUS KADETÓW A RADJO. 

Przybył do Trok na Jetni obóz Lwowski 

Korpus Kadetów, związany z Wilnem dwu 

letnim łańcuchem przyjaźni. Staraniem te; 

odznaczającej się wysoką kulturą radjofo- 

niczną jednostki szkolnej kpt. Lubich wy- 

głosi pierwszą z cykłu pogadanek informa 

cyjnych p. t, „Warunki przyjęcia do korpu- 

su kadetów". W sobotę jako dzień imienin, 

J. E. ks. biskupa dr. Władysława Bandu! - 

skiego Korpus Kadetów organizuje w hołdzie 

Solenizantowi specjalną audycję. 

SCHILLER O WYSPIAŃSKIM. 

O godz. 17,35 stanie przed mikrofonera 

lwowskim znakomity reżyser, obecny dyre- 

ktor teatrów miejskich we Lwowie p. Łeon 

Schiller, człowiek który głęboko zrozumiał 

ducha sceny współczesnej. W odczycie 

swym transmitowanym przez wszystkie sta- 

cje polskie p, t. „Teatr Wyspiańskiego i te- 

atr przyszłości* podkreśli prelegent rolę 

wielkiego poety i dramaturga, który genju- 

szem swym stworzył podwaliny teatru przy 

szlošci. 

EEEEIREN IIS NES IST RA 

Pegierajcie przemysł Et 
iii Tao A S TNS S 

Organizacje lokatorskie 

a podwyżka komornego. 
Od czasu do czasu pojawiają się alarmu- 

jące artykuły o projektach tyczących sie 

zwyżki komornego w starych domach, to 

znów o odrzuceniu jakiegoś projektu i t. d 

Dowiadujemy się z miarodajnego źródła, że 

żaden projekt nie był odrzucony ani przez 

Radę Ministrów, ani też przez Komitet Eko 

nomiczny, gdyż dotychczas nikt nie składał 

żadnego projektu ustawy w tej sprawie. W 

sferach rządowych odbywają się prace i 

sludja wogóle nad zagadnieniem ożywienia 

budownictwa i kwestją mieszkaniową w ce- 

lu zasadniczego rozwiązania, a nie doryw- 

czych nowelizacji. Zatem informacje nie są 
źródłowe, a wersje omawiane w pismach no- 
szą więcej charakter sensacji niż prawdy, 

Panuje również przekonanie że tak po- 
szczególni lokatorzy jak, i zrzeszenia loka- 

torskie sprzeciwiają się zasadniczo każdej 
zwyżce komornego, pod jakąkołwiek posta-- 
cią i z wielkim niepokojem śledzą zawsze 

projekty podwyżki komornego lub podatku 
lokatorskiego, uważając jakiekolwiek obcią- 
żenie ludności z tego tytułu jako wielką 
krzywdę. Tymczasem tak nie jest i zdaje się, 
że organizacje lokatorskie poddały swe nie- 
przejednane stanowisko pewnej rewizji, be 
ogólno-polskie zrzeszenie organizacyj loka- 
torskich w memorjale przedłożonym mini- 
strowi robót publicznych podnosi z naci- 
skiem, że rozwój ruchu budowlanego może 

tyłko wówczas liczyć na powodzenie, jeżeli 
wszystkie warstwy społeczne obowiązane bę- 
dą do pewnych świadczeń na ten cel. Zrze- 
szenie to proponuje zatem obciążenie loka- 
torów na rzecz przyszłego funduszu miesz- 
kaniowego opłatą po 50 zł. od każdej izby 
w mieście i 25 zł. na wsi oraz 25 proc. pe 
dwyżką podatku lokatorskiego. 

Jak więc widać także i organizacje ło- 
katorskie doszły do przekonania, że rucłe 
budowlany nie rozwinie się, o ile nie nastą- 
pi wyrównanie czynszów w formie choćby 
w części zbliżonej do przedwojennego pa: 
rytetu. (Iskra). 
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Rezerwa Francji. 
PARYŻ. 24 VI. (Pat) Podniecenie wywołane pierwotnie przez propozycję 

prezydenta Hoovera powoli ustępuje miejsca spokojnym ich rozważaniom 
i szukaniu sposobów pogodzenia ich z interesami 
siejszej radzie ministrów omawiana 
być wysłana do Waszyngtonu. W tym celu 

francuskiemi, Na dzi- 
będzie treść odpowiedzi, która ma 

rzeczoznawcy ministerstwa 
spraw zagranicznych i ministerstwa finansów zajęli się badaniem wpływu, 
jaki wywrze propozycja ta na sytuację finansową Francji oraz przygoto- 
waniem uwag, jakie nasuwa propozycja amerykańska. 

