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' OBÓZ MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO. 
Zamieszczając nadesłane nam przez 

p. prof. Wł, Lichtarowicza uwagi, 'dru- 

kujemy je jako artykuł dyskusyjny. 

Red. 

Kto prowadzi te narady? 

Blok Bezpartyjny Współpracy z 

Rządem, który wziął sobie za zadanie 

pracę polityczną dla Polski według 

® 

Dokoła propozycji Hoovera. 
Odpowiedź francuska. 

PARYŻ, 25. VI. (Pat). Wedle do- 

niesień prasy, odpowiedź francuska na 

propozycję Hoovera obejmuje 4 stro- 

ny pisma maszynowego. Odpowiedź 

podkreśla dążenie Francji do współ- 

Propozycja Hoovera stanowczym ciosem 
dia planu Younga. 

) jest przekonanie francuskich sfer miarodajnych. 

|PARYŻ, 25-VI. (Pat). W sierach miarodajnych panuje przekonanie, 

pra francuskiej, wym 

   

ierzy cios stanowczy planowi Younga. Wobec 
że Ak Ian prezydenta Hoovera, nawet po wprowadzeniu do niej po- 

i 

WIADOMOŚC! z KOWNA 
TARYFA CELNA LITEWSKA. 

W ostatnich czasąch w kołach rządowych 
Litwy omawiano poważnie mającą nastąpić 
podwyżkę wielu stawek taryfy celnej. Jednak 
—jak stwierdza berlińska Industrie i Handel 
—narazie ewentualność ta nie zachodzi, gdyż 
i koła gospodarcze litewskie zwyżek celnych 
nie pragną. Można więc uwa że ie 

zajdą jakieś okoliczności  nieprzes 
stosunki celne są ustabilizowane. Jednak cy- 
towane pismo dodaje, że, wobec szybkości 
z jaką Litwa uchwała i przeprowa z 
ny ceł. nie można mieć pewności na dłt 

  

     

  

  

   
Dziś 25 czerwca 1931 r. B. B. od- programu Marszałka Piłsudskiego. a I STR kos RER х Пі:“с;:пе]іае:‘ ::0‘?:&%:&“‘;‘:::{]]& П;ЬЁБЁЁ%ЪЁ:::›:“’е]](уо};;‘е›:::ё'і:рГЁ' metę, iż poziom stawek celnych nie będzie 

bywa z udziałem sił społecznych ob- W pierwszych szeregach jego kroczą . = л dd > hi A przó zi о dzóż do Pasta kanclerza Brueninga i ministra Curtiusa Któ- ai 
RA о, Sai b ZE MA BEL Dł. „|... cja Hoovera na życie gospodarcze prześzi podł у ННЕ › UDZIAL LITWY W WYSTAWIE BUDOW- 

rady w sprawach przeżywanego obec. tak zwani  Pilsudezycy, najbliżsi Ee rzy przybędą dla przeprowadzenia rokowań dopiero po wprowadzeniu LANEJ W_ BERLINIE. 

ie kryzysu. Z tego powodu podaję kil- wspó »nicy Marszałk . yn | nie kryzysu : ego powodu podaję 1 ST Marszalka. : W związku z temi ewentualnemi w czyn planu prezydenta Hoovera. 1 Litwa zgłosiła swój akces na wystawę ba 

ka uwag, które proszę Redakcję przy- Wielkie to jest słowo -— Piłsud- skutkami Francja domaga.się nienari K 3 e 2 Bi ł m Domu nad ro oz cjami dowlaną w Berlinie. . 

jąć jako głos, wychodzący z szareg: 823 ы * sok IV ® " ® Bas я оан nfe j Na wystawie będzie demonstrowany ma- 

JA J 5 = ego. czycy., Pržypominą об МЕЬАН szalności zasad planu Younga i pro- 0 renc w A y p p y terjał, obrazujący wzrost zabudowań w Lit 

30-miljonowego tłumu obywateli, któ- 

w rządach, 

cheą jednak zdawać sobie sprawę z 

całokształtu przeżywanego momentu 

w poczuciu swoich obowiązków i od- 

powiedzialności wobec państwa. 

A więc materjałną stronę sprawy 

obejmuje wyraz: budżet. Nasz budżet 

państwowy ulega obecnie zmniejsze- 

niu, to znaczy, uznany został za zbyt 

duży. Za duży on jest dlatego, że 

budżet społeczny jest za mały. Gdy 

państwo jest zmuszone swój bužet 

zmniejszyć, dla zapobieżenia nadwe- 

kiedy przy Kazimierzu Wielkim kształ 

cili się politycy na miarę europejską, 

którzy po królu wzięli spadek poli- 

tyczny. Wyrobienie się poważnych po- 

lityków jest i dziś dla naszego pań- 

stwa koniecznością, więc kształtowa- 

nie się takiego grona nie jest nam о- 

Owszem, w przewidywaniu 

jego znaczenia towarzyszą 

mu szczere życzenia pomyślnego dla 

bojętne. 

wzrostu 

Polski rozwoju. 

Dziś o tem gronie nie bardzo dużo 

jeszcze możemy powiedzieć. W listo- 

padzie u. r. dość licznie zjawili się na 

ponuje rozwiązanie sprawy w drodze 

tranzakcji, w myśl której transza nie- 

uwarunkowana, należna Francji, by- 

łaby zapisana na jej aktywach w Mię- 

dzynarodowym Banku wypłat, który 

na własną: odpowiedzialność mógłby 

otrzymane sumy w całości lub częś- 

ci pożyczyć №етсот па cele odbudo- 

wy gospodarczej. 
"Omawiając tę sprawę, „Petit Pa- 

risien* pisze, że Francja jest, jak zaw- 

sze, ożywiona szczerem pragnieniem 

pokoju i nie odwraca się nigdy od rę- 

ki, która jest do niej wyciągnięta. Trze 

francuskiemi. 
Optymizm Stimsona. 

® 

WASZYNGTON, 25-VI1. (Pat) 
ferencja nad propozycjami francuskiemi w sprawie moratorjum. 

W Białym Domu odbyła się kon- 
Po kon- 

fereucji Stimson oświadczył, że zapatruje się bardzo optymistycznie na 

sytuację. 

Włosi przyjęli propozycję Hoovera 
i podejmują kroki do szybkiej jej realizacji. 

RZYM, 25-VI. (Pat). W dniu wczorajszym rząd włoski zawiadomił 

oficjalnie rządy Wielkiej Brytanji, Francji i Niemiec o przyjęciu przez 

Italję propozycji Hoovera. 
W dniu 25 b. m. rano, zgodnie z dyrektywami szefa rządu, odbyło 

się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zebranie ministrów spraw za 

wie oraz postępy komasacji wsi. Wystawio- 
ne będą również dane, dotyczące zabudowa 
nia się miast Litwa w wystawie bierze 

udział nieoficjalnie. 

PROJEKTOWANE ZNIESIENIE OBOZU 
KONCENTRACYJNEGO W WORNIACH. 

W związku ze zmianą stanu wojennego 
na stan wzmocnionej ochrony państwa w 
Kownie obiegają pogłoski, że obóz koncen- 
tracyjny w Worniach ma być zniesiony i 
gmach w którym się mieści obóz, zostanie 
przekazany szkole średniej. 

O ile obóz koncentracyjny pozostanie ule- 
gnie w nim złagodzeniu więzienny ustrój. 
Obóz będzie przekazany kompetencji Mini- 
strestwa Spraw Wewnętrznych. 

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEJ KO- 
WIEŃSKIEJ RADY MIEJSKIEJ. 

Na 2 lipca Minister Spraw Wewnętrznyci: 
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Gdy i tego zrobič nie možna, zmniej- 

szony powrót pieniędzy do ludności 

musi się odbić na zmniejszeniu bud- 

ćżetów poszczególnych obywateli. 

Zrozumiałą jest rzeczą, że budżet 

państwowy nie może nie obejmować 

tych konieczności, za które odpowia- 

da państwo, jako całość, jak naprz. 

bezpieczeństwo kraju, zobowiązania 

dłuższe i in. Stąd wypływałaby pod- 

stawa do zbadania, jakie działy bud- 

żetu państwo mogłoby bez szkody a 

może nawet z korzyścią dla sprawy 

przekazać samemu społeczeństwu. 

Oczywiście nieuzasadnionem na dziś 

byłoby stawianie sobie za wzór np. An- 

glji która się obchodzi bez zorganizo- 

wanego na nasz sposób ministerjum 

oświaty. Ale pożytecznemby było już 

dziś obmyśleć program, przygotowu- 

jący w ciągu szeregu lat moment, kie- 

dy możnaby przystąpić do odciążenia 

budżetu państwowego przez obciąże- 

nie budżetu społecznego. 

Z tą stroną materjalną nieodłącz- 

nie wiąże się strona moralna, która 

znajduje swój wyraz w słowie: odpo- 

wiedzialność. Kto rozporządza budże- 

ponosi odpowiedzialność. 

W państwie, gdzie życie kraju opiera 

się przeważnie na budżecie państwo- 

wym, decyduje urzędnik, a więc i od- 

powiedzialność za to życie bierze na 

siebie urzędnik. To nadaje naszemu 

państwu charakter biurokratyczny. 

Czy jest urzędnik dostatecznie świado- 

my doniosłości swojej odpowiedzial- 

ności? Wieś, zwłaszcza na ziemiach 

wschodnich, daje obfity materjał do 

bardzo poważnych wątpliwości. 

tem, ten 

Poruszona w prasie — i prawdo- 

podobnie przygotowywana — dekon- 

centracja, zwiększając samodzielność 

urzędów niższych, zwiększy też. ich 

odpowiedzialność, z drugiej jednak 

strony jeszcze bardziej może wzmoc- 

pić pierwiastek biurokratyczny. Jak- 

wieniach podnoszono ideologję Mar- 

szałka Piłsudskiego i sławiono Piłsud- 

czyków. Z niektórych punktów prze- 

mówień można było wnosić, że przy- 

najniniej niektórzy i w momencie ob- 

chodu, jak przed 10 laty, nie zdawali 

sobie sprawy z tego, że nie wystarcza 

głosić hasła: Marszałka: Piłsudskiego, 

lecz że dla ich zrealizowania 

trwalenia trzeba jeszcze dołożyć pra- 

cy nad przystosowaniem ich do miej- 

i u- 

sca i czasu. 

A dlatego potrzebny jest ścisły 

kontakt grupy rządzącej ze społeczeń- 

stwem poszczególnych terenów pań- 

stwa. 

Dzisiejsze narady — jest to nie 

wątpliwie poważniejsza akcja zwró- 

cenia się B. B. do społeczeństwa. To 

można powitać jako krok rozwojowy. 

Sumując, sądzę, że budżety pań- 

stwowe obecnie u nas muszą uwzględ- 

niać nietylko konieczności nieodzow- 

ne chwili bieżącej, ale też programo- 

we dążenia na przyszłość do rozwoju 

budżetów samorządowych. 

Państwo potrzebuje nietylko prze- 

wodników politycznych, ale też poli- 

tycznie wychowanej masy, która swo- 

im przewodnikom da poparcie zbio- 

rowe. Drogą do takiej masy jest Sa- 

morząd. 

Władysław Lichtarowicz. 

25.VI. 1931. Wilno. 

ЧО DNR AINA AGARZE OZONE 

Wizyta wyższych oficerów 
rumuńskich u Marszałka 

Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 25. VI. (Pat). W dn. 
25 b. m. złożyli wizytę p. Marszałkowi 
Piłsudskiemu w Belwederze wyżsi ofi- 
cerowie armji rumuńskiej z szefem 
sztabu generalnego Samsonovici na 
czele. 

Urlop min. sprawiedliwości. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

i szczerych zamiarów pokojowych ze 

strony drugiej. Francja nigdy nie bę- 

dzie się czuła bezpieczną, dopóki ży- 

wioły odwetowe w Niemczech nie bę- 

dą poskromione. 

W dzienniku „Ordre* Emił Bure 

pisze: Nie zgodzimy się nigdy aby u- 

czynić nas odpowiedzialnymi za ban- 

kructwo Niemiec. Niemcy mogłyby 

nam spłacić wszystko, co były winne, 

gdyby nie użyły wszystkich swych 

środków na przygotowanie odwetu. 

Niema pokoju bez poszanowania trak- 

tatów. Oto co premjer Laval powinien 

był odpowiedzieć prezydentowi Sta- 

nów Zjednoczonych, który dąży pro- 

sto do celu, pogardzając środkami, nie 

zbędnemi do jego osiągnięcia. 

Stosuneki Sowietów do pro- 
pozycji Hoovera. 

MOSKWA 25.6. Pat. — Do dnia dzisiej- 

szego prasa sowiecka nie wypowiadała swe- 

go zdania w sprawie propozycji Hoovera, 0- 

graniczając się jedynie do podawania tele- 

graficznych wiadomości swych zagraniez- 

nych korespondentów. Jednakże już same 

tytuły któremi opatrywano te depesze Oraz 

liczne karykatury, ośmieszające osobę Ho- 

overa, wskazywały, że projekt prezydenta 

Stanów Zjednoczonych potraktowany będzie 

przez Sowiety nieżyczliwie. 
Dopiero dziś w kilku dziennikach, m. in, 

i w „łzwiestjach* ukazały się obszerne ar- 
tykuły, poświęcone temu projektowi, anali- 
zujące jednocześnie sytuację miedzynarodo- 
wą, wytworzoną propozycjami amerykań- 

skiemi. 
„Izwiestja* nazywają krok Hoovera „prze 

ciwogniową akcją*, spowodowaną jakoby 
tem, że nad całą Europą, a przedewszyst- 

kiem nad jej częścią centralną, zawisło nie- 

bezpieczeństwo pożaru rewolucyjnego. 
Ekonomiczne skutki projektu Hoovera, 

zdaniem dziennika sowieckiego będą nikłe 
i sprowadzać się będą do sumy mniej wię- 
cej 806 miljonów mk., co dla sytuacji gos- 

podarczej Niemiec nie będzie miało wię- 
kszego znaczenia, : 

Krok Waszyngtonu mógłby przynieść ul- 
gę budżetowi i życiu gospodarczemu Niemiec 

jedynie w tym wypadku, gdyby wpłynął na 
zmianę ogólnej sytuacji ekonomicznej, czego 
jednak w tej chwili spodziewać się nie moż- 
na. 

„„Izwiestja* podkreślają natomiast do- 
niosłe znaczenie akcji Hoovera pod wzglę- 
dem politycznym. Ameryka — pisze dzien- 
nik — przejęła raz jeszcze od Eńropy ini- 
ejatywę polityczną. Hegemonja imperjalizmu 
amerykańskiego — rezultat niesłychanej dys 
proporcji kapitalistycznego rozwoju, wypły- 

szybkiej i pełnej realizacji propozycji Hoovera. 

Wyjazd Mellona do Paryża. 
LONDYN, 25. VI. (Pat). Mellon 

odjechał w dniu 25 b. m. rano do Pa- 
ryża. 

LONDYN, 25. VI. (Pat). Mellon 
odmówił złożenia jakichkolwiek o- 
świedczeń przed swym wyjazdem do 
Paryża. Wśród osób, które żegnały na 
dworcu Melłona znajdował się rów- 

nież ambasador francuski. 
NOWY YORK, 25. VI. (Pat). Po- 

mimo braku jakiegokolwiek urzędo- 
wego oświadczenia co do roli Mellona 
niektóre dzienniki twierdzą, że będzie 
on urzędowo lub nieurzędowo wystę- 
pować w roli przedstawiciela rządu 
Stanów Zjednoczonych w. rokowa- 
niach z Francją w sprawie morator- 
jum. Mellon ma: odbyć szereg konfe- 
rencyj z przedstawicielami władz Ban 
ku Francuskiego. 

Mellon przybył do Paryża. 

PARYŻ 25.6. Pat. — Przybył tu 
minister finansów Mellon. 

o godzinie 17 min. 40 amerykański 

Ogromne ożywienie na giełdzie nowojorskiej. 

NOWY YORK, 25-VI. (Pat). Na giełdzie nowojorskiej daje się za- 

uważyć ogromne Ożywienie. Z rąk do rąk przeszło ponad 5 miljonów 

akcyj. Waluty wykazują zwyżkę o 2 do 2 i pół punktów. W kołach 

bankowych panuje nastrój optymistyczny. 

  

Czy dojdzie do „niemiecko - francu- 
skiego Chequers" — czy nie? 

Niemcy uważają, że Francja winna zwrócić się 
do nich z zaproszeniem. 

BERLIN, 25. VI. (Pat). Berlińskie 

koła polityczne oświadczają, że nie- 

zrozumiałem jest dla nich, dlaczego 

rząd francuski domaga się od Niemiec 

sprecyzowania wniosku o spotkaniu z 

ministrami francuskimi. Kanclerz 

Briining wypowiedział się w tej spra- 

wie dość wyraźnie, obecnie więc jest 

kolej na Francję która winna zwrócić 

się do Niemiec z zaproszeniem. 

Nadzieje niemieckie. 
BERLIN 25.6. Pat. — Dzienniki 

ogłaszają jednobrzmiące wiadomości, 

według których niemieckie koła po- 

informowane spodziewają się, że 

rząd francuski gotów jest zaakcepto- 

wać myśl spotkania niemiecko-fran- 

cuskiego na wzór konferencji w Che- 

quers. 
Dotychczas nie nadeszło do Berli- 

ia oficjalne zaprzeczenie. Wkrótce 

zakończyć się ma wymiana zdań o 

terminie i miejscu spotkania niemiec 

kich i francuskich mężów stanu. Nie 

jest wykluczone, że spotkanie to na- 

stąpi już z początkiem lipca, a więc 

jeszcze przed wizytą ministrów an- 

gielskich w Berlinie. 

Zaproszenie jeszcze nie nadeszło. 

BERLIN 25.6. Pat. — Biuro Con- 

ti, powołując się na źródła poinfor- 

przyjaźnie. Widocznie załeży mu na 

tem, aby wizyta ministrów niemiec- 

JODY 6 r оа жЬ 25,401/,—43,51 - 

dzie miało charakter uroczysty. 
niem wezmą również Minister Spraw Wew- 
nętrznych oraz Dyrektor Departamentu Sa- 
morządowego. 

OLSZAUSKAS WYTACZA PROCES 
KREWNYM. 

„Dienos Naujenos* dowiadują się, że 
Olszauskas wytoczył swym krewnym proces 
o zwrot majątku. Sprawę prowadzi prof. Tu- 
menas i inny jeszcze znany adwokat, W ko 
łach „prawniczych sprawa ta jest szeroko o- 
mawiana. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 25. 6, (Pat). — Bilans Ban- 

ku Polskiego za drugą dekadę czerwca wy- 
kazuje zapas złota 567.701 tysięcy t. j. o 
52 tys. więcej, niż w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i należności zagraniczne zalicze - 
ne do pokrycia zmniejszyły się o 54.990 tys. 
do 228.179 tys. zł, natomiast niezaliczone do 

pokrycia zwrosły o 4.645 tys. do 104.579 tvs 
zł, Portfel weksłowy wykazuje zwiększenie 
o 11.664 tys. i wynosi 536.044 tys. Pożyczki 
zastawowe wzrosły o 2.311 tys. do 75.576 
tys. zł. Inne aktywa zmniejszyły się o 689 
tys. i wynoszą 148.035 tys. W zapasach po- 
zycja natomiast płatnych zobowiązań wzro 
sła o 18,939 tys. do 334.067 tys. Obieg bi- 
letów bakowych zmniejszył się o 49.733 t 
do 1.127.447 tys. zł. — Stosunek procento 
pokrycia obiegu biletów i natychmiast płat 
nych zobowiązań Banku wyłącznie złotenr 
wynosi 38.84 proc. pokrycie kruszcowo-walu- 
towe 54.46 proc., wreszcie pokrycie złotem 
samego tylko obiegu biletów bankowych wv- 
nosi 50.33 proc. 

, Należy zauważyć, że znaczny odpływ de 
wiz w obecnej dekadzie, będący niewątpliwie 
w związku z gwałtownem zapotrzebowanien: 
obcych walut, jakie wystąpiło w ostatnicł. 
dniach na giełdach w Wiedniu,. Berlinie i 
Budapeszcie, następuje po szeregu po Sobie 
następujących dekad pomyślnych, w: ciągu 
których zapas dewiz zaliczonych do pokry- 
cia kruszczowo-walutowego wzrósł łącznie 
o kwotę około 61 milj. zł. 

  

   

    

JAPOŃSKI PROSZEK 

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

de inne robactwo. 

is KATOL sprzedaje się w Skła- 
w dach Aptecznych i Aptekach. 
= 

      
  

Giełda warszawska z dn. 25.VI. b. r. 

WRLUTY i DEWIZY: 

DOBY SZ DAC EDS 8.95—8,97— 8,93 
Holandja 359,10 —360,00—348 40 

    

. 8,915—8,935—8,805 Nowy York . . . I 
8,92-—8.94— 5,90 Nowy York kabel 

  

kolwiek bądź oceniać sprawę dekon- Minister sprawiedliwości p. Micha-  nęła znowu z całą wyrazistością, mowane, zaprzecza wiadomości, ja- kich nastąpiła jak najprędzej. > а "39 34,93 - 35,02—-34 84 

ji, na uk 7 - i wyjechał ilkotygodni Dziennik przewiduje, że pakt Hoovera, koby do Berlina nadeszło już zapro- В Н а okholm . .. . . 239,33—280,98—236 75 
centracji, na układ BSE ona po BR wyjechał na RÓG ZERNREW i ana i oaacje ponałna cześż le y du f kie gi! al tad. W obecnej sytuacji kanclerz Brii-  Szwajcerja . . . . . 172,95 — 173,38—119,2 

ważnie nie wpłynie, gdyż decydują- urlop kuracyjny w kraju. Ministra žaruz tytulu „amerykańskiego gestu rata. SZEniE rZąci T ZE ning i minister Curtius nie mogą 0- Wiedeń. . . . . ... 125,37—125.68—12546 

cym czynnikiem będzie urzędnik, a sprawiedliwości zastępuje podsekre-  wniczego*, doprowadzi w rezultacie do koia- clerza Briininga i ministra Curtiusa. puścić Berlina ze względu na moż- Berlin w obr.pryw. . - - + « . . . 213,50 

o nin 1 bdb państwowy. Podstawą 1977 stanu w tem Min. p. Swiaikowski. ik д чеа asesło znac, „,, Miejatywa kanclerza Brininga o- liwe każdej chwili nowe niespodzian PAPIERY PROCENTOWE: 
\ ; A Sai ZPA WARE - franensko-ritemitckichi: mawiana była na wczorajszej konfe- ki. Niemcy więc muszą czekać na Te- zg, pożyczka budowl. . .. . a 

dla zmiany ac: DPOŻE BĘ Só GE Emeryci nie utracili dodatku Šai i i paso | ministra Brianda z ambasado- alizację projektu Hoovera. Wówczas 4%, iwastycyjna ______ й a 2 

dekoncentracja, lecz decentralizacja. stołecznego, bo go nie mieli. rem niemieckim w Paryżu. Dotych- dopiero rząd francuski zwróci się z 6% dolarowa. - . . .. ). . 73,50—7b.00 

Im więcej spraw będzie załatwiał Sa- omawiają. Skazanie 7 stahlhelmowców. czas jednak ze strony francuskiej nie oficjalnem zapytaniem do Berlina. 7% Stabilizacyjna . . .. . -. o. * 81,00 

morząd, tem większy też budżet bę- 

dzie miał. a to może sprowadzić bar- 

dzo poważne ulgi dia budżetu pań- 

stwowego. Obok tego pociągnięcie o- 

bywatela do żywszego udziału w pra- 

cy zbiorowej ożywi jego stosunek do 

społeczeństwa i państwa. 

Takie oto myśli wywołała we mnie 

wiadomość o naradach B. B. nad dzi- 

Wśród głosów prasy; 
cych ostatnie zarządzenie rady mini- 
strów o skasowaniu z dniem 1 lipca 
r. b. specjalnych dodatków do uposa- 
żeń urzędniczych, a między nimi do- 
datku stołecznego, pojawiły się wia- 
domości, jakoby to zarządzenie doty- 
czyło również emerytów cywilnych i 
wojskowych. 

Wyjaśnić należy, że dociekania te 
są niesłuszne, gdyż emeryci żadnych 

TCZEW, 25. VI. (Pat). Wyrokiem 
sądu grodzkiego w Tczewie 7 stahlhel- 
mowców, którzy ubiegłej niedzieli w 
pełnem umundurowaniu i uzbrojeniu 
przekroczyli granicę polską na moś- 
cie przez Wisłę w Tczewie, zostało ska- 
zanych na 1 miesiąc więzienia. 

Popierajcie Ligę Morską 
  

wystąpiono z zaproszeniem. Nie u- 
stalono również terminu wizyty. Rząd 

francuski przyjął projekt spotkania 

Koła berlińskie uważają wizytę za za- 
pewnioną. 

  

Wykrycie organizacji szpiegowskiej 
w francuskiem min. spraw zagr. 

PARYŻ 25. 6. Pat. — W, ministerstwie 
spraw zagranicznych wykryto organizację 

szpiegowską, Urzędnik któremu polecone by 

jące dokumenty. 
PARYŻ 25.6. Pat. — Trzej osobnicy, are- 

szłowani pod zarzutem szpiegostwa, wśród 
których znajdował się urzędnik ministerstwa 

8% L.Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B.G.K, . 94,00 
"TB SAMO LG asa e a ės BS 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . .. . . 81,25 
4:/,% L. Z. ziemskie . . 50,00—50,25—5,00 
4'/,% warszawskie - . . 50,50—51,00—50. 5 
8% warszawskie. . . . 71,75—72,50—72 0 
8% Częstochowy „ . . « . - . 63,00—63 25 
SJ LOGS оо аоар нсе ie » 67 59 
80, Piotrkowa „+ оее ее » t32 
69%, obl. m. Warszawy Vlem.. 48.25—45, © 
6% Obl. m. Warsz. VIII i IX em. . . . 4625 

e AKCJE: 

Bank Polski. . . . . 118,00—121,00—121,00 

     

6 ю it. o rozszyirowywanie depesz, został wczoraj 

siejszym kryzysem, w którym obok CAR DA stołec, znych: koaowiej! I schwytany na gorącym uczynku wręczani» spraw zagranicznych, utrzymują, że zamie- "Cókler. '. . «. « « 418 61. «806 +: + 20,00 

E p. do uposažen emerytalnych nie о- i Rzeczną! obeej osobie szeregu Ściśle poufnych doku-  rzali zužytkowač wiadomości zaczerpnięte z Lilpop . г ее . .. . i A 

stron materjalnych są moralne, ustro- 

jowe it. d. 
trzymywali, a więc utracić ich nie 
mogli. (ISKRA). 

mentów. Aresztowano trzy osoby. W miesz- 

kaniach ich wykryto wysoce kompromita- 
poufnych dokumentów dla celów gry na gieł 
dzie. 

Modrzejów + « » « + « « + + « « » + 5,75 
Starachowice „ . о . « © » + « + » „ 9,75



Pieč lat pracy dzielnego ministra. 
(Z powodu ustąpienia gen. Stawoj-Skladkowskiego że stanowiska Min. Spr. Wewn.) 

Gen. Sławoj-Składkowski zdobył 
w okresie pięciolecia służby na poste- 
runku Komisarza Rządu w Warsza- 
wie i ministra Spraw Wewnętrznych 
bardzo znaczną popularność. w. naj- 
lepszem tego słowa znaczeniu. Był on 
jednym z najbliżej społeczeństwu zna- 
nych członków rządów pomajowych. 

A jednak nie szukał specjalnie re- 
klamy, nie zabiegał o poklask. 

Zdobył sobie w prawie pięćdziesię- . 
ciotysięcznych  zastępach  podwlad- 
nych opinję szefa wymagającego, su- 
rowego, często bezwzględnego — sam 
dźwięk jego imienia wywoływał w 
podległych mu urzędach znakomity 
przyrost energji i inwencji. 

A przecież nie jest on podobny do 
typu satrapy — ten żywy, dla wszyst- 
kich życzłiwy, serdeczny, pełen rado- 

snej energji Sławoj. 
Wszędzie, we wszystkich sferach 

społeczeństwa, nawet wśród opozycji 
posiada on wiele sympatji. Bywał 
wprawdzie często atakówany na ła- 
mach prasy przez opozycję, lecz nig- 
dy chyba osobiście, nigdy zgryźliwie. 
Nawet gdy z niepohamowaną siłą hu- 
moru wygłaszał w Sejmie poprzednim 
swój pogląd na wartość zaufania Izby 
—opozycja była raczej rozbrojona od- 
wagą szczerości tego ministra, który 
się wyraźnie chlubił karnością wobec 
Marszałka, i pocichu miała dla tej 
szezerości uznąnie. 

A prawdą jest, że gen. Składkow- 
ski nigdy nie zabiegał u opozycji o 
sympatję, że raczej, zarówno w dzia- 
łalności na stanowisku ministra Spraw 
Wewnętrznych jak w przemówieniach 
sejmowych nie pozwalał jej zapom- 
nieć, iż jest stroną zwyciężoną, że cią- 
ży na niej brzemię klęski, odniesionej 
w nieudolnej, katastrofalnej dla kra- 

ju, paroletniej próbie rządzenia. Ta- 
jemnica wielkiej popularności długo- 
letniego ministra leży przedewszyst- 
kiem w jego nieodpartym wdzięku 
«©sobistym, oraz w tem, że nie ma on 
w sobie nie z urzędnika, z parlamen- 
tarzysty, z gracza politycznego, — że 
podchodzi on do każdego zagadnienia 
©d strony najprostszej słuszności, że 
jego kipiąca i radosna energja ma 
zdolnošė udzielania się otoczeniu, że 
wreszcie wszelkie przeszkody zdoby- 
wa atakiem szczerości i temperamen- 
tu. 

  

Gen. Składkowski jest świetnym Ie- 
karzem. Jaż sam wybór zawodu zdra- 
dza w nim społecznika. I rzeczywiście 
jest on nim w najszerszem zrozumie- 
niu — jako minister był przedewszyst 
kiem społecznikiem i z tego nastroju 
wyrastała jego zasadnicza działałność. 

Obejmując urząd zastał on admi- 
nistrację ogólną wewnętrznie zanar- 
chizowaną przez bezrządy sejmowe, 
rozdartą na grupy zorjentowane na 
poszczególne partje, zbiurokratyzowa- 
ną aż do absurdu, odwróconą tyłem 
do społeczeństwa. którego interesom 
miała służyć. 

Wypowiedział temu stanowi rzeczy 
"walkę. Z właściwym sobie tempera- 
mentem nakazał swoim urzędnikom 
zmianę frontu w myśl zasady: admi- 
nistracja @а społeczeństwa. Blyska- 
wicami swoich  niezmordowanych # 
zawsze nieoczekiwanych  inspekcyj 
wymusił respekt dla siebie i dla swo- 
ich rozporządzeń. W tej ciężkiej pra- 
cy nie uznawał szablonu. Nie żądał 
dla siebie honorów, natomiast z nie- 
ubłaganą konsekwencją ' wymagał 
pracy. 