W/g pochodzącej ze źródeł miarodajnych wiadomości, rząd francuski 
telegrafował do Waszyngtonu, że wysoko ceni szlachetne uczucia, jakie 
wywołały inicjatywę prezydenta Hoovera i że skłonny jest do przyłącze- 
nia się do tej inicjatywy, pragnie jednak uważnie przestudjować wysunięte 
zagadnienia, zanim zakomunikuje swą oficjalną odpowiedż. Nie nastąpi to 
prawdopodobnie prędzej, niż w końcu tygodnia. 

Ze środowisk parlamentarnych reagują wogóle nieżyczliwie na pro- 
pozycje amerykańskie. W kuluarach Izby i Senatu w czasie wczorajszego 
posiedzenia, gdy weszła na porządek dzienny kwestja wyznaczenia ter- 
minu debaty nad zgłoszonemi inrerpelacjami, atmosfera była dość napięta. 
Z tego powodu też doszło do nieporozumienia między Briandem a uza- 
sadniającym swą interpelację dep. Marinem. 

Naogół posłowie i senatorowie ubolewają nad tem, że plan Younga 
zakwestjonowany został już po roku istnienia, jakkolwiek uważany był za 
ostateczne uregulowanie sprawy odszkodowań. Podkreślają fakt, że pro- 
ponowane przez prezydenta Hoovera moratorjum przyniesie znaczne ulgi 
Niemcom, natomiast obciąży poważnie budżet francuski, w którym wy- 
płaty Rzeszy Niemieckiej z tytułu odszkodowań figurują na sumę 1.955.500 
tysięcy fraaków. 

Warunki francuskie nie byłyby życzliwie widziane 
w Waszyngtonie. 

LONDYN. 24 VI. (Pat.). Jak donosi biuro Reutera z Nowego Yorku, 

rząd Stanów Zjednoczonych poinformował Francję, że warunki postawio- 

ne dla przyjęcia moratorjum nie byłyby życzliwie widziane w Waszyng- 

tonie. 

Projekt odpowiedzi francuskiej już opracowany. 

PARYŻ. 24 VI. (Pat.) Na konierencji odbytej przez Lavala z Brian- 
dem, Flandinem i Francois Poncetem Opracowano projekt Odpowiedzi 
na propozycję Hoovera, której tekst będzie ostatecznie ustalony na dzi- 
siejszem posiedzeniu rady ministrów. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa w odpowiedzi swej Francja 
domagać się będzie uregulowania przez rząd Rzeszy nieumiarkowanej 
transzy raty, przypadającej na rok 1931-32, pozostawiając wpływ z tej 
transzy do dyspozycji Banku Wypłat Międzynarodowych, który miógłby 
ewentualnie pożyczyć tę surnę krajom, 
sowych. 

potrzebującym środków finan- 

W celu wyrównania deficytu budżetowego, który wyniknąłby w na- 
stępstwie braku dotychczasowych wpływów, przeznaczonych na ten cel, 
Francja wypuściłaby prawdopodobnie krótkoterminowe bony skarbowe, 
albo też odłożyłaby na później wprowadzenie w życie planu rozbudowy 
gospodarstwa narodowego. 

Obawy Waszyngtonu. 
LONDYN, 24, VI. (Pat). Biuro Rex- 

tera donosi z Waszyngtonu: Wśród tu- 
tejszych kół oficjalnych panuje oba- 
wa, że wysuwanie wszelkiego rodzaju 
zastrzeżeń *'w odpowiedzi na amery- 
kańską propozycję moratorjaum prze- 
szkodziłoby szybkiemu zrealizowaniu 
inicjatywy prezydenta Hoovera. 

W związku z tem wyrażają tu po- 
wszechne życzenie, ażeby wszelkie za- 
strzeżenia odłożyć na później, do chwi 
Bi szczegółowych badań, ale w każdym 

razie już po przyjęciu propozycji ame- 
rykańskiej w zasadzie, jako całości. 
Sekretarz stanu Stimson jest przeciw- 
ny również łączeniu propozycji ame- 
rykańskiej z jakiemikolwiek innemi, 
obcemi jej, sprawami, Zdaniem tutej- 
szych czynników odpowiedzialnych, 
do kategorji takich właśnie obcych 
spraw należałby zapowiadany przez 
prasę zamiar Włoch żądania specjal: 
nych gwarancyj w sprawie projektu 
unji celnej austrjacko-niemieckiej. 