Trudno policzyć iłu starostom i u- 
rzędnikom różnych instytucyj, w sto- 
licy i najbardziej oddalonych kątach 
prowincji zdarzyło się zastać p. mini- 
stra przy swojem biurku, gdy raczyli 
spóźnić się do pracy. Często, gdy mi- 
nister wstawał od biurka takiego u- 
rzędnika, znajdował on na niem swoją 
dymisję. Lecz w ten sposób nauczył 
on administrację ogólną poważnego 

„ traktowania służby. A że dla dobrych 
pracowników nie szczędził 
aznania i nagrody obudził 

pomocy, 
wśród 

swych podwładnych ducha szlachetnej 
emulacji. 

Wróg blagi — demaskował ją na 
każdym kroku. Gdy mu — w oczeki- 
waniu inspekcji — wyczyszczono fron- 
towe wejście do urzędu, wchodził 
wejściem tylnem, gdzie znajdował 
brud. Gdy szef urzędu przygotował so- 
bie piękny raport, wpadał do dzien- 
nika, gdzie znajdował zaległości w 
pracy. 

W ten sposób sięgał i sięgnął do 
tajników biurokratycznych nałogów i 
złamał ich siłę. Drugim rodzajem pra- 
cy gen. Składkowskiego, w którym 0- 
siągnął niewątpliwie trwałą zaslugę--- 
to akcja nad podniesieniem stanu sa- 
nitarnego kraju. Oczyścił on Polskę 
z brudu zewnętrzengo, wpoił w u- 
mysły ludzkie zrozumienie elementar- 
nych konieczności sanitarnych. 

Ta strona działalności ministra by- 
ła w swoim czasie przedmiotem dow- 
cipów i żartobliwych uśmiechów. 
Tem większa jest jego zasługa, że nie 
zwracając na nie uwagi, kontynuował 
swoją pionierską zaiste na wielkich 
obszarach naszej Ojczyzny walkę z 
brudem. W miasteczkach, z pluskwa- 
mi i miljardami najzłośliwszych bak- 
teryj w hotelach, hotelikach, pensjo 
natach i domach zajezdnych; z niech- 
lujstwem w bazarach, sklepach, zwła- 
szcza spożywczych, w restauracjach, 
kinach, teatrach i t. p.; z okropnym 
stanem sanitarnym wsi, gdzie klozet 
uważany był często za coś w rodzaju 
salonu — zbędnego najzupełniej pro- 
stym ludziom. Osiągnął też na tem 
polu rezultaty trwałe, z których może 
być dumny. 

Podwładni urzędnicy żegnali gen. 
Składkowskiego łzą i żalem głębo- 
kim. Społeczeństwo zaś  przechowa 
długo dobrą o nim pamięć. 

I to jest wszystko czego może prag- 
nąć działacz państwowy. 

Habdank. 

| MU INRI RASTI SRO ANSI 

Zakończenie obrad w sprawie 
stworzenia międzynarodowej 
erganizacji dla obrony pokoju. 

PARYŻ, 25. VI. (Pat). Zakończyły 
się tu w czwartek trzydniowe obrady 
w sprawie stworzenia międzynarodo- 
wej organizacji dla obrony pokoju 
przez poszanowanie traktatów. Ze 
strony polskiej, jak wiadomo, w nara- 
dach brali udz. prof. Dembiński, Jan 
Dębski, Zdzisław Lubomirski, Wacław 
Łypacewicz, poseł Stroński i Stani- 
sław Zaleski. 

Po zakończeniu narad wydany zo- 
stał wspólny komunikat, w którym m. 
in. jest powiedziane: W czasie przy- 
gotowawczego kongresu, który obra- 
dował w Paryżu, delegaci komitetów 
francuskich, polskich, rumuńskich, 
czechosłowackich i jugosłowiańskich 
dla obrony pokoju przez poszanowa- 
nie traktatów, w zamiarze ukonstytu 
owania federacji, złożonej z komitetów 
już utworzonych lub mających pow- 
stać w tym celu w przyszłości, uzgod- 
nili, że w poszczególnych ich krajach 
niemożliwe jest znalezienie wpływowe 
go ugrupowania o tendencjach wojow- 
niczych. Narody francuski, polski, ru- 
muński, czechosłowacki i jugosłowiań - 
ski są głęboko przywiązane do pokoju. 
Istnieje obecnie systematycznie prowa- 
dzona kampanja dla rewizji trakta- 
tów, stanowiąca ogromne niebezpie- 
czeństwo. Istotnie, zanim duch poko- 
ju ogranie wszystkie narody i wszyst- 
kie rządy, mogą wyniknąć z tej kam- 
panji fatalne próby rewizji traktatów 
tak ostre, że na ich skutek cała Euro- 
pa może być raz jeszcze wciągnięta w 
wojnę. Zanim nawet wydarzy się ka- 
tastrofa, którą przygotowuje kampan- 
ja rewizjonistyczna, kampanja ta gro- 
zi już obecnie konsekwencjami wyso- 
ce niepożądanemi. Czyni ona niemo- 
żebną współpracę europejską; nawet 
gdy dwa poszczególne państwa mają 

STUPR W OR 

„Piękna lady oceanu”, 
Transatlantycki olbrzym „Maurytanja* 

ż jego przygody, 

„Okręt — to jest piękna pani* 

  

wiał Kipling. Czyż istotnie wielkie i piękne - 
parowce transatlantyckie, zawsze świeże i 
połyskujące na słońcu, szybkomknące i do- 
godne dla pasażerów, nie zasługują na to 
porównanie? A już w każdym razie ucho- 
dzą one za piękną lady w oczach kapitana, 
który przywiązuje się do swego okrętu, jak 
do człowieka, otaczając go opieką. 

Stary „wilk morski*, kapitan sir Arthor 

Rostron, w ten też sposób odnosi się do swe- 
go 4-kominowego olbrzyma, jedmrego z naj. 
większych parowców świata, słynnej „Mau- 
rytanji*, którą już przeszło 200 razy prowa- 

dził przez Atlantyk. Bo też można być dum- 
nym, gdy się widzi, jak szybko i spokojnie 
sunie po falach oceanu „pływające miasto”. 
wiozące tysiące pasażerów, dziesiątki tysię- 
cy tonn towarów, posiadające potężną wła- 
sną radjostację, własną drukarnię, gazetę. 
wychodzącą 2 razy dziennie, kino i teatr, ba 
sen do pływania, korty tenisowe. 

„Maurytanja“ cieszy się specjalnem po- 
wodzeniem u pasażerów. Wielu umyślnie 
przepuszcza kolejkę wyjazdu, aby dostać się 
właśnie na „Maurytanję”, słunącą ze swoich 
wygód i przepychu. I kogóż nie miała ta 
„piękna lady oceanu na e swych pasa- 
żerów! Książę Walji i inni członkowie krė 
lewskiego domu, Wielkiej Brytanji, 
Donald i Winston Churchill, Paderewski i 
Szalapin, Edgar Wallace i sowieccy dyplo- 
maci, setki miljonerów amerykańskich, „kró- 
lów** stali, gumy, samochodów i nafty, setki 
słynnych gwiazd filmowych, począwszy od 
Fairbanks'a i Mary Pickford, a kończąc ua 
Chaplinie, wreszcie — dziesiątki tysięcy sza- 
rych, bezimiennych emigrantów — wszyscy 
przebywali ocean na pokładzie olbrzyma —- 
„Maurytanji“. 

Nie dla wszystkich jednak przejazd z jed 

  

    

    

„nej części świata do drugiej jest jedynym 
celem. W' pięknych salach klubowych „Mau- 
rytanji* pasażerowie skracają sobie czas 
podróży grą w karty. Bridź, poker, baccarat, 
uprawiane są na wielką skalę. Wielu też 
„niebieskich ptaków* światowej sławy w 
tym celu podróż odbywa, aby ograć swych 
bogatych partnerów. Kapitan sir Rostron w 
wieloletniej swej praktyce zanotował nieje- 
den wypadek ogrania pasażerów przez szu- 
lerskie bandy na okręcie, to też ma już swój 
skuteczny sposób postępowania. 

Odbywa się to w ten sposób, że znudze- 
nemu jednostajnością morskiego widoku ja 
kiś przygodny znajomy proponuje bridża. Po 
wstaje jednak trudność, partnerów jest nara- 
zie dwóch, gdzież wyszukać pozostałych 
dwóch? Lecz przygodny znajomy jest bardzo 
„usłużny* i wkrótce ,wyszukuje* pozostałych 
partnerów. Gra prowadzona jest spokojnie i 
poważnie, Wyniki w pierwszych paru dniach 
są minimalne. Gdy jednak nasz pasażer przy - 
zwyczaił się już nieco do swych nowych na- 
jomych, gdy wyzbędzie się pewnej podejrzli- 
wości, z jaką zwykle zasiada się w miejsca 
publicznem do stolika z kartami, gdy jeszcze 
po długiej „amerykańskiej* abstynencji wy- 
chyli kilka kieliszków w barze okrętowym, 
— ogrywają go szulerzy doszczętnie. Wyniki 
takiego „towarzyskiego bridża* (przeważnie 
„w ostatnim dniu podróży) sięgały częstokroć 
kilkudziesięciu tysięcy dolarów. We wszy- 
stkich wypadkach, gdy kapitanowi meldowa- 
no o ogrywaniu pasażerów, interwenjował on 
skutecznie, jako najwyższa na okręcie wła- 
dza. Jakkolwiek trudno było graczom do 
wieść szulerskich manipulacyj, umiał on jed- 
nak tak pokierować sprawą, że „eleganccv- 
szulerzy* zmuszeni bywali do zwrotu oszn. 
kańczo wygranych sum. 

Punktem honoru dowódcy każdego okrę- 
tu jest szybkość parowca. Rywalizację kapi- 
tanów wielkich transatlantyckich jednostek 
porównaćby można z rywalizacją żokejów. 
Zdobycie „błękitnej wstęgi* za najszybsze 
przebycie Atlantyku jest marzeniem każdego 
marynarza. Po raz pierwszy „Maurytanja* 
zdobyła błękitną wstęgę w r. 1910, wkrótce 
po swem „narodzeniu*, pokrywając odleg- 
łość z Nowego Jorku do Irlandji w ciągu 
4-ch dni, 10 godzin i 40 minut. Przez długi 
szereg lat „piękna lady oceanu* była posia- 
daczką błękitnej wstęgi, aż przed dwoma la- 
ty nowowybudowany niemiecki „Bremen* 
wydarł jej palmę pierwszeństwa. Odtąd 
„Maurytanja* będąca już dziś prawie „sta- 
ruszką“, — liczy bowiem 23 lata usiłuje 
przegonić swego, pod technicznym  wzgłe- 
dem bardziej zaawansowanego rywala. Ce 
tydzień niemal odbywa się ukryty wyścig, 
kapitan notuje w ciszy ilość węzłów, smutno 
kiwając głową: „Jeszcze trochę, jeszcze nie- 
wiele, a „piękna lady“ zostanie znów królo- 
wą oceanu", h. 
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Akcja oszczędnościowa rządu. 
Redukowanie wydatków w poszczególnych ministerstwach. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że wszyscy min. 

wydali zarządzenia celem dostosowa 

nia wydatków swego resortu do 

zmniejszonej, przez Radę Min. sumy 

budżetu. Zarządzenia te częściowo już 

ukazały się częściowo ukażą się w cią- 

gu najbliższego czasu i dotyczą wyłą- 

cznie oszczędności w wydatkach rze- 

czowych, a więc biurowych, wreszcie 

inwestycyjnych, _ reprezentacyjnych, 

podróżnych, służbowych, administra- 

cyjnych i innych. 

Urzędnicy otrzymywać będą gaże tak 
jak dotąd—zgóry. 

Zdementowanie kłamliwej pogłoski. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pewne koła rozpuściły w stolicy 
pogłoskę, jakoby miało się wkrótce u- 
kazać zarządzenie polecające wypłaca- 
nie uposażeń urzędniczych nie zgóry 
jak dotąd na początku każdego mie- 
siąca lecz z dołu w końcu miesiąca. 

Z kół najlepiej poinformowanych 
dowiadujemy się, że pogłoska ta jest 
nieprawdziwa. Min. Skarbu nie ma 
zamiaru wydania takiego zarządzenia 
i kategorycznie zaprzecza tej wiado- 
mości. 

Obecna sytuacja gospodarcza 
w oświetleniu instytutu Badań Konjunktur Gospodarczych 

Cen. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Instytut Badań Konjunktur Go- 
spodarczych i Cen w sposób nastę- 
pujący przedstawia obecną sytuację 
gospodarczą: 

Pewna tendencja w kraju rozsze- 
rzenia rozmiarów wytwórczości prze- 
mysłowej, która rozpoczęła się w 
kwietniu trwała również i w maju. 
Wszystkie gałęzie produkcji zwięk- 
szyły się w maju: wytwórczość o 
2.1*/,. Najsilniejszy wzrost produkcji 
dał się zauważyć w hutnictwie że- 
laznem i przemyśle budowlanym. 
Budownictwo mieszkaniowe wyka- 
zuje pewien rozwój ijestfinansowa- 
ne głównie własnemi środkami osób 
prywatnych i instytucyj społecznych. 

przemyśle włókienniczym pro- 
dukcja utrzymała się na dotychcza- 
sowym poziomie w całym sezonie 
wiosennym r. b. Produkcja i przy- 
wóz tkanin utrzymywały się na po- 
ziomie wyższym niż przed rokiem. 
Położenie warsztatów rolniczych u- 
legło w maju i na początku czerwca 
pewnej poprawie. 

Jeżeli w zakresie produkcji żyta 
w roku przyszłym gospodarczym bę- 
dziemy na granicy samowystarczal- 
ności, to można się spodziewać 
pewnego złagodzenia przesilenia na 
rynku zbożowym; natomiast rynek 
produktów hodowlanych, pomimo 

wzrostu exportu, wykazuje dalsze 
pogorszenia. 

Sytuacja na rynku pieniężnym 
uległa dalszemu zaostrzeniu. Po- 
ważne skurczenie się obiegu pienięż- 
nego i większy niż kiedykolwiek, od 
chwili reformy walutowej, spadek 
wkładek w bankach, silny spadek 
kursów akcyj i papierów procento- 
wych, zwiększone zapotrzebowanie 
kredytów instytucji emisyjnej, wresz- 
cie spadek rezerw dewizowych w 
Banku Polskim wpłynęły na silne 
osłabienie finansowe gospodarstwa 
społecznego w kraju. Na położenie 
rynku pieniężnego ujemnie wpływa 
silny odpływ kapitałów zagranicę. 
Pod wpływem zachwiania się kilku 
banków i silniejszego zwiększenia 
się trudności finansowych w Niem- 
czech, odpływ kapitałów jeszcze 
bardziej się zwiększył. Bez uprzed- 
niego upłynnienia rynku pieniężne- 
go nie można spodziewać się po- 
lepszenia istotnego sytuacji gospo- 
darczej. 

Czynnikiem  uniemożliwiającym 
wyjście z obecnej depresji jest brak 
zaufania w stosunkach kredytowych. 
Przezwyciężenie tego braku zaufa- 
nia jest koniecznym warunkiem do 
tego, aby nastąpił racjonalny obrót 
kapitałów. 

Likwidacja komunistycznej partji Zachodniej 
Ukrainy. 

Przesłuchiwanie 

LWÓW, 25. VI. (Pat). W dniu 25 
b. m. w biurze wydziału śledczego sę- 
dzia śledczy do spraw szczególnej wa- 
gi p. Demant przesłuchał kilkunastu 
komunistów w związku ze zlikwido- 
waniem komunistycznej partji Zachod 
niej Ukrainy. Dotychczas na terenie 
4 województw wschodnich — Iwow- 

aresztowanych. 

skiego, stanisławowskiego, tarnopol- 
skiego i wołyńskiego — aresztowano 
około 200 osób, które przebywają w 
różnych więzieniach. We Lwowie are- 
sztowano 35 osób. W dniu 25 b. m. 
odstawiono do tutejszego więzienia 
grupę komunistów, złożoną z 25 osób. 

Jugosławia wzmacnia granicę jugosłowiańsko- 
austrjacką. 

WIEDEŃ, 25. VI. (Pat). „Extra- 
blatt'* donosi, że władze jugosłowiań- 
skie wzmocniły znacznie straż granicz- 
ną nad granicą austrjacko-jugosłowiań 

ską i zorganizowały ją wojskowo. 
Równocześnie donoszą, że garnizon w 
Maryborze został zdwojony. 

identyczne interesy gospodarcze, staje 
się niemożliwe ustalenie między niemi 
trwałych konwencyj ekonomicznych, 
skoro jedno z tych państw wykazuje 
jawny zamiar zagarnięcia należących 
do drugiego terytorjów. 

Kampanja rewizjonistyczna stano- 
wi też przeszkodę dla rozbrojenia. Z 
tych powodów niezbędne jest, aby po- 
wszechna opinja publiczna, przeświad 
czona o ogromie niebezpieczėūstwa, ja 
kie przedstawia kampanja rewizjoni- 
styczna, uniemożliwiła jej rozwijanie 
się przez potężne potępienie, przeciw-| 

stawiając tej kampanji prawdziwe 
twórcze elementy pokoju. ;Komitety 
nasze oświadczają, że nie są bynaj- 
mniej przejęte wrogiem poczuciem 
przeciwko jakiejkolwiek narodowości. 
Wyrażają one nadzieję, że we wszyst- 
kich bez wyjątku państwach powsta- 
ną komitety dla obrony pokoju przez 
poszanowanie traktatów. Idea ta po- 
ciąga za sobą zachowanie się najwię- 
cej odpowiadające bezpieczeństwu i 
zapewni Europie oraz ludzkości ogól- 
ny dobrobyt. 

Nr. 145 (2087) 

Pogadanki językoznawcze. 
Grzeszki powszednie. 

Dziś kolej na wyraz bardzo rozpowszech- 
niony, a budzący nieraz grozę, jest to — 

protokół — protokół policyjny, urzędu 
skarbowego, sądowy, ale i mniej bolesuy 
(jak kiedy?) z posiedzeń, zebrań i t. p. 

Od Lindego począwszy do słownika War- 
szawskiego (1908), a więc na „przestrzeni 
czasu, niemal 100 lat, spotykamy chwiejną 
i dwoistą pisownię: protokół i protokuł. 

„Niepodległa* pisownia (Akad. Um. r. 
1908) ustaliła pisownię prze ó. 

Stanowisko zupełnie słuszne, gdyż wyraz 
ten narodził się w słonecznej Helladzie (pro- 
tokollonj, przewędrował przez boską Italję 
(protocollum), wszedł do Francji (protocole), 
uzyskał wreszcie prawo obywatelstwa w Niem 
czech (Protokoll) i w Polsce. 

Wszędzie greckie o pozostało nietknięte 
więc tak oczywista etymologja domaga się 
należnych jej praw i należy pisać: protokół, 
protokołu... 

Zapytywano mnie o ducha wyrazu zło- 
żonego. (zestawienia) porządek dzienny, — 
czy to nie podejrzany podrzutek germański? 
Wyraz ten młody jeszcze, w wieku parlamea- 
taryzmu europejskiego, czyni wrażenie tłu- 
maczenia żywcem niemieckiego 7'agesordnunyg 
(porządek dnia), przymiotna część tego ze- 
stawienia polonizuje go nieco. Nie można 
tego uważać za germanizm par excellence i 
wyklinać go purystycznie, gdyż „dzienny* 
użyty tu przenośnie, ale można go z powo- 
dzeniem zastąpić rdpennem pelskiem wyra- 
żeniem: porządek rad czy nawet posie- 
dzenia. 

* Daleko trudniejsża sprawa gdy przyjdzie 
mieć do czynienia z*wyrażeniem: nie jestem 
w stanie, bo Galle i Krasnowolski uporczywie 
twierdzą do dziś dnia że to niemiecki płód, 
a natomiast Nitsch twierdził że to nie ger- 
manizm, gdyż takiego samego zwrotu używa 
się w jęz. francuskim i włoskim. Sądzę mi- 
mo tło, że „jestem „w stanie* to bądź ce 

barbaryzm i lepiej go unikać tem 
że łatwo da się wyprzeć rdzennem: 

nie mogę, nie zdołam lub jestem w możno- 
ści i Ł p. 

   

   

K. Wójcicki. 
  

WŚRÓD PISM 
Nr. 25 „Wiadomości Literaekich* przy - 

nosi głosy prasy angielskiej i amerykańskiej 
o powieści Goetla „Z dnia na dzień*, która 
wstępnym bojem zdobyła niezwykły sukces 
na tamtejszym rynku. Dalej idzie kolumna 
hiszpańska, z pracami najwybitniejszych pol- 
skich hiszpanologów: Zdzisława Milnera, Ed- 

warda Boyego i Stefana Essmanowskiege, 
Ettinger pisze o domniemanym — portrecie 
Miekiewicza, Mortkowiczówna — o doskona- 
łej pisarce dla młodzieży Rogoszównie. Zko- 
lei mamy recenzje z nowości wydawniczych 
pióra Holsztyńskiego, Parandowskiego i Cza- 
chowskiego, kronikę tygodniową Słonimskie- 
go, uwagi na temat błędów językowych w 
dziedzinie muzykologji przez Stromengera i 
uwagi o wystawie Czermańskiego przez Ster- 
linga, wreszcie zdjęcia z „Gołębiego serca'* 
w „Ateneum*. Numer zdobi 18 ilustracyj 

Redakcja tyg. „Kobieta  Współezesna* 
wydała zeszyt podwójny 24-25, poświęcony 
sprawom wakacyj, wywczasów, wypoczyn- 
ków, urlopów, wypadów turystycznych —- 
na tle lata i najpiękniejszych miejsc pol- 
skich, wzdłuż programowo wybranych i ob- 
myślanych szlaków komunikacyjnych. 

Wspaniale ilustrowany ten zeszyt o 46 
kol, tekstu, obok dużych wartości literac. 
kich i opisowych, przedstawia niocenioną 
wartość dla tych, którzyby pragnęli jak naj- 
lepiej wykorzystać letni czas, tak pod wzgłę- 
dem wypoczynkowym w spokojnem i ożyw- 
czem obcowaniu z przyrodą, jak i turystycz- 
nym w wędrówkach po najpiękniejszych dre 
gach własnego, a niezawsze znanego kraju. 

Bogata treść opracowana jest przez naj- 
wybitniejszych znawców naszej turystyki, 
oraz znanych literatów, w szeregu tytułów 
— pióra: K. Muszałówny, prof. Al. Janow- 
skiego, A. Chętnika, M. Hubickiej, Dr. M. 
Orłowicza, R. Fleszarowej, H. Boguszewskiej, 
W. Prażnowskiej, H, Mortkowiczówny, H. 
Jabłczyńskiej, M. Szachówny, K. Bielańskiej, 
J. Kołodziejczyka, H. Romerówny. 

Dodatek tyg. „Mój Dom* poświęcony ró- 
wnież zagadnieniom higjeny sportów i tu- . 
rystyki w czasie letnich miesięcy, zawiera 
szereg cennych wskazówek praktycznych, 
któremi dopełnia numer turystyczny „Kobie- 
ty Współczesnej”. 

Popierajcie Ligę Morską 

    

  

Tenisówki, pulowerki, kamizelki cuz. wiaze, dee: doborze kolorów, poleca 
polski skład konfekcji, galanterji i trykotaży 

WACŁAWA NOWICKIEGO — Wilno, Wielka 30 
najw. wybór jedw. bielizny, pończoch, rekaw. parasoli, kostjum. kąpiel., kołnierzyków i t.p. 

Wielki 4-masztowy 

CYRK 
STANIEWSKICH 

ul. Mickiewicza 55. 

Probiem zbiorowości w teatrze. 
Faktem jest niezaprzeczonym, że 

w całym Ściecie odbywa się jakaś ur- 
baniązacja psychiki ludzkiej nawet 
bez użycia sztucznych środków stoso- 
wanych w Bolszewji. W literaturze i 
na scenie, interesują zagadnienia miej 

skie lub fabryczne, wszelkie rolne 
sprawy, chociaż niejeden dranłat mo- 
źżnaby z nich wykrzesać, pozostają po 
za orbitą zainteresowań pisarzy obec- 
nej doby. Co więcej, odbywa się po- 
wolne skomunizowanie indywidualno 
ści, scalenie osobników  poszczegól- 
nych i ich osobistych przeżyć, na ko- 

rzyść zainteresowań ogólnych, przeżyć 
zbiorowych, tragedji skupisk ludzkich 
szarpanych w masie jednakowemi ka- 
tastrofami, a zmuszanych niejako 
przez współczesny ustrój społeczny i 
warunki mieszkaniowe w dużych 0- 
środkach, do przeżywania wspólnie, 
do brania udziału we wszystkiem co 
się dzieje w otoczeniu, czy ktoś chce, 
ezy nie chce. 

Dla jednych jest to strawą ducho- 
wą najgorszego gatunku. (sąsiadki z 
Ulicy), dla innych sposobność do roz- 
winięcia zmysłu społecznego, (patrz 
Ulica, i odruchy współczucia), a zaw- 
sze jest ciągłem zatracaniem części 
swej indywidualności, swego ja, na 

korzyść licznego otoczenia. Co więcej, 
zbiorowość, ocieranie się gęstwy lu- 
dzkiej, tłumi i paczy, niewoli i pęta 
dusze ludzkie, nie daje im czasu do 
namysłu, nie pozwala charakterom 
rozwinąć się według wrodzonych wła 
šciwošci, ale gniecie je w nakazane 
przez otoczenie formy, często dawno 
przeżyte w psychice ogólnej które 
już tylko oburzają, jeżeli są stosowa- 
ne, ale jednak miewają zastosowanie, 
bo taki jest zewnętrzny nakaz, mus 
społeczno-obyczajowy, pęd przyzwy- 
czajenia. 

W Ulicy mąż zabija żonę za zdra- 
dę... możeby jej nie zabił, mimo pier- 
wotność instynktu samca, ale w tych 
okolicznościach nie może inaczej, bo 
pcha go do tego ten gniot tłumu, te 
wpatrzone w jego hańbę oczy, te 
wciąż nastawione na zdarzenia uszy. 
Presja tłumu, licznych istnień rozpy- 
chających się każde po swojemu w 
ciasnej przestrzeni, ciągłe jakby za- 
stępowanie sobie drogi, ciągłe przeci- 
nanie linji chęci i pragnień, przez do- 
chodzące zboku cudze pragnienia i 
chęci, nie dają nikomu iść właściwą 
drogą. Skupisko ludzkie może żyć har- 
monijnie tylko podporządkowując się 
jednej silnej indywidualności, choćby 
w tak zwyrodniałej formie, jak bolsze- 

wizm, albo mocno  despotyczny fa- 
szyzm. I kto wie, czy społeczeństwa 
zmęczone, z jednej strony mechaniza- 
cją pracy, z drugiej tempem życia 
współczesnego, a równocześnie pozor 
ną swobodą osobistą, nie dążą do szu- 
kania jakichś form zbiorowego życia 
innego niż dotąd, mogącego zaspo- 
koić uczucia i porywy duchowe, a nie 
nakłada jące na skupisko ludzkie jarz- 
ma wzajemnych, ciążących tyrańsko 
obecności. Bo swoboda indywidualna 
w warunkach „Kamienicy przy Uli- 
cy”, jest fikcją. Na każdym ciąży, ka- 
żdego gniecie tem obok, ten taki sam 
a*inny człowiek, wyrosły w tych sa- 
mych mniej więcej ludzkich prawach, 
ale stosujący je każdy po swojemu, 
i inaczej do siebie, jak do bliźniego.. 
Wracamy wielkim łukiem do senten- 
cji ludożercy „dobrze jeśli ja zjeść żo 
nę sąsiada, nie dobrze jeśli sąsiad 
zjeść moja żona”. I mimo murów i 
radja po przez jazz i inne cywilizo- 
wane dźwięki, w gromadzie ludzi ze- 
branych w imię marterjalnych pot- 
rzeb, kwitną w najlepsze jaskiniowe 
instykty: pożądania istot płci odmien- 
nej, załatwiania pretensyj za pomocą 
mordu, gnębienia słabszego przez sil- 
niejszych i t. p. A ponieważ instynkty 
zwierzęce przeważają więc zbiorowi- 
sko ludzkie w wielkiej stolicy świaże, 
w wielkiej kamienicy, żyje właściwie, 
żądzi się faktycznie, prawidłami z 

przed dwóch tysięcy lat, a każda jed- 
nostka pragnąca się wydrzeć z tego 
mrowiska i pójść swoją drogą wyż- 
szą, pogodniejszą, bardziej własną, 
musi być poszarpana przez wyciągnię- 
te pazury tłumu, zbiorowości i stło- 
czenia, które odbiera oddech i para- 
liżuje wolę, gdyż jest rozbieżne i nie 
dąży do żadnego ogólnego, duchowo 
jednoczącego celu. 

Ulica — kamienica, miażdży ludzi, 
a arazem rozproszkowuje ich. Nie 
tworzy żadnej siły zbiorowej w nor- 
malnem swem życiu, bo swej swobo- 
dy indywidualnej używają tam ludzie 
przeważnie poto, by się bliźnim u- 
przykrzyć i przeciwstawiać, albo ich 
tyranizować. To niewola ukryta, pod 
pozorami swobody obywatelskiej, 
swobody słowa i czynu. Ale jakąż jest 
ta swoboda, zależna od gawęd sąsia- 
dek, od tysiąca krzyżujących się po- 
glądów i ruchów gmatwających drogi 
każdego? Dopiero hasło jednego czło- 
wieka, za którym idą ślepo tłumy, do- 
piero jawna, przyjęta „tyranja* czyni 
z bagna Ulicy rzecz wielką i potężną. 
Wtedy staje się epiczna, wtedy krew 
leje, mie w dusznych ścianach miesz- 
kania w porachunkach samców 0 sa- 
micę, ale na przestrzeni  grzmiącej 
pieśnią i okrzykami, w potędze jakie- 
goś zbiorowego uczucia, za które mo- 
że się lać krew i Ulica odtętnić strza- 
łami. ale wtedy Ulica będzie retortą 

nowego życia, a nie bagienkiem bez- 
ńadziejnej codzienności. 