Stosunek członków kongresu do akcj! Hoovera. 
WASZYNGTON. 24 VI. (Pat,). 
wywiadach na temat propozycji 

Hoovera większość członków kon- 
gresu wyraziła swą aprobatę dla 
działalności Hoovera w sprawie od- 

Włosi przyłączają się 

RZYM, 24. VI. (Pat). Zostały tu o- 
głoszone instrukcje, w myśl których 
ambasador włoski w Waszyngtonie o- 
trzymał polecenie od swego rządu po- 
informowania rządu Stanów Zjedro- 
czonych, że Włochy przyłączają się 
do propozycji prezydenta Hoovera. 

W rzeczowej instrukcji Mussolini 
daje wyraz serdecznemu zadowoleniu, 
z jakiem rząd włoski przyjął propo- 
zycję amerykańską, podkreślając jed- 
nak równocześnie, że realizacja tej pro 
pozycji spowoduje znaczne ofiary ze 

roczenia spłaty długów, niektórzy 
jednak poczynili zastrzeżenia, oparte 
na pragnieniu uchronienia Ameryki 
przed jakiemkolwiek ogólnem anulo- 
waniem długów wojennych. 

do propozycji Hoovera. 

strony Włoch. 

Mussolini podkreśla dalej szczęśli- 
wą iniejatywę rządu Stanów Zjedno- 
czonych, w której naród włoski oce- 
nia zwłaszcza wielką jej doniosłość 
moralną, oraz wyraża życzenie, aby 
inicjatywa amerykańska przyczyniła 
się do zapewnienia atmosfery prawdzi- 
wej współpracy między narodami, ko- 
rzystnej dla zlikwidowania światowe- 
go kryzysu gospodarczego, jak rów- 
nież dla powodzenia światowej konfe- 
rencji rozbrojeniowej. 

Odpowiedź francuska została wręczona. 
PARYŻ.,24 VI. (Pat.) Prezes rady 

ministrów Laval przyjął w dniu 24 

b. m. ambasadora Stanów Zjedno- 

czonych Edge, któremu wręczył od- 
powiedź irancuską na propozycję 
prezydenta Hoovera. Odpowiedź ta 

  

Ši Miejskie 
SALA WIEJSKA 

$eórobrameka 5. 

Dźwiękowe Kino Dziś! 

CGUING 
ml. Wielka 47, tel. 15 41 

Od dnia 23-go do 25-go 
czerwca 193] r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

NAD PROGRAM: 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30, 

Porywający dramat życiowy reż. 
znakomitego Cecil de Milies 

przetelegraiowana została ambasa- 
dorowi francuskiemu w Waszyngto- 
nie, który miał ją wręczyć jeszcze 
w ciągu tegoż dnia prezydentowi 
Hooverowi. 

Przebój] dźwiękowy! 

Kapitańska córka 
1) Tygodnik Eclalr Nr 47 aktów |, 
Początek seansów od godz. 6-ej. 

DYNAMI 
CCA: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy 

Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30.- W- dnie świąt. o godz. 2-ej, — = 

KU R J E R W. ILE Ń SR.L 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Dookoła propozycji Hoovera. 

Przypuszczalny tekst odpowiedzi francuskiej. 

  

PARYŻ 24,6. Pat. — Tekst odpo- 
wiedzi franeuskiej, która została w 
dn. 24 b. m. zakomunikowana am- 
basadorowi Stanów Zjednoczonych w 
Paryżu, zostanie ogłoszony dopiero, 
gdy odpowiedź dojdzie już do Wa- 
szyngtonu. 

W kołach dobrze poinformowa- 
nyeh, jednak twierdzą, że rząd .fran- 
€uski pówziął stanowcze postanowie- 
nia eo do praw państw, będących wie 
rzyciełami Rzeszy Niemieckiej w gra- 
nieach, przewidzianych przez plan 
Younga, i że odpowiedź francuska 
wskazuje na konieczność pogodzenia 
planu prezydenta Hoovera z intere- 
sami mocarstw, od których żąda no- 
wych ofiar na rzecz Niemiec. 

Główną myślą rządu fransuskie- 
go jest wciągnięcie, 0 ile możliwe, 

  

planu prezydenta Hoovera do ram, 
wytkniętych przez plan Younga, aby, 
nie dając najmniejszego pozoru od- 
stąpienia od tego planu, uniknąć roz- 
poczęcia odrzucania koncepcji z ta- 
kim trudem już postawionej na nogi. 