Obrzydliwość tej bezmyślnej co- 
dzienności, kędy się ludzie i mordują 
i rodzą nie wiedząc właściwie poco, 
kucharski młynek do mięsa, mielący 
ludzi na kotlety do garkuchni dla 
„szerszych warstw*, groźba zwyrod- 
nienia duszy ludzkiej, nietylko stło- 
czonej, ale macerowanej przez inne, 
stłoczone jak w dantejskiem piekle 
dusze, to się widzi w sztukach współ- 
czesnych, usiłujących tragizm codzien 
ności przedstawić. Środki teatralne są 
jednak często zbyt jaskrawe, i to efek- 
ciarstwo, anegdota i sztafaż rekwizy- 
torski, nie daje narazie (specjalnie w 
Ulicy), odczuć głębszej w niej sprawy, 
która się tam dzieje. W tych naiw- 
nych i jaskrawych efektach ukazuje 
się jednak skrót życia współczesnego, 
z jego niemożliwością zastanowienia 
się i wejrzenia w siebie. Bo tempo! 
Tempo! Bo myśleć niema czasu. Kto 
nie orjentuje się błyskawicznie musi 
zginąć, tak jak Morandowa lub przy- 
czynić się do czyjejś śmierci, jak ów 
młody, słaby życiowo Żydek. Siłocze- 
nie w jeden wieczór zdarzeń Ulicy i 
kamienicy, musiało wywołać pewną 
nagość faktów i surowość materjału, 
tu także nie miał autor czasu na żad- 
ne myśli, tylko na fakty i to jaskra- 
we. Więc też podkład filozoficzno- 
społeczny sztuki objawia się później, 

Dziś w piątek 26 czerwca o godz. 8'20 wiecz. 

DAMY BEZPŁATNIE 
t.j. każdy z Panów wprowadza | Panią bezpłatnie 1 DZIEŃ! 

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

JESZCZE 
tylko 

  

przy zestawieniu z istotną panoramą 
Ulicy. 

Inna rzecz, że roztrząsanie tych 
problemów zwykło (się odbywać na 
wiecach czy odczytach, w parłamen- 
tach lub broszurach propaganado- 
wych; tam się mogą mniej więcej wy- 
czerpać w. dyskusji. 

Jeśli teatr stanie się areną do roz- 
trząsania zagadnień społecznych, naj- 
cięższych i najbardziej drażniących, 
to gdzież u Boga znajdziemy, nieszczę- 
sne „roby“ codzienności, szarej i nie- 
zbyt wesołej, odetchnięcie po dniu ro- 
boczym? W kinie, na Pacie i Pataszo- 
nie?! Przecież ciągle nie może się 
człowiek głowić i męczyć tem, co się 
z jego otoczeniem dzieje! Musi od tego 
uciec żeby wytrzymać. A tu i teatr 
zmusza do rozwiązywania  proble- 
mów... używając do tego jaskrawych 
efektów i te jedynie przemawiają 
swoją sensacją do większości widzów. 
Mimo to, specjalnie po takich sztukach 
irytuje jałowość i ubóstwo polskich 
tematów scenicznych... Brak odwagi 
i lenistwo w szukaniu tematów tętnią 
cych życiem i jego faktycznemi za- 
gadnieniami... U nas teź są Ulice... 
I jakie! 

Fel. Romer. 

OSR 
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Nr. 145 (2087). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
„Dni Mickiewiczowskie" w Nowogródku". 

Ruch wycieczkowy. 

Dnie 20 i 21 czerwca zaznaczyły się wy- 
bitnie wzmożonym ruchem. Oprócz licznych 
wycieczek szkolnych z terenu województwa, 
przybyła Narodowa Organizacja Kobiet z Wi 
ina, wycieczka dziennikarzy: z Warszawy i 
Wilna oraz wycieczka artystów „Reduty*. 
Pozatem Święto P. W. i W. F. nadało w cią- 
gu tych dwóch dni szczególny charakter te- 
mu ruchowi. Na wystawie pełno żołnierzy 
i strażaków, delegacje wojska przysłały puł- 
ki K. O). P-u z Wołyńca, Iwieńca, Klecka i 
Stołpców, przybyli oficerowie 79 p. p, ze 
Słonima z Dowódcą Pułku, przedstawici 
Brygady Kawalerji z Baranowicz w liczbie 
5 oficerów i 107 żołnierzy, delegacje 76 p.p.. 
77 p. p. 81 p. p. — Strażaków około 200. 

Razem wycieczki zbiorowe za te dwa dni 
wyniosły koło 800 osób, oraz około 300 przy 
byłych z osobna. — Zwiedzili też naszą wy- 
stawę i goście egzotyczni. Widzieliśmy czte- 
rech amerykańskich Polaków, odwiedzają- 
cych starą Ojczyznę i Chińczyka p. Chen- 
chik-Fen kupca herbaty i porcelany z War 
szawy. 

Zdarzają się wycieczki młodzieży szko]- 
nej, które przyjeżdżają dobrze przygotowane 
i przez pilnie robione notatki uzupełniają 
swoją znajomość Mickiewiczowskiej twór- 
czości. — Tak np. było grono nauczycielek 
z Seminarjum Naucz. Związku Katolickiego 

z Warszawy, kusztoszka Wystawy p, J. Złot. 
nicka specjalnie obszernie dawała im objaś- 
nienia, które potem przez długie godziny. 
chodząc od jednej gablotki do drugiej, do- 
pełniały notatkami. ‚ 

W niedziełę późnym wieczorem zwiedzał 
Wystawę p. Juljusz Osterwa, który dnia te- 
go występował z „Redutą** na scenie teatru 

miejskiego .Oprowadzała go p, Złotnicka i p. 
Turski kastosz Muzeum im. Reytana z Bara- 
nowicz, którym wyraził swe uznanie w sło- 
wach: „Widać że Wystawa jest dziełem rze- 
telnego kultu; Duch Mickiewicza tu panuje”. 

Zwraca uwagę kulturalne zachowanie się 

ma Wystawie żołnierzy wogóle a wszczegól- 
ności żołnierzy K. O. P.-u, przytem zdania 
przez nich wygłaszane są nieraz ciekawe: 
Np. Mickiewicz wyglądający z krat celi Ba- 

ъ skiej, wydał im się za elegancki, gdyż 
starannie ogolony: „Widać nieźle mu się 
tam działo”... Natomiast Chreptowicz, Wo- 
jewoda Nowogródzki nie wzbudzał w nich 
„zaufania: „Żebym takiego spotkał na gran:- 
cy, tobym go aresztował.* Twierdzi jeden 
z dzielnych kepistów. 

Odżywianie wycieczkowiczów odbywa się 
w Świetlicy rezerwy policji przy pomocy Pań 
ze Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet i 
Rodziny Policyjnej, które starają się o to 
aby posiłki były smaczne, urozmaicone i 
zdrowo przygotowywane, a przytem dostęp- 
me dla każdej kieszeni. 

Stołują się tu liczniejsze grupy: więc w 
„Święto Piešni“ — 330 osób, w dzień wy- 
stawienia „„Wiesława* — 120 osób, w dzień 
Święta P. W. i W. F. zamówiono obiadów 
«dla 1.500 osób. 

  

  

  

Dzienne utrzymanie złożone z trzech po- 
siłków kosztuje 75 gr. 

Do Sekcji żywnościowej należą pp.: inż 
Wolnikowa, Jazwińska, Machoniowa, Kono- 
pkowa, Bilińska, Bulszyna, Kozłowska, Da- 
rowska i p. Komisarz Kuroczycki. 

W, lokalu jest czysto, sala duża, a więc 
nie duszno, stoły biłe, jedzenie obfite, i choć 
z kotła i z menażek, ale zdrowe, a panie 

dyżurne serdeczne i gościnne. 
Wi sypaniu Kopca Mickiewiczowskiego 

w czasie dwóch dni Święta P, W. i W. F. 
największy udział brali żołnierze, oddziały 
P. W. i W. F., straże pożarne i harcerze 
oraz „Sokół* z Lidy, Narodowa Organizacja 
Kobiet z Wilna, Gimnazjum Społeczne z Ło- 
dzi; ogółem 3.000 osób. 

Nadzwyczajnie gorliwą pracę przy sypa- 
niu Kopca wykazali żołnierze z 79 p. p. w 
liczbie 10 podoficerów zawodowych i 40 sze 
regowych, pod komendą młodziutkiego po- 
rucznika — artysty Józefa Sobczaka — za 
co Komitet Mickiewiczowski składa im ser 
deczne podziękowanie. 4 

  

   

$. B. 

PROGRAM 
OSTATNICH DNI MICKIEWICZOWSKICH. 

Program dni tych jest następujący: 
Niedziela 28 czerwca — godz. 11 uroczy- 

ste nabożeństwo w Farze. Godz, 12 zakoń- 
czenie sypania Kopca i oddanie go pod o- 
piekę miasta. Godz. 13 zwiedzanie Wystawy 
Mickiewiczowskiej Godz. 14 wspólny posiłek. 
Godz. 17 uroczysta Akademja w sali teatru 
miejskiego. Godz. 20 Wieczorna zabawa lu- 
dowa na Zamku, pieśni regjonalne, 

Poniedziałek 29 czerwca — zbiorowe wy- 
cieczki do miejscowości pamiątkowych pod 
kierunkiem fachowych przewodników. 

Wtorek 30 czerwca — wieczór literacki 
Związku Literatów i Dziennikarzy Nowo- 
gródzkich przy udziale gości. 

Wobec wyrażonego z różnych stron kra- 
ju życzenia, aby Wyshawa była otwartą dłu 
żej niż do końca tego miesiąca — ze wzglę- 
du na to, iż wiele osób może przyjechać do 
Nowogródka dopiero po zakończeniu roku 
szkolnego Komitet postanowił zamknię- 
cie Wystawy odłożyć do dnia 15 lipca. 

Z POGRANICZA 
-- Obozy letnie na pograniezu. W ostat. 

nich dniach do szeregu miejscowości pogra- 
nicza polsko-litewskiego i sowieckiego przy- 
było 240 harcerzy i młodzieży szkolnej aby 
spędzić lato w obozach letnich Również przy 
byli do obozu letniego w Trokach wycho: 
wankowie Korpusu Kadetów ze Lwowa 

+ Postrzelenie przemytnika-koniokrada. 
Na odcinku granicznym Suchodowszczyzna 
usiłowała przekroczyć granicę banda przemy 
tników - koniokradów. Na wezwanie patro- 

lu przemytnicy rzucili się do ucieczki. Za 
zbiegami oddano kilka strzałów. Ranny zo: 
stał Włodzimierz Matwiejew, znany konio- 
krad i' przemytnik, 

  

Wykrycie 6 potajemnych gorzelni. 
Onegdaj lotne brygady skarbowe zlikwi- 

słowały na terenie powiatu  dziśnieńskiego 
2, a na terenie powiatu brasławskiego 4 po- 
tajemne gorzelnie. r 

Ogółem skonfiskowano 390 litrów samo 
gonki i 6 aparatów gorzelniczych. „Konku- 
rentów* monopolu spirytusowego pociągnię- 
to do odpowiedziałności sądowej (e). 

Podpalenie w gminie olkienickiej. 
W dniu wezorajszym we wsi  Gierojcie 

gm. olkienickiejj w zabudowaniach miesz- 
kańeca tej wsi Leonowieza wybuchł nagle po- 
żar. 

Pożar zdołano szybko zlokalizować. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
pożar bybuchł naskutek podpalenia. 

Jako podejrzany o dokonanie zbrodni 
aresztowany został sąsiad Leonowieza — 
Wincenty Solenia (c). 

  

-gi kongres pedagogiczny Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

W dniach od 4 do 8 lipca 1931 r. 
odbędzie się w Wilnie II Kongres Pe- 
dagogiczny, zorganizowany ' przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
doniedawna Związek P. N. S. P. 
który, po połączeniu się z nim Związ- 
ku Zawodowego Nauczycielstwa Szkół 
Średnich. pod zmienioną nazwą ogar- 
nął nauczycielstwo szkół średnich o 
wspólnej platformie zawodowo-szkol- 
nej, a co za tem idzie obywatelskiej, 
społecznej i państwowej. 

Kongres ten stanowi ciąg dalszy 
wielkiego cyklu prac, podjętych zdaw- 
na przez Związek P. N. S. P. przy 
współpracy Związku Zaw. Naucz. Szk. 
Śr. w dziedzinie przebudowy i napra- 
wy szkolnictwa polskiego. Wielki 
wiec nauczycielski, akcja za szkołą 
jednolitą, szereg wydawnictw. charak- 
ter wszystkich zjazdów organizacyj 
nych, propaganda budownictwa szkol- 
nego, wreszcie I Kongres Pedagogicz- 
ny w Poznaniu — oto jego etapy. 

ziś, w rozszerzonej swej postaci 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
poczuwa się do niesienia tem inten- 
sywniejszej inicjatywy i czynniejszej 
pomocy w sprawie reformy szkolnic- 
twa, któremu służy. 

H Kongres Pedagogiczny obrado- 
wać będzie w dobie głębokiego kryzy- 
su. który przechodzi szkolnictwo pod 
każdym względem, a przedewszyst- 
kiem szkolnictwo powszechne pod 
względem materjalnym. Stan ten nie 
może wykluczać ani nawet uczynić 
zbędnem dążenia organizacji nauczy- 
cielskiej w kierunku czysto pedago- 
gicznym. Kryzys, o którym mowa, 0- 
garnia zarówno rzeczowe, jak i du- 
chowe strony szkolnictwa. Głębokie 
braki rzeczowe w dziedzinie budyn- 
ków szkolnych, etatów nauczyciel- 
skich, pomocy szkolnych stoją w ści- 
słym wzajemnym stosunku do wew- 
nętrznej wartóści szkoły i celowej or- 
ganizacji jej pracy. Jest to jak treść 
i forma, jedno bez drugiego obejść się 
nie może. Wszelka dalsza przebudowa 
1 rozbudowa szkolnictwa iść musi pod 

kątem mocno postawionych celów 
państwowych i społecznych, oraz głę- 
boko przemyślanych założeń wycho 
wawczych i dydaktycznych. Z dru- 
giej strony realizacja tych założeń do- 
maga się odpowiednich warunków ze- 
wnętrznych dla pracy pedagogicznej. 

Nawet z najbliższego punktu wi- 

dzenia twierdzić należy, że jasno za- 
rysowany kierunek, doskonalsze me- 
tody, umiejętnie dobrany materjał na- 
uczania, uwzględniający psychiczne 
możliwości dziecka i podłoże regjo- 
nalne, wreszcie oparte na zaufaniu do 
nauczyciela'i jego wiedzy sposoby ba- 
dania wyników jego pracy—wszystko 
to ułatwić jedynie może nauczycielo- 
wi przetrwanie długich może jeszcze 
lat przeładowania i nędzy izb szkol- 
nych, ofiarnej pracy ponad siły i cięż- 
kiej walki z rutyną, jako drogą naj- 
mniejszego oporu. 

Ponadto II Kongres Pedagogiczny 
Związku Naucz. Polsk. chce być tym 
głosem sumienia, który przypomina 
społeczeństwu o konieczności dobrej 
szkoły, chce zestrzelić uwagę społe- 
czeństwa na głoszone przez siebie ha- 
sła i pobudzić do myślenia i czynów 
w tym kierunku. W społeczeństwie 
obojętnem, - nieświadomem swoich 
własnych  najistotniejszych potrzeb, 
nieskorem do pomocy i rozumnej 
współpracy, szkolnictwo, jak zresztą 
każda dziedzina życia publicznego, 
nigdy nie osiągnie wysokiego, nowo- 
czesnego poziomu. 

Tak więc II Kongres Pedagogicz- 
ny, jako kontynuator I Kongresu Pe- 
dagogicznego w r. 1929 podczas PWK 
w Poznaniu odpowiada najpilniejszym 
wynmiaganiom szkoły zarówno mater- 
jalnej jak moralnej natury. 