Aby dopiąć tego celu wymyślono 
dość dowcipną formę. Zamiast pro- 
stego moratorjum Niemcy wniostyby 
do Banku Wypłat Międzynarodowych 
roczną bezwarunkową spłatę, wyni- 
kającą z zobowiązań planu Younga, 
poczem suma tym sposobem spłaco- 
na zostałaby później zwrócona Rze- 
szy Niemieckiej w formie awansu. 
Byłaby to summa summarum zwykła 
operacja buchalteryjna i sytuacja dla 
Niemiec okazałaby się tą samą, jaką 
przewiduje plan Hoovera. 

Doniosła deklaracja francuskiej parlamentarnej grupy 
socjalistycznej. 

PARYŻ, 24. VI. (Pat). Dzisiejsza 
prasa ogłasza doniosłą deklarację par- 
lamentarnej grupy socjalistycznej w 
sprawie propozycji prezydenta Hoove- 
ra. Oświadcza ona mianowicie, że nie 
uważa bynajmniej, aby odszkodowa- 
nie i długi stanowiły jedno i to samo. 
Grupa ta, będąc zwolenniczką kom- 
pletnego anulowania długów, podkre- 

WZETOTROWOWICOORZ REA GAMIE 

  

śla, że prawa Francji do odszkodowań 
nie mogą pod żadnym pozorem ulec 
umorzeniu. Jest to mówi oświadczenie 
socjalistyczne — prawo naturalne sto- 
jące wyżej ponad traktatami. Stron- 
nietwo socjalistyczne zdecydowane 
jest bronić stanowczo tego prawa, któ- 
re trzykrotnie już zostało uznane uro- 
czyście przez II międzynarodówkę. 

  

Odpowiedź włoska na notę Stolicy Apostolskiej 
RZYM, 24. VI. (Pat). W odpowie- 

dzi na notę Stolicy Apostolskiej z dnia 

12-go b. m. doręczonej w dn. 24-go 

czerwca w Watykanie przez ambasa- 

dora włoskiego Devecchiego, rząd wło- 

ski ponownie oświadcza, że prowadzo : 

ne jest surowe śledztwo w celu stwier 

dzenia, czy kto dopuścił się obrazy 

Ojca. Świętego oraz zniszczenia pała- 

ców watykańskich, a także w celu u- 

stalenia ewentualnej odpowiedzialnoś- 

ci winnych. W tem zapewnieniu prze- 

prowadzenia dochodzenia mieści się 

samo przez się wyrażenie ubolewania. 

Rząd włoski ze swej strony od kil- 

ku miesięcy oczekuje wyrażenia mu 

ubolewania z powodu manifestacyj an 

tywłoskich ze strony jugosłowiańskich 

władz duchownych. 

Co się tyczy stowarzyszeń, które 

rozwijają swą działalność w Króle 

stwie, a mają swą siedzibę w budyn- 

kach eksterytorjalnych, to rząd pod- 

kreśla specjalne obowiązki, ciążące w 

tym względzie na Stolicy Apostolskiej, 
gdyż jest niedopuszczalne, aby przywi- 

lej eksterytorjalności mógł służyć do 

walki z państwem włoskiem. W każ- 

dym razie zostało stwierdzone, że ód- 

bywały się tam „tajne* zebrania, u- 

trzymane w duchu wyraźnie nieprzy- 

chylnym ustrojowi faszystowskiemu, 

Nie wydaje się wskazanem poddawać 

ponownie pod dyskusję šrodki przed- 

sięwzięte przeciwko stowarzyszeniem 

młodzieży, Rząd musiał interwenjo- 

wać, aby zapobiec poważniejszym 

trudnościom i oddał w ten sposób u 

sługi religji katolickiej i Watykano- 

  

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI | 

wi. Sam prezes akcji Katolickiej zgo- 

dził się z tem, że antyfaszyści pozosta- 

wali w ścisłej łączności z akcją Kato- 

licką i że były w toku przygotowania 

do ruchu antypaństwowego. Jeżeli na- 

tomiast chodzi o stowarzyszenia o cha- 

rakterze wyłącznie religijnym, to wy- 

dane zostało zarządzenie, aby nie były 

one objęte dekretem o rozwiązaniu 

stowarzyszeń. 

Rząd włoski ponownie protestuje 

przeciwko mieszaniu się Watykanu do 

spraw wewnętrznych Włoch i wyraża 

żal, że Stolica Apostolska trwa na 

swem stanowisku, zmierzającem do 

przeniesienia wypadków poza ich sie- 

dzibę naturalną, a to w drodze prze- 

mówień, depesz, apelowania do zagra- 

nicznej opinji publicznej etc. 
Rząd wyraża swą zgodę co do ce- 

lowości sprecyzowania treści art. 43 

konkordatu, jako jedynego w całej 

konwencji laretańskiej, stanowiącego 

przedmiot sporu. Środki, przedsięwzię- 
te przeciwko niektórym organizacjom 

podlegającym Akcji Katolickiej, nie 

godzą bynajmniej w tę instytucję, gdyż 

interpretacja wspomnianego artykułu 

miała na względzie tylko organizacje, 

rozwijające działalność antypaństwo- 

wą, które tem samem nie należały do 

organizacyj, przewidzianych w art. 

43. 2 

Nota zaznacza w końcu, że rząd 

włoski nie widzi trudności w przyłą- 

czeniu się do propozycji Watykanu 

rozpoczęcia rokowań w celu polubow- 

nego i szybkiego zlikwidowania sporu. 

PL. ORZESZKOWEJ 3 

KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 
LEKTURA SZKOLNA. — DZIAŁ NAUKOWY. — КА- 

ŽDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il-eį DO 18-ej. 

KAUCJA 5 ZŁ. 

Dramat w 8 aktach, według 
A. Puszkina. W rolach główn: 

Ks. Oboleńska i Smirnow. 
Zdjęć dokonano w Rosji w miejscowościach, w których toczy się akcja. . 

2) Magik komedja w | akcie. 
Następny program: Oddajcie mi dziecko. 

W rol. gł: Julja Faye 
i Conrad Nagel. 

Foxa. 
Ceny zniżone. 

ABONAMENT 2 ZŁ. 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Władysław 

Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra Bouffałowa 19 m. 1, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 3 
lipca 1931 roku od godz. IO rano w Wilnie przy ulicy 
Dąbrowskiego 12 m. 3 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do Leonji 
Jordanowej. składających się z umeblowania mieszka- 
niowego, oszacowanych na sumę 640 zł. 
599/V1 

  

Komornik (—) Wł. Cichoń. 

Prof. Bedier doktorem 

honoris causa U.S.B. 

PARYŻ 24.6. Pat. — W ambasa- 
dzie polskiej odbyło się w dniu 24 b. 
m. uroczyste wręczenie prof. Bedier, 
administratorowi College do France, 
dyplomu doktora honoris causa Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie. Wręczenia dokonał prof. 
Zdziechowski, wygłaszając serdeczne 
przemówienie. Oddał on hołd zasłu- 
gom prof. Bedier i znakomitej uczel- 
ni na której czele stoi i u której źró- 
dła wiele pokoleń uczonych polskich 
czerpało światło nauki. Prof. Bedier 
podziękował za zaszczyt, jaki go spo- 
tkał i podkreślił wiekowe węzły, łą- 
czące College de France z wyższemi 
uczelniami polskiemi, tudzież osobiste 
swe stosunki z wieloma polskimi u- 
czonymi m. in. z prof. Kallenbachem 
i Wincentym  Lutosławskim. Przy 
wręczaniu dyplomu obecni byli ze 
strony Francji prof. Mazon, Paul Ha- 
zard i Abel Lefranc, ze strony pol- 
skiej — ambasadorostwo Chłapowscy, 
prof. Dembiński, min. Pułaski i prof. 
Zygmunt Załęski, delegat M-stwa W. 
BRLD.P: 

Skandaliczne nieścisłości 
najpopularniejszego rocznika 

_ dyplomatycznego. 
Od szeregu lat wychodzi w Londynie 

najpopularniejszy na świecie rocznik dyplo- 
matyczny „The Statesman's Year Book“. W 
najnowszym tomie z roku bieżącego czyta- 
my w przedmowie: „Rocznik niniejszy jest 
zwierciadłem stosunków politycznych i go- 
spodarczych w krajach całego świata, tak 
jak się one przedstawiają do dnia 31 marca 
1981 r.” 

Zobaczmy jak to „zwierciadło* odbija 
obraz stosunków politycznych w Polsce, 

Dła lepszego uwypuklenia rzeczy zano- 
tujmy, że w roczniku tym podane są nawet 

z małych i najmniejszych państw najważniej 
sze informacje polityczne aż po marzec 
1931 r. np. z Boliwji, Panamy, Salwatora 
Urugwaju i , @. A jakie wiadomości z Pol. 
ski? Cokolwiek mniej aktualne: skład rady 
ministrów z dn. 29 grudnia 1929 roku z 
premjerem Bartlem na czele (str. 1189). 

W dziale Hiszpanji mamy już akt pro- 
klamowania republiki (14 kwietnia 1981 r.i 
i skład nowego republikańskiego rządu 
(str. 12738). Tak samo Japonja ma tu skład 
gabinetu z kwietnia 1931 r. (str, 1045). A o 
Polsce w tym najaktualniejszym almanachu 
informacje o gabinecie z przed roku prze 
szło. 