Pod względem programowym I 
Kongres Pedagogiczny da projekt re- 
alizacji czysto teoretycznych wskazań 
I Kongresu Pedagogicznego. W części 
plenarnej znajdą się referaty na te- 
mat celu i zadań szkoły, ogólnych za- 
sad wychowawczych i dydaktycznych. 
W zakresie historycznym ujęta zosta- 
nie myśl pedagogiczna polska. na któ- 
rej najlepszych natchnieniach budo. 
wać należy nowe ideały i wartości 
wychowawcze. Dokonana też będzie 
próba ustalenia roli wszystkich przed- 
miotów nauczania w chaotycznym 
dziś jeszcze, a często i skłóconym ze- 
spole materjału nauczania. | 

: Na tej głęboko motywowanej treś- 
ci oprze się praca Komisyj poszcze- 
gólnych przedmiotów, której rezulta- 
tem będą podstawowe wskazania pro- 
gramowe i wychowawcze. 

Między innemi przewidziane są 
Komisje: organizacji wychowania, 
psychologiczna, koncentracji pierw- 

KU R JE R 

szych 4-ch lat nauczania, nauki o Pol- 
sze Współczesnej, czytelnictwa mło- 
dzieży, czyli Komisje o zasięgu szer- 
szym niż dzisiejsza myśl programowa 
io zadaniach daleko w przyszłość 
wybiegających. 

Chwila obecna urzeczywistni z nich 
to, co urzeczywistnić będzie mogła. 
Na tym doskonalszym stopniu budo- 
wać się będą następne, coraz dosko- 
nalsze. Organizatorzy Kongresu mają 
nadzieję zainteresować swem zamie- 
rzeniem cały, bliski im ideowo świat 
pedagogiczny, gości zagranicznych, a 
także i czynniki oficjalne, stojące na- 
równi z nauczycielstwem w obliczu 
trudności materjalnych i moralnych, 
zachłannych potrzeb, naglących wy- 
magań chwili, niedostatecznych środ- 
ków, nieustalonych metod pracy. 

Olbrzymi zbiorowy wysiłek inte- 
lektualny dokonany na Kongresie nie 
może pozostać bez echa, tem bardziej 
gdy źródło swoje czerpie z głębokiej 
troski o szkolnictwo polskie, z poczu- 
cia ząwodowej i obywatelskiej odpo - 
wiedzialności i ze szczerego przeko- 
nania o możliwości postępu w naj- 
mniej sprzyjających warunkach życia 
szkoły. 

Przepiękne tło Wilna i jego okolic, 
pełne tradycyj natchnionej myśli pol- 
skiego i twórczego bohaterstwa zdaje 
się najlepiej wybrane dla obrad Kon- 
gresu, daje mu atmosferę naukową 
i możność estetycznych i uczuciowych 
przeż 
DIANA S ARA TS TAIKINIO 

  

Zmiany w sądownictwie. 

Jak się dowiadujemy, stanowisko 
wiceprezesa wydziału karnego sądu 
okręgowego w Wilnie po p. Michale 
Kaduszkiewiczu, który przechodzi do 
Lwowa jako prezes tamtejszego S. 
Okr., obejmie p. Wacław Brzozowski, 
dotychczasowy sędzia $. Okr. | K 

  

Odwodnienie błot w Polsce. 
Prawie jedna dzięsiąta część obszaru 

Polski, bo około 3,800.000 ha, stanowią błota 
(obszary bagienne) położone w dorzeczu 
Wisły, Odry, Niemna, Dźwiny, Dniestru i 
Dniepru, które mogą być dla kultury wyzy- 
skane przez racjonalne ich odwodnienie W 
tym celu należałoby uregulować około 10 
tys. klm. rzek niespławnych i wykonać sze- 
reg kanałów, kosztem około 1,5 miljarda zł. 

Aby zdać sobie sprawę z doniosłości tych 
robót, rozważyć należy straty, jakie ponosi 
gospodarstwo krajowe wskutek braku pro 
dukcji rolniczej na obszarach błotnych. 

Przeważna ich część będzie po odwod 
nieniu użyta na gospodarstwa łąkowe a to 
ze względu na ich niskie położenie i łat- 
wość nawodnienia w razie potrzeby z powe- 
du bliskości lub nawet bezpośredniego sąsie- 
dztwa łożysk rzecznych i potoków, jak i ze 
względu na potrzebę i zdaje się zdecydowaną 
dążność podniesienia gospodarstwa hodowla- 
nego. Zwiększenie wydajności rolniczej wy: 
razić można w wartości produkcji siana, nie 
wkraczając w inne dalsze pochodne warto- 
Ści, jak zwiększonej produkcji mleka, mięsa 
it. d, Zatrzymując się tedy na produkcji za- 

sadniczej siana, otrzymuje się dzisiaj jake 
plon na bagnach 10—20 q siana o lichej war 
tości, którego cena rynkowa wynosi około 
4 zł. za q. Po regulacji rzek przyjąć można, 
że z 1 ha otrzyma się 30 q siana jakości le- 
pszej, o cenie rynkowej 6 zł. za q. Wartość 
produkcji z 1 ha wzrośnie zatem o 100 zi, 
rocznie, co wyraża równocześnie stratę dla 
gospodarstwa krajowego w razie zaniechania 
wykonania wymienionych wyżej regulacyj 
rzek. Przybliżone to zestawienie daje obraz 
rentowności przedsięwzięcia, przy którem 
włożony kapitał mógłby zamotyzować się w 
ciągu 4 lat. 

Prace podjęte przez rząd polski (Minister. 
stwo Robót Publicznych) na polu regulacji 
rzek niespławnych i odwodnienia bagien nor- 
muje ustawa z dnia 26 stycznia 1921 r. Dz. 
U. Nr. 91 i ustawa wodna, która ujęła pań 
stwową gospodarkę wodną w jednolite prze- 
pisy dła wszystkich dzielnic. 

Osobną opieką otoczył rząd sprawę od- 
wodnienia Polesia, co też znalazło wyraz w 
rozporządzeniu P. Prezydenta Rzpl. z roku 
1928. Bagna poleskie obszarem swym, wyno- 
szącym 18.000 km* dorównywują obszaren: 
województw: kieleckiego i stanisławowskie 
-g0, a nawet przewyższają niektóre wojewó 
dztwa jak krakowskie, tarnopolskie i pomor 
skie. Akcja rządu na polu regulacji rzek nie- 
spławnych i odwodnienia bagien wykazuje 
stały rozwój i prowadzona jest na całym oh 
szarze państwa przy finansowym współudzia 
le samorządów i spółek wodnych, które to 
czynniki wykazują na tem polu wiele inic- 
jatywy. 

„Jakkolwiek z powodu niepomyślnej ogól 
nej konjunktury gospodar. tempo prac zo 
stało w ostatnich czasach nieco zahamowa 
ne, to jednak dotychczasowe wysiłki na tem 
polu dały już poważne rezuliaty. 

Tlość wykonanych i będących w toku wy: 
konania robót przedstawia się procentowo 
w poszczególnych województwach rozmaicie 
zależnie od siły finansowej samorządów i 
od stanu robót, przed odrodzeniem Polski. 

Ilość robót w stosunku do ogólnego za 
potrzebowania wynosi w województwach 
warszawskiem, lubelskiem,  białostockiem, 
kieleckiem, poleskiem i wileńskiem 1 proc. 
do 17 proc, w poznańskiem i na Pomorzu 
28—37 proc, zaś w województwach połud. 
niowych 61—71 proc. całości. (Iskra) 

  

Polowanie na ptactwo wodne 
i błotne. 

w myśl obowiązującego dotychczas roz- 
porządzenia wojewody wileńskiego z dnia 
9 grudnia 1930 r. czas ochrony na dzikie ka- 
czory i dzikie kaczki oraz inne ptactwo wod- 
ne i błotne upływa w bieżącym sezonie w 
dniu 20 lipca. W związku z tem polowanie 
na powyższe gatunki ptactwa może być roz- 
poczęte dopiero w dniu 21 lipca. 

  

Ofiary na powodzian. 
Wileński Komitet Obywatelski Pomocy 

powodzianom ogłasza niżej następujący spis 
ofiarodawców: Zw. Podoficerów Rezerwy z 
urządzonej imprezy „„Człowiek-mucha* — 
111 zł. 82 gr. konsystorz prawosławny — 
31 zł. 35 gr. Urząd gminy solecznickiej — 
71,62 gr., ks. Radziszewski z parafji łunień- 
skiej — 55 zł. 10 gr., T-wo Głuchoniemych w 
Poznaniu — 25 zł., pracownicy Kasy Cho- 
rych m. Wilna ku uczczeniu imienin dyrek- 
tora Jana Gradowskiego — 64 zł, ks. Sta- 
nisław Chodyko z Kozłowicz koło Grodna — 
16 zł. 70 gr. 

Wojciechowski Jan, ul. Krakowska 34, 
m. 1 składa na powodzian wileńskich zi. 2. 

WI EE ŃNSKE I 

Krwawy dramat na przedmieściu 
Kominy. 

Dzika zemsta odtrąconego amanta. 
Wezoraj 

przedmieściu Kominy 
krwawy dramat. 

W domu Nr. 30 na przedmieściu 
Kominy zamieszkuje rodzina Gorel- 
czenko. 

20-letniej Weroniee Gorelczenko 
asystował już od 3 lat niejaki Mat- 
wiejew, który był zakochany w pięk- 
nej dziewezynie po uszy. Weronikę 
Goreleczenko uważał za swoją narze- 
czoną i naglil ją do zawarcia z nim 
ślubu. Rodzice jednak Gorelczenko 
byli przeciwni małżeństwu z Matwie- 
jewym i żądali od niej by oświadczy- 
ła mu, że z zalotów jego nie nie bę- 
dzie. 

Wczoraj wieczorem Weronika Go- 
relczenko kategoryeznię oświadczyła 
Matwiejewowi, że musi z nim zerwać. 

Dalsze śledztwo w 

późno wieczorem na 
rozegrał się 

To oświadczenie, jak grom ude- 
rzyło w nieszczęśliwego młodzieńca i 
gdy nie pomogły błagania i zapew- 
nienia, że przy nim będzie szczęśli- 
wa, odtrącony młodzieniec wpadł w 
szał i wydobywszy nóż zadał nim od- 
trącającej go dziewczynie 7 głębokich 
ran w piersi szyję i twarz. 

Nieszezęśliwa dziewczyna okrwa- 
wiona padła na ziemię. 

Po dokonaniu tego czynu Matwie- 
jew oprzytomniał i rzucił się do ucie- 
ezki. 

Ciężko ranną dziewczynę znaleźli 
przechodnie, którzy  zaalarmowali 
pogotowie ratunkowe. Lekarz orzekł 
ciężkie uszkodzenie ciała i pogotowie 
przewiozło ranną w stanie groźnym 
do szpitala św. Jakóba. (e). 

sprawie zabójstwa 
na ulicy Zawalnej. 

Aresztowano jeszcze dwie osoby. 
We wczorajszym „Kurjerze Wileńskim" 

donosiliśmy o zabójstwie nijakiego Lejby 
Ryskina na ulicy Zawalnej w związku z 
czem aresztowano ojea i syna Rabinowi- 
czów zamieszkałych przy ul. Sadowej Nr. 1. 

Pierwsze przypuszczenie że zabójstwo 
dokonane zostaoło na tle zatargów zawodo- 
wych obalone zostało w trakcie dalszego 
śledztwa. Ustalonem zostało mianowicie, że 
zatarg pomiędzy młodym Rabinowiczem, a 
zamordowanym Ryskinem powstał na tle ry- 
walizaeji o pewną dziewczynę, którą obaj 
poznali na zabawie w szkole tańców. 

Badany w Wydziale Śledczym Efraim Ra- 
binowicz kategorycznie przeczy że on za- 
mordował Ryskina i twierdzi, że śmiert 
cios Ryskinowi zadał jego kolega Mowgęa 
Wiljan, który chcąe uderzyć jego — trafił * 
szyję i tem spowodował śmierć. 

Wi związku z tem w dniu wczorajszym 
aresztowano również M. Wiljana i Chaima 
Gordona, którzy również brali udział w 
krwawej bójce. Wszystkich czterech areszto- 
wanych osadzono narazie w areszcie central. 

nym. 
Dalsze. dochodzenie w toku, (e). 
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Wschód słońca—g. 3 m. 17 

Zachód „ —g. 19 m.59 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi! U. $. B 

w Wilnie z dnia 25/VI—1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia -- 140 С. 

+ najwyższa: -|- 16" C. 

najniższa: + 12° С. 

Opad w milimetrach: 1,4 

Wiatr przeważający: północno-wschodni. 

Tendencja baromu lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno, przełotny deszcz. 

MIEJSKA. 

— Prezydent miasta p. mec. Folejewski 

wyjechał z Wilna w sprawach osobistych 

Na czas nieobecności prezydenta zastępuje 

go vice-prezydent p. Wit. Czyž. 

—Zwiekszenie o 200.000 zi. wyd. na cele 

kulturalno-oświatowe, Prace miejskie Komi- 

sji Finansowej poświęcone od dłuższego już 

czasu rozpatrywaniu preliminarza budżeto- 

wego na rok 1931-32 dobiegają już końca. 

Ostatnie posiedzenie Komisji odbędzie się w 

dniu 30 b. m. в 

Do chwili obecnej rozpatrzono już zna- 

czną część budżetu, przyczem Komisja zna- 

  

cznie zwiększyła wydatki w dziedzinie oświa 

ty. Naskutek tych poprawek miejskie wy- 

datki na cele kulturalno-oświatowe zwięk- 

szone zostały o przeszło 200.008 złotych. Za- 

znaczyć jednak należy, że źródło pokrycia 

tej nadwyżki nie zostało dotychczas wyna- 

lezione. 
O ile Komisja zdąży w  przewidzianyn. 

terminie uporać się z budżetem, na dzień 

2 lipca zwołane zostanie plenarne posie- 

dzenie Rady Miejskiej, które odbywać się 

będzie codzień, aż do chwili uchwalenia no 

wego budżetu. 

— Apteka miejska przynosi miastu zysk, 

Dzięki przeprowadzonej reorganizacji oraz 

stworzenia własnego laboratorjum, apteka 

miejska, która dotychczas była przedsiębior- 

stwem deficytowem, po raz pierwszy w roku 

bieżącym przyniosła miastu zysk w wysoko- 

ści zgórą 20.000 zł. 

— Budowa kanału na ul, Zygmuntowskiej 
odracza likwidację robót kanalizacyjnych. 

Magistrat m. Wilna opracował szczegó- 
łowy memorjał w sprawie konieczności pro 
wadzenia robót kanalizacyjnych, które, jak 
wiadomo, z powodu braku kredytów mają 
ulec zlikwidowaniu. W memorjale tym Ma 

gistrat wskazuje na konieczność uregulowa- 
nia ul. Zygmuntowskiej, zniszczonej przez 
powódź. Roboty regulacyjne uzależnione są 

jednak od przeprowadzenia kanału na tej u- 

licy. W związku z tem niezbędnem jest uzy- 
skanie pożyczki w wysokości 100.000 zł. 

Memorjał ten został przedłożony p. wo 
jewodzie Beczkowiczowi z prośbą o poparcie 

starań samorządu. Pan wojewoda przyrzekł 
swoje poparcie i będąc obecnie w Warszaw:e 
sprawę tę załatwi. 