Ale to jeszcze pół biedy. Są tam rzeczy 
o wiele gorsze. 

Na str. 1081-ej czytamy: 
„Litwa: Litwini utrzymują, że stolicą Lit 

wy jest Vilnius (Wilno). Inne większe mia 
sta: Kaunas (Kowno), siedziba rządu, Gardi- 
nas (Grodno), Klaipeda (Memel) i Suvalkos 
(Suwałki), Siaulias (Shavli), Pahevezys (Po- 
neviej). Z tych miast Wilno, Grodno i Suwał 
ki są w posiadaniu Polski*. 

Oto styl „dyplomatyczny* w tak poważ- 
nem wydawnictwie, które trafia do wszyst 
kich ośrodków politycznych obu półkul. 

A dalej w „Skorowidzu': 

Na str. 1448 — „Suwałki (Litwa). Na 
str, 1457 —  „Vilna (sporne)“, , „Vilnius 
(Litwa)“. 

Ten „sukces* propagandy litewskiej mo 
cno obniża powagę znanego almanachu aa- 
gielskiego. 

Co tańsze: 
republika czy monarchja? 
Na łamach prasy niemieckiej wzmógł się 

znów w związku z nastrojami zamachowemi 
„spór na temat kosztów utrzymania republ'- 
ki a monarchji. W świetle argumentów cy- 
frowych przedstawia się ta sprawa następu 
jąco: 

Prezydent Hindenburg pobiera rocznie 
60,000 marek plus 120.000 na wydatki re- 
prezentacyjne. Kanclerz Rzeszy wraz z 
wszystkimi ministrami otrzymuje rocznie 
400.000 marek, parlament kosztuje rocznie 8 
miljonów a wydatki na sejmy i minister- 
stwa poszczególnych krajów wynoszą ra- 
zem 15 miljonów marek. W sumie utrzyma- 
nie republiki kosztuje 24 miljony marek, co 
odpowiada pod względem realnej wartości 
około 15 miljonom marek przedwojennych. 

Wydatki związane z istnieniem monarchji 
w Niemczech wynosiły przed wojną sumę 51 
miljonów marek, rozpadających się na nx- 
stępujące pozycje: 

Lista cywilna Wilhelma Il-go wynosiła 28 
miljony marek króla Bawarskiego — 6,9 
króla Saskiego — 4,4, króla Wirtembersk'e 

go — 2,4, wielkiego księcia Badeńskiego —- 
1,7, wielkiego księcia Heskiego — 1,8, wi 
kiego księcia Sasko-Wejmarskiego — 1, wi 
kiego księcia Oldenburskiego — 0,6, księcia 

Brunświcku — 1,1, księcia Sachsen-Meinin- 
gen — 0,8, ksiącia Anhalt — 1, księcia Ko- 
bursko-Gotajskiego — 0,5, książąt Meklen- 
burskich — 5 miljonów marek niemieckich. 

Utrzymanie monarchji kosztowało więc w 
Niemczech zgórą dwa razy, tyle co utrzyma. 
nie republiki. 

   

  

   

J. B. 

  

  

Najkorzystniej Akuszerka 

KONCESJONOWANT BLEKTRONOWIER 
STANISŁAW PIOREWICZ 

UL. OFIARNA Xe 4, m. 9. 
WYKONY WA: instalacje elektryczne 

według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 
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SPORT 
LEKKOATLETYCZNY TRÓJMECZ 

BAŁTYCKI W WILNIE. 

W dniach 27 i 28 b. m, po raz czwarty 
zrzędu zmierzą się o palmę pierwszeństwa 
w lekkiej atletyce zaprzyjaźnione państwa 
Polski, Łotwy i Estonji. Tym razem zasz- 
czyt zorganizowania i przeprowadzenia im: 
prezy przypadł w udziale wileńskim wła- 
dzom sportowym. W najbliższą więc nie- 
dzielę i poniedziałek na stładjonie na Pió: 
romoncie rozlegną się dźwięki humnów pań 
stwowych i załopoczą na maszcie sztandary 
zwycięskich państw. 

Bilans dotychczasowych walk jest dla 
Polski korzystny. Pierwsze miejsce w War- 
szawie, drugie miejsce za Łotwą w Rydze i 
znowu chociaż z wielkim trudem wywalczo- 
ne pierwsze miejsce w Tallinie —oto wynik 
dotychczasowych zmagań 

W tym roku wobec dobrej formy Łoty- 
szów i Estończyków, których domeną są 
zwłaszcza rzuty, trudno przewidzieć kto o 
statecznie okaże się zwycięzcą, w każdym 
bądź razie Polska posiada ku temu wiełe 
szans 

Zawody rozpoczną się w niedzielę o godz. 
17-ej. 

Tre rozpoczęty zostanie biegiem na 
100 mtr. Polskę reprezentują: Trojanowski 
II i Sikorski. Zwycięstwo tu przypadnie pra- 
wdopodobnie doskonałemu sprinterowi ło- 
tewskiemu. Polacy mogą liczyć na drugie i 
trzecie względnie czwarte miejsce. 

Kula jest naszą piętą Achillesową i wię 
kszej roli tu Polacy nie odegrają, 

800 mtr. — startują Kostrzewski i Ma- 
szewski. Należy liczyć się z pierwszem miej- 
scem Kostrzewskiego. 

W, skoku w dal w barwach polskich wy- 
stępują Sikorski i Nowak. 

Zawodnikom naszym muszą tu przypaść 
jedne z pierwszych miejsc, zwłaszcza Sikor 
ski typowany jest na zwycięzcę 

Oszczep reprezentują z naszej strony Szy 
dłowski i Puławczyk Polacy muszą się upla- 
sować na 3 względnie 4 i 5 miejscu. 

110 mtr, przez płotki biegną Trojanowski 
i Nowosielski i mają być pierwsi. 

5000 mtr. tu bezapelacyjne pewne zwy- 
cięstwo Kusocińskiego, drugie nasz repre- 
zentant Adamczak spadnie prawdopodobnie 
na jedno z ostatnich miejsc. 

Ostatnia w tym dniu konkurencja ło szta- 
feta 4X100. W najgorszym wypadku Polsce 
musi przypaść tu Iigie miejsce. 

W. poniedziałek odbędą się następujące 
konkurencje: 200 mtr, (startują: Trojanow- 
ski II i Biniakowski), 1500 mtr. (Kusociūsk: 
i Sidorowicz). Skok wzwyż Meyro i Pław- 
czyk. 400 mtr. (Biniakowski i Kostrzewski), 
10.000 mtr. udział Kusocińskiego niepewny 
prawdopodobnie startować będą Adamczak 
i Miałka. 

W skoku o tyczce Polskę reprezentują 
Adamczak i Majtkowski. Sztafeta 4X400 mtr. 
(startuje Kostrzewski, Biniakowski, Meyer i 
Piechocki). 

Ogólnie przewidują że Polska zwycięży 
różnicą 5—10 punktów, 

NA WILENSKIM BRUKU 
Zatrucie się kiełbasą. 

W, dniu wczorajszym pogotowie ratun- 
kowe zawezwano na ul. Bakszta Nr. 6 gdzie 
zatruli się nieświeżą kiełbasą  20-to letni 
Franciszek Pilciun i Apolonja Lumska. 

Po udzieleniu im pierwsżej pomocy, po- 
zostawiono ich na własne żądanie na miejscu 
pod opieką lekarza. 

Policja prowadzi dochodzenie w cełu wy- 
jaśnienia gdzie nabyto nieświeżą kiełbasę. 

(e) 
Zamach samobójczy psychicznie chorej. 

Na chodniku wpobliżu szpitala św, ja- 
kóba znaleziono kobietę zdradzającą obja- 

wy zatrucia się Ustalono,ż e jest to psy- 
chicznie chora Helena Zienkiewicz. Przewie- 
ziono ją na obserwację do szpitala Sawicz. 

(el 
Nie usłuchał rady lekarzy. 

W jednym ze szpitali wileńskich leczył 
się na zapalenie płuc mieszkaniec wsi O 
chowo, (gm. dzięciolskiej) Emiljan Gienas, 

Ostatnio stan chorego o tyle poprawił się 
że prosił o zwolnienie ze szpitala. Lekarze 
przestrzegali go, że przedwczesne opuszcze- 
nie szpitala może pociągnąć za sobą opła- 
kane skutki. Lecz Gienas uparł się i wczo- 
raj, po podpisaniu oświadczenia, że opusz- 
cza Szpital na własne żądanie, wbrew ra- 
dom lekarza, wyszedł ze szpitala i udał się 
na dworzec. Po przybyciu na dworzec. za- 
słabł nagle i zanim przybyło pogotowie ra- 
tunkowe Gienas zmarł. 

Rowerzysta przejechany przez taksówkę. 

28 b, m, Chorościak Wiktor (Stalowa 12) 
prowadząc taksówkę 38039, najechał przy 
zbiegu Mickiewi i Tatarskiej na jadącego 
rowerem Marcinkiewicza Alfonsa (Holender- 
nia 2). Marcinkiewicz doznał ogólnego po- 
Huczenia ciała. 