W związku z tem robotnicy kanalizacyj- 
ni, którzy mieli ulec redukcji z dniem 
b. m, zostaną zatrudnieni nadal do chwil. 
ułożenia kanału na ul. Zygmuntowskiej, co 
potrwa blisko 6 tygodni. 

— Usprawnienie akcji zasilania miasta 
w prąd elektryczny. Magistrt m. Wilna dąży 
obecnie w szybkiem tempie do usprawnienia 
akcji zasilania miasta w energję elektryczną 

W związku z tem roboty przy budowie 
gmachu rozdzielni na elektrowni miejscowej 
posuwają się szybko naprzód. Gmach roz- 
dzielni wzniesiony jest już do dachu i zakła- 

dane są tam już urządzenia wewnętrzne, 

które przeprowadza firma Szkoda. 
Rozdzielnia oddana zostanie do 

w połowie sierpnia r. b. 

— Restauracje w dni świąteczne mają 
być otwierane o godz. 2-ej. W myśl nowej 
ustawy sprzedaż napojów alkoholowych w 
dni świąteczne w restauracjach będzie. do. 
zwolona jedynie od godz. 2-ej po poł. W 
związku „ х tem restauratorzy zamierzają 
wszcząć starania o uzyskanie pozwolenia 
na otwieranie zakładów restauracyjnych do- 
piero od godz. 2-ej. 

   

użytku 

       

  

SANITARNA. 
— Nagromadzanie śmieci grozi dotkliwe- 

mi karami, Jak się dowiadujemy, ostatnio 
Komisje sanitarne badając stan poszczegól 
nych posesyj zwróciły uwagę na wielką 
ilość zgromadzonych śmieci w śmietnikach, 
które gnijąc wytwarzają szkodliwe dla zdro 
wia mieszkańców gazy oraz są rozsadnikiem 
chorób. 

W związku z tem władze administracyj 
ne zarządziły, aby ściśle przestrzegano prze 
pisów sanitarnych i śmiecie usuwano. 

W. wypadku ujawnienia, że właściciele 

` 

posesyj lub administratorowie nie przestrze- 

gają obowiązku wywożen śmieci z chwilą, 

gdy nagromadzi się ich ilość dostateczna 

pociągnięci zostaną do odpowiedziałności 
karnej. 

  

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 

Piastyków, 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. 

Z KOLEI. 

— Wszechpolski zjazd lekarzy kolejo- 

wych w Wilnie. W dniach 28, 29 i 30 b. m. 

obradować będzie w Wilnie zjazd lekarzy 

kolejowych z terenu całej Polski. | 

Po nabožeūstwie w Ostrej Bramie ucze 

stnicy zjazdu udadzą się na Górę Zamkową 

gdzie złożą wieniec na grobie bohaterów 

wstania styczniowego = 

gia Dyrekcja Kolei PAG Aro svei w Wilnie 

zawiadamia, że w związku z uroczystośc:a: 

mi Dni Mickiewiczowskich w Nowogródku 

w dniach 26, 27, 28 i 29 b. m. uruchomiony 

będzie jeden wagon drugiej klasy, który kus 

sować będzie w bezpośredniej komunikacji 

Warszawa Główna — Lida przez stacje Sie- 

dlce, Brześć, Baranowicz w pociągach 

311/314 i 313/812. Pierwszy wagon odejdzie 

z Warszawy Głównej 26, a z Lidy 27, osta- 

tni raz — z Warszawy 29, z Lidy 30 b. m, 

Wagon ten dostarcza Dyrekcja Kolei Pań: 

stwowych w Warszawie. A k 

? WOJSKOWA. 

— Prace komisji poborowej. W dniu dzi- 

siejszym o godz. 8 rano w lokalu przy ul. 

Bazyljańskiej 2 odbędzie się przegląd ko 

misji poborowej. Do przeglądu winni się 

stawić ochotnicy urodzeni w r. 1911, 1912 

i 1913 oraz poborowi rocznika 1908, 1909, 

którzy z jakichkolwiek powodów nie uregu- 

łowali dotychczas stosunku do wojskowości 

nazwiska których rozpoczynają się ód liter 

L do Ż zamieszkali na terenie wszystkich 

komisarjatów P. P. m. Wilna. 

г ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub. Włóczęgów Senjorów. W pia- 

tek dnia 26 b. m. odbędzie się w lokalu przy 

d 12, 59 zebranie Klubu Włócze 

gów Senjorów, osłatnie w sezonie przedwa 

kacyjnym. 

Początek o godz. 19. Wstęp dla członków 

i stałych gości. 
Porządek dzienny jest następujący: L 

Bilans pracy za rok 1930-31, 2) Plan pracy 

na rok 1931-32. 3) Wybory władz Klubu. 4) 

Sprawy bieżące. 

WAREZ RÓŻNE. 

— Walka z bezrobociem. Wydział Opiek* 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego mając 

na uwadze, źe ruch budowlany w W 
jest prawie w zamarciu dąży wsz 
możliwemi środkami do chociaż cięściowego 

i perjodycznego zatrudniana bezrobotnych 
Wobec braku jednak odpowiednich kredy- 
tów bezrobotni zatrudniani są zaledwie na 

przeciąg dni kilku. 

  

  

  

NADESŁANE. 

„Cztowiek-mucha“ 
po raz drugi zadziwi wilnian. 

W niedzielę dnia 28 i w poniedzialek dn 

29 czerwca o godz. 20,30 wieczór, przy Świe- 
tle reflektorów wystąpi słynny akrobata pol- 
ski „człowiek - mucha”. Zamiast biletów, 
wolne datki do puszek a 50 proc. przeznacza 
artysta na cele P. W. i W. F. Koła Wileń- 
skiego Związku Podoficerów Rezrwy. Pod- 
czas występu przygrywać będzie Orkiestra 
Zw. Podoficerów Rezerwy. 

A więc znowu jest sensacja 
Wieść przez miasto płynie głucha, 
Biegną tłumy, wreszcie stają 
Znów wystąpi „człowiek-mucha". 

Stójcie i patrzcie Wilnianie, 
Serca Wasze mrą ze strachu, 
„Człowiek-mucha* mknie po ścianie 
Oto już dosięgnął dachu. 

Toż to przecie istne cuda 
Oto stanął już na szczycie, 
Czy to zjawa, sen czy złuda 
To już sami osądzicie. 
A zatem w niedzielę i poniedziałek wszy 

scy na plac Katedralny. 
en ati imis ev w 

Popierajeie przemysł krajowy 
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TEATR | MUZYKA 
—Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatni wy- 

stęp ehóru Dana. Dziś o godz. 8.30 w. odbę- 
dzie się drugi i ostatni występ znakomitego 
chóru Dana, który odtworzy cały szereg nai 
nowszych przebojów z teatrów stolicy, oraż 
piesenki hawajskie, hiszpańskie, góralskie 
i inne. 

Niemałą atrakcją będzie niewątpliwie u- 
dział w wieczorze tym Nusi Nobisówny, prze 
miłej artystki teatru „Qui pro quo*, utalen- 
towanego piosenkarza, M. Fogg'a, wreszcie 
wirtuoza na cytrze, W. Zywolewskiego. Bo- 
gaty program, oraz wysoce artystyczne wy 
konanie zapewniają występowi chóru Dana 
zasłużone powodzenie. 

— Teatr Leni, Ostatnie przedstawienie 
„Szałonej okazji*. Dziś o godz. 8.15 wiecz 
ujrzymy po raz ostatni w bieżącym sezonie 
pełną humoru krotochwiłę Z. Geyera p. t. 
„Szalona okązja”, która schodzi z afisza w 
pełni powodzenia, ustępując miejsca następ- 
nej premjerze. Licznie zebrana publiczność 
okłaskuje cowieczór doskalale zgrany Žes- 
pół z Karolem Wyrwiczem zarazem reżyse- 
rem sztuki, na czle. 

— Jutrzejsza premjera w „Lutni*. Próby 
z „Cichego wspólnika* W. Rapackiego do- 
biegają końca. Ciekawa nowość ta ukaże 
się po raz pierwszy. w naszem mieście jutrc 
o godz. 8.15 w, Obsadę stanowią: S a 
Zelwerowiczówna, Balcerzak, oraz Wyrwiez 
Wichrowski, który sztukę wyreżyserował. 

Arcyzabawną całość, pełną komicznych sy- 
tuacyj, ożywia piękna piosenka, śpiewana w 
akcie trzecim przez S. Sawicką. 

— Jutrzejsza premjera w Teatrze Let- 
nim. Jutro ogodz. 8.15 w. odbędzie się w 
Teatrze Letnim premjera głośnej sztuki Vic- 
ki Baum, „Ludzie w hotelu, oczekiwanej z 
niezwykłem zaciekawieniem przez kulturai- 
ne sfery publiczności wileńskiej. 

Arcyciekawa, współczesna sztuka ta, któ- 
ra grana była ostatnio z wielkiem powodze- 
niem w Krakowie, ukazuje w skrótach dra- 
matycznych wycinek życia wielkiego hotelu. 

Reżyser R. Wasilewski odbywa końcowe 
próby z całym zespołem. W rolach głównych 
ujrzymy: Eichlerównę, Niwińską, Rychłow- 
ską, Ciecierskiego, Jaśkiewicza, Kreczmara, 

oraz Wasilewskiego, | 
Arcyciekawą oprawę dekoracyjną żapre- 

jektował J. Hawryłkiewicz, 

RABJO 
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: 
17.35: Ziemia młodości Mickiewicza — odcz, 
w związku z Miesiącem Miekiewiczowskim 
w Nowogródku wygł dr. Stanisław Lorentz. 
18.00: Muzyka lekka. 19.00: Kom. LOPP. 
19.15: „Walory 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. 23.0€: 
Aud literacka „Ballady Adama Mickiewicza. 

SOBOTA, dnia 27 czerwca 1931 roku. 

11.58: Koncert popularny (płyty). 13.10: 
Kom. meteor. 15.45: Kom. sportowy. 16.00: 
Aud. i koncert dla dzieci. 16.50: „Ociemniali 
żołnierze w Polsce* odcz. 17.10: Progr. dzien- 
ny. 17.15: „Co nas boli?* Przechadzki Mika 

po mieście. 17 35: „Kanikuła w dawnej Pol 
sce' odcz. 18.00: Koncert solisty. 19.00: Kom. 
Tow. Wił. Org. i Kół. Roln. 19.15: „Feljetom 
humorystyczny* w wyk. Wacława Malinow- 
skiego. 19.30: Program na niedzielę i roż- 
maitości. 19.40: Kom. 20.15: Lwowski Korpus 
Kadetów w hołdzie J. E. ks. biskupowi W; 
Bandurskiemu w dniu Jego imienin. 20. 
Koncert popularny. 22.00: „Na widnokręgu”. 
22 Kom. 22.30: Koncert  chopinowski. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

KONCERT SYMFONICZNY W POLSKIEM 
RADJO. R 

Piątkowy koncert symfoniczny w da. 
26.VI. o godz. 20.15 nadawany ze studja 
radjostacji warszawskiej poświęcony jest niu- 

e niemieckiej. Jako solista wystąpi Lud- 
wik: Holcman, który odegra pełen polotu i 
natchnienia o szlachetnych linjach melody j- 
nych Kincert Skrzypcowy Mendelsoohna Ba- 
rtholdiego. W części symfonicznej — Uwert. 
„Genowefa* Schumana, Schuberta Symfonia 
H-moll (niedokończona), wstrząsająca swym 
tragicznym tonem, oraz w części drugiej 
„Sen nocy letniej* Mendelsoohna Bartholdi- 

ego — o temacie poetyckim, wprowadza ją- 
cym słuchacza w świat rozigranej baśni. 

ZIEMIA MŁODOŚCI MICKIEWICZA, 

Wiłeńska Radjostacja bierze żywy Udział 
w uroczystościach mickiewiczowskich, które 
odbywają się w tych dniach w Nowogródku. 
Zainteresowanie stronami rodzinnemi poety 
wzmaga się zwykle w takich wypadkach. 
Zaspokoi je dr. Stanisław Lorenz, ceniony 
znawca zabytków wileńskich w pogadance 
p.t. „Ziemia młodości Adama Mickiewicza”. 

Ž O DRUSKIENIKACH. 

Druskieniki, słynne z pobytów kuracyj- 

nych Marszałka Józefa Piłsudskiego, są Kry- 
nicą ziem północno-wschodnich Polski. Poło- 
żonę nad najpiękniejszą bodaj naszą rzeką 

Niemnem, który wije się tam w estetycznych 
zwrotach, tuż pod granicą litewską, pewnym 
egzotycznym urokiem ściągać mogą licznych 
gości, Mało kto jednak zdaje sobie sprawę 
z istolnych i wszechstronnych zdolności lecz- 
niezych druskienickiego zdroju. Rozumną i 
głęboką propagandę walorów leczniczych 
Druskienik przeprowadzi w swym odczycie 
dr, Wacław Jasiński. 

RADJOFONIZOWANE BALLADY. 

Prawdzi 

     

  

  

    

   

  

  

    

y czar i grozę ballad romantycz- 
nych, płodów wrażliwej i zarazem pięknie 
prymitywnej wyobraźni, mogą wydobyć do- 
piero nowoczesne środki „inscenizacji* kino 
i radjo, operując bogatym zasobem „cudow 
nych'** sposobów technicznych. Ciekawą pró- 
bę daje Radjostacja Wileńska w piątkowej 
audycji Mickiewiczowskiej p. t. Ballady Ada- 
ma _ Mickiewicza w szacie radjofonizacji. 
Szatę radjofoniczną i wyraz reżyserski na- 
dała balladom p. Halina Hohendlingerówna. 

SPORT 
POGOŃ ZA LISEM. 

28 b. m. Klub Wojskowy Motocyklistów 
w Wilnie organizuje zabawę „Pogoń za h- 
sem*. w promieniu około 30 klm. od Wilna. 
na którą zaprasza wszystkich sympatyków 
motocyklizmu oraz członków Klubu. Goście 
bardzo mile widziani, Zbiórka uczestników 
dnia 28 b. m. o godz. 10 na placu Katedrai- 
nym. Nagrdę za wytropienie lisa słanowi 
płakieta honorowa Klubu. 

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE. 

W sobotę i niedzielę odbędą się dalsze 

mecze o mistrzostwo Okręgu Wileńskiego w 
piłce nożnej. : 

W sobotę zmierzą się 1 p. p. 

    

Leg. z 
"ŻAK. S.-em, w niedzielę zaś Makabi roze- 

gra mecz z drużyną 78 p p. z Baranowicz.



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Bank Rzeszy 
otrzymać ma kredyt redyskontowy 

w wysokości 100 miljonów dolarów. 
Pożyczka ta ma wyratować Niemcy od bankructwa. — 

Wyjaśnienie tajemnicy propozycji Hoovera. 

BERLIN, 25-Vl. (Pat). Według doniesień prasy, Bank Rzeszy 

otrzymać ma kredyt redyskontowy w wysokości 100 miljonów do- 

larów od 26 b. m. do 15 lipca r. b. Na. kredyt ten złożyć się mają 

w równych częściach Bank Francuski, Angielski, Nowojorski Bank 

Związkowy i Bank Wypłat Międzynarodowych. Kredyt ten ułatwić 

ma Bankowi Rzeszy wykonanie zobowiązań na ultimo. 

Jak donosi Germania”, Bank Rzeszy informacje te potwierdza. 

Biuro Conti donosi natomiast z Nowego Jorku, że rokowania kre- 

dytowe są jeszcze w toku i finalizacji ich oczekiwać należy w każ- 

dej chwili. 

informacje londyńskiego 

LONDYN, 25. VI. (Pat). W związ- 
ku z informacjami prasy i powzięciu 
przez Bank Angielski, Bank Francuski 
Bank Wypłat Międzynarodowych oraz 
amerykański Federal Reserwe Bank 
decyzji co do udzielenia Bankowi Rze- 
szy kredytu w wysokośsi 100 miljo- 
nów dolarów, korespondent P. A. T. 
dowiaduje się z dobrze poinformowa- 
nego źródła, że decyzja taka, której 
ewentualnie należy się spodziewać, je- 
szcze nie zapadła, aczkolwiek istotnie 
Bank Rzeszy zabiega o tego rodzaju 
pożyczkę, celem dotrzymania swych 
zobowiązań płatniczych, przypadają - 
cych na 1 lipca r. b. W dużym stop- 
niu chodzi tu o zobowiązania natury 
wewnętrzno-państwowej, których za- 
łatwienie miałoby usunąć niebezpie- 
czeństwo bankructwa państwowego. 

Z tego samego źródła korespondent 
PAT. dowiaduje się, że widmo tego 
bankructwa było jakoby treścią orę- 
dzia prezydenta Hindenburga do pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych Hoo- 
vera, które, jak dotąd nie zostało ogło- 
szone i które, ze względu na wyjątko- 
wy charakter tego orędzia, nie może 
być ogłoszone. W tem jednak orędziu 
Hindenburga leży klucz, rozwiązują- 
cy zagadkę nieoczekiwanych dla 
wszystkich kroków prezydenta Hoove- 
ra. 

Dziś w londyńskich kołach miaro- 
dajnych wiadomo, że decyzja Hoove- 
ra natychmiastowego działania wcsle 
nie nastąpiła na zasadzie rzekomych 
raportów i depesz Mellona, lecz wsku- 
tek nieprzewidzianego orędzia. Hin- 
denburga, po którem prezydent Hoo- 
ver miał nabrać przekonania że Niem- 
cy istotnie są bardzo słabym i chorym 
organizmem, któremu, mimo zewnętrz 

dim Miejskie 
SALA WIEJSKA 

Outrobrameka 5, 

  

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

  

kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obak dworca kolejow.) 

nów w Wilnie i instalacji elektrycznej 

się w „Polsce Zbrojnej” 

w Warszawie, 
Okręgowy a: Budowlany Nr. Ill 

605/V1 eż = 1ZIBud. 

Od dnia 26-go do 29-go 
czerwca 193! r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Dziś! Przebój] dźwiękowy! 
Porywający dramat życiowy reż. 
znakomitego Cecil de Milles 

Program od od 24 do 29.VI. włącznie. 

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

Następny program: Dziewczyna ze spelunki Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ill zawiadamia, 

że w dniu 15 lipca 1931 roku godz. 10 odbędzie się 
w Grodnie przetarg nieograniczony na remont budyn- 
ku szpitalnego murowanego o kubaturze 3670 m* w 
Wilnie, wodociągów w koszarach | Brygady Legjo- 

zewnętrznej 

i wewnętrznej punktów świetlanych około 360 w puł- 
ku lotniczym w Lidzie. Szczegółowe ogłoszenie ukaże 

i „Przeglądzie Technicznym* 

korespondenta P. A. T. 

nych pozorów siły, grozi tragiczna ka- 
tastrofa. 

Według panującego w Londynie 
przekonania, treść orędzia Hindenbur - 

znanego również obecnie jakoby 
fidowi francuskiemu, wpłynie rów- 

nież na stanowisko Paryża. W Lon- 
dynie nie wątpią, że Paryż przyłączy 
się do propozycji Hoovera, który ze 
swej strony niewątpliwie wykaże jak 
największą pojednawczość wobec słu- 
sznych zastrzeżeń francuskich. 

Ważną jest rzeczą w opinji mia- 
rodajnych kół Londynu, że front al- 
jantów z czasów wojny zostaje przez 
orędzie Hindenburga ponownie wzno 
wiony i że aczkolwiek nie chodzi tu o 
wojnę z Niemcami, chodzi o pewnego 
rodzaju kuratelę nad Niemcami tych 
samych elementów, które z niemi wo 
jowały. 

Przez udzielenie Niemcom ze stro- 
ny wymienionych wyżej 4 banków 
kredytu krótkoterminowego w wyso- 
kości 100 miljonów dolarów Bank Rze 
szy istotnie uzależniony będzie od tych 
4 banków, co według tutejszej miaro- 
dajnej opinji pociągnie za sobą olbrzy- 
mie skutki w politycznem traktowa- 
niu Niemiec przez wspólny front 
wszystkich aljantów. 

Dla Wielkiej Brytanji, jak to pod- 
kreślają w kołach miarodajnych, osią 
tej polityki międzynarodowej pozosta- 
nie współpraca z Francją i o żadnej 
pomocy bez udziału Francji Niemcy 
nie mogą marzyć. Tego rodzaju sta- 
nowisko zajmuje także City londyskie, 
które, całkowicie aprobując chwilowy 
psychologiczny efekt propozycji Hoo- 
vera, oczekuje posunięcia Paryża, któ- 
re dopiero dać ma propozycji Hoovera 
realne znaczenie. 

KU R J E R W ELE NŃ SK I 

Szereg zastrzeżeń wywołała nota włoska 
w kołach watykańskich. 

RZYM, 25-VI. (Pat). W kołach watykańskich nota rządu włoskiego 

wywołała szereg zastrzeżeń. 

Zarzuty prowadzenia przez akcję katolicką działalności wywrotowej 

szczególnie dotknęły stolicę apostolską, która w swych dyrektywach wy- 

raźnie podkreślała zawsze apolityczny charakter działalności akcji ka- 

tolickiej. 
  

Z Londynu do Warszawy i zpowrotem 
w ciągu jednego dnia. 

LONDYN 25.6. Pat. — Lotnicy Stak i 
Chaplin wylądowali na aerodromie w Croy- 

don o godz. 21.54, osiągając nowy rekord 

przez odbycie lotu z Londynnu do Warsza- 

wy i zpowrotem w ciągu jednego dnia, 

Qibrzymi pożar tartaku. 
BERLIN 25.6, Pat, — W czwartek przed 

południem wybuchł olbrzymi pożar w tar- 
taku mechanicznym firmy Orłowski i s-ka w 
Olsztynie. Niezwykle silny wiatr przerzucił 
ogień na pobliski elewator miejscowej spół- 
dzielni, zawierający kilkanaście tysięcy een- 
tnarów zboża. Tartak, elewator i otaczające 
go szopy zostały doszczętnie zniszczone. 
Przybyły na miejsce pożaru oddział straży 
ogniowej był niemal bezsilny. Do pomocy 

wezwana została kompanja wojska. W po- 
łudnie pożar nie był jeszcze epanowany. 
Wielki pożar wybuchł również w jednym z 
wielkich zakładów chemicznych pod Berli- 
nem, wyrabiających taśmę filmową. Spłonę- 
ło 20 tysięcy kg. taśmy. Podczas eksplozji 
słup ognia wzbił się na wysokość 200 mel- 
rów. Skutkiem pożaru zostało poparzonych 
12 osób Straż ogniowa pożar zdołała zloka- 
lizować. 

  

Porażka Tłoczyńskiego. 
LONDYN 25,6. Pat. — Po porażce, doz- 

nanej ze strony Austrjaka Artensa Tłoczyń- 
ski został wyeliminowany z dalszej gry po- 
jedyńczej panów. Do pierwszej rundy Sin- 
glowej stawało aż 128 graczy. Po 1-ej run- 
dzie odpadła połowa, w tej liczbie Czesi, 
Węgrzy i Jugosłowianie. Po drugiej run 
dzie „pozostało tylko 32, którzy doszli do 

j rundy, w tej liczbie z Europy Wscho 
i Południowej tylko jeden Tłoczyński. 

Obecnie do 4-ej rundy, która decyduje o 
   

ćwierćfinale doszło 16 graczy, w tem 6 z 
Wielkiej Brytanji wraz z dominjami, 3 7 
Ameryki, 2 z Francji, po 1 z Niemiec, An- 
strji i Japonji. Ogółem więc wyeliminowanie 
Tłoczyńskiego dopiero po 3-ej rundzie sta- 
nowi nie najgorszy rezultat dla Polski. 

W. dn. 25 b. m. Tłoczyński razem z A- 
merykaninem Washburnem przegrali grę po- 
dwójną przeciwko znakomitej parze graczy 
z Afryki Południowej Kirbyi i Farxuhar- 
son w stosunku 4:6, 6:2, 4:6, 4:6. 

AO AS NIL ROPA T ISO INSTITUTE ELT TA IKO LOS TA 

Proces przedstawicieli 
Centrali Žyd. Stow. Akadem. o nieposzanowanie 

władz uniwersytetu wileńskiego. 
W maju ub. roku do rektora uniwersytetu 

St Batorego, J. M. Falkowskiego zgłosiła się 
delegacja Wzajemnej Pomocy Żyd. Młodzie- 
ży Akad. w osobach jej prezesa M. Oren- 
sztejna i sekretarza N. Swerdlina, domagając 
się wyasygnowania na rzecz instytucji przez 
nich reprezentowanej sum z funduszów uczel- 
nianych, dowodząc w aroganckiej formie że 
Senat akademicki przez niesłuszny podział 
funduszu wyrządza krzywdę młodzieży ży- 
dowskiej. 

Całe wystąpienie delegacji utrzymane było 
w tonie na tyle „nie licującym z sytuacją, że 
p. rektor był zmuszony przerwać elokwencję 
arogantów i wyprosić ich z gabinetu. 

W konsekwencji tego zachowania się 
przedstawicieli Wzaj. Pom. wobec p. rektora 
został zawieszony w prawach i czynnościach 
zarząd organizacji, a sąd akademicki, który 

zajął się tą sprawą ukarał delegatów. 
Żydzi nie dali za wygraną i czyniąc wielki 

hałas na całą Polskę, a nawet strając się ten 
dencyjnie oświetlić sprawę zagranicą, odwo- 
łali się do Centrali Żyd. Stowarz. Akademic- 
kich w Warszawie, która w dn. 17 lipca ub. 
r: wystosowała: na ręce min. Wyzn. Relig. i 

  

W roli głównej genjalna Mary Carr. 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ill zawiadamia, 

że w dniu 3-go lipca 1931 reku godz. 10 odbędzie się 
w Grodnie przetarg nieograniczony na budowę garażu 
san ochodowego żelbetonowego, względnie żelaznego 
o kubaturze około 4500 m* w Lidzie, 
ogłoszenie ukaże się w „Monitorze Polskim” i „Prze- 
glądzie Technicznym* w Warszawie. 

Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ill 

Ayr wi Nauczycielka £ 607/v1 

Początek seansów od godz. 6-ej. 

DYNAMI 
NAD PROGRAM: Wszechówiatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 

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

-…_ 

Czy jesteś ujż członkiem PLOP-u? 

Następny program: Barjera śmierci. 

W rol. gł: Julja Faye 
i Conrad Nagel. 

Ceny zniżone. 

Świetny dramat kostjumowy w 10 aktach p. ® 
e Wrólach głównych: Niezrównany Otto 

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

Z MŁODĄ 
i sympat. wilnianką 
z wykształceniem—nawią- 
żę korespondencję w ce- 
lach towarzyskich. Łas- 
kawe zgłoszenia do gaz. 
„Kujera Wileńskiego * pod 

„Paryžanin“ 

Szczegółowe 

  

gimnazjum poszukuje 
lekcji lub kondycji. 

Witoldowa 14, godz. 10 

Ośw. Publ. oraz do rektora U. S. B. telegra- 
ficzny protest. 

Ponieważ i tym razem depesza była zre- 
dagowana w sposób obrażający władze uni- 
wersyteckie, przeto p. rektor postanowił zu- 
chwalstwo to ukarać i sprawę skierował do 
urzędu prokuratorskiego. 

Prokurator, uznając, iż treść depeszy go- 
dzi w powagę władz wszechnicy wileńskiej, 
wytoczył proces o nieposzanowanie władzy 
(art. 154 cz. II K. K.) przedstawicielom Cen- 
trali Żyd. Stow. Akad., a więc Leonowi Nis- 
sensonowi i Janowi Buksmaumowi. 

Proces ten, który prasa żydowska nazywa 

procesem całej żydowskiej młodzieży akade- 
mickiej w Polsce, toczyć się będzie w tych 

dniach w Wilnie. 

W charakterze świadków wystąpią m. in. 
J. M. rektor Falkowski, w.-min. Żongołłowicz, 
kurator, prof. Zawadzki i dr. Wygodzki. 

Obronę oskarżonych, którzy zawezwani 
zostali z Warszawy wnosić będą adw. Lewin 
(Warszawa) )i jeden z miejscowych adw. 
Żydów. 

Ka-er. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewi- 

ru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej 14 m. 3 
iż w dniu 

3-go lipca 1931 roku o godz. 10 rano w Wilnie przy 
ul. Wileńskiej Nr. 23, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

Macierzy 
Szkolnej w Wilnie, składającego się z kasy żelaznej, 

„Remington“, odkurzacza i dwóch 
oszacowanego na sumę 2200 

zł. na zaspokojenie pretensji Wiery Kononcew i Luby 

zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, 

publicznej majątku ruchomego Polskiej 

maszyny do pisania 
biurek kancelaryjnych, 

Paszkowskiej. 
601/V1 Komornik Sądowy A. Uszyński. 

Smażymy, smażymy... 
Tak się już składa na świecie, że sezon 

dla jednych martwy i zgoła ogórkowy, dla 
innych jest okresem najbardziej wytężonej 
pracy . 

Ogrodnicy i właściciele plantacyj ogór- 
kowych zacierają ręce wtedy, kiedy biedni 
reporterzy pocą się, odgrzewając po raz se 
tny historję o przysłowiowym wężu mor- 
skim, Zresztą — dziś wąż morski nikogo 
już nie bawi, a nawet lot w stratosferę na 
krótko tylko zdołał utrzymać w napięciu 
uwagę czytelnika, Coraz szybsze tempo ży- 
cia, pogoń za aktualnością sprawia, że wcze- 
raj —nie istnieje. Obchodzić może najwy- 
żej to, co dzieje się dziś, lub co będzie ju- 
tro. 

Tak, tak drogie panie — należy myśleć 
o jutrze. Czasy są ciężkie, w zimie pewnie 
nie będą lżejsze, a odżywianie jest podsta 
zdrowia. Trzeba tylko racjonalnie ułożyć 
sobie budżet i pogodzić go z potrzebami w 
ten sposób, aby przy minimum wkładu 
pieniężnego, dać maksimum. pierwiast 
ków odżywczych. Nie ilość, ale jakość de- 
cyduje o pożywności jedzenia. 

Sezon obecny jest idealny pod tym wglę- 
dem — owoców wbród, zwłaszcza przy te- 
gorocznym urodzaju truskawek. Nie są zbył 
drogie, można ich jeść dużo, a wiadomo 
wszak, że owoce zawierają najwięcej wi- 
tamin i są najzdrowsze. Ale co będzie w 
zimie? Nie będziemy mieli na zawołanie с- 
woców ani jagód. A zarówno dla nas, pra 
cujących w domu, lub zarabiających na mie 
ście, jak i dla naszych mężów i dzieci, o- 
woce. i cukier są potrzebne, jeśli chcemy 
mieć pełnię sił fizycznych i umysłowych. 
Trzeba zatem koniecznie pomyśleć o: zapa- 
sach na zimę, które bardzo się nam opłacą. 

Poza konfiturami, które każdy powinien 
zrobić w miarę sił i możności budżetowych, 