   

  

   
   

Kradzieże. 

W dniu 23 b. m. z dziedzińca domu Nr. 
12 przy ul, Ostrobramskiej na szkodę Ko- 
wreckiej Weroniki, zam. w m. Krewo pow. 
oszmiańskiego, skradziono artykuły spożyw- 
cze i serwetę wyrobu domowego, łącznej 

wartości 20 zł. Sprawczynię kradzieży Łu- 
kowską Józefę (Zawalna 22) zatrzymano. 
Skradzionych przedmiotów nie odnalezione. 

23 b. m. Minskier Izaak (Kijowska 4) za- 
meldował policji, że nieznani sprawcy skre- 
dli z jego mieszkania garderoby damskiej i 
męskiej na 2 tys. zł. Meldujący wyskoczył 
przez okno po spostrzeżeniu kradzieży i po- 
gonił za uciekającymi spraweami, którzy 
skradzioną garderobę porzucili   

  

       

    Absolwent 
kiumanistyki U. S. B. 

udziela 

korepetycyj 
na warunkach b. dogodn. 
ul. Kwaszelna 23 m. 1. 

. a 

Mieszkanie 
słoneczny pokój z balko- 
nem, kuchnią i przedpo- 
kojem zaraz do wynajęcia 
ul. Sołtaniska 24, vis-a-vis 
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Poszukuję 
posady 
A d : RE 

IZĄdSY MU 
w domach rządowych lub 
prywatnych. Posiadam do- 
bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do 
Redakcji „Kurjera Wileń- 

Kino Kalejowe Program od od 24 do 29.VI. włącznie. 

OGNISKO 
(skak dworca kolejow.) 

Świetny dramat kostjumowy w 10 aktach p. t 

Młyn w Sans-Sousi fiz: ssa Gebuehr, urocza Olga Czechowa, 
J. Tiedtke i inni. 

Rrzecz dzieje się za czasów Fryderyka Wielkiego. Król, czy żebrak, przed ustawą wszyscy są równil 
Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 PP- Następny program: Dziewczyna ze spelunki 

Obwieszczenie. Obwieszczenie. Rabka — „Kaprys' 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Władysław Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Władysław Aaleny sygiriowskiej 

kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy wełny, jedwabie, jedwabie sztuczne 
deseniowe, jedwabie bieliźniane oraz jedwabie 
płaszczowe, markizety deseniowe i perkale, 

Uwaga — WILEŃSKA 27. 

SAMOCHÓD 

kościoła. 

n +4 (T 

ruskieniki 
pensjonat „KALINA, 

Jasna |. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymaniem, fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny zniżone. 

  Mł Aneta 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 
  

asowe drożdże i rurki 
fermentacyjne do wy- 

robu win owocow. świeżo 
otrzymane w składzie apt., 
perfum. i kosmet. prow. 

  

  

  

  

Cichoń, zam. w Wilnie, uł. Góra Boufałowa 19 m, |,| Cichoń, zam. Wilnie, ul. Góra Bouffał: 19 swe ь › kiego“ d Nr. 87.871 um Zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dnia 30 | da zasadzie ań. 10300, P. O. Galasas że w daia jy| centrum kofifort bieżą- europejski, 7-mioosobowy odkryty SĘ LO AROMA SAN GŁÓW E SPRZEDAM 
czerwca 193] r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. | lipca 193] r. od godz. 10 rano w majątku Antonowo, | ©® woda W pokojach — w bardzo dobrym stanie sa ai MLECZARNIĘ kąpiele solankowe, gazo- 

we, słoneczne. na piasku. 

Telefon 18. 
Doskonała kuchnia. 

Ceny przystępne. . 

Dzielnej Nr. 46, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
: publicznego ruchomości, należących |do Anieli i Ka- 

zimierza Hertlów, składających się z fortepianu, osza- 
cowanych na sumę 700 zł. 

©. 597/V1 Komornik (—) Wł. Cichoń. 

gm. mejszagolskiej, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Franciszka 
Bohdanowicza, składających się z 2-ch krów i 2-ch 
koni, oszacowanych na sumę 460 zł. 
598/V1 Komornik (—) Wł. Cichoń. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 2—20. 

z caiem urządzeniem 
na dogodnych warun- 
kach. Dowiedzieć się 

w Administracji 

sprzedaje się za 7000 zł. 
Skład Broni — Wileńska 'Nr. 10 

Nauczycielka 
gimnazjum poszukuje 
lekcji lub kondycji. 

Witoldowa 14, godz. 10 
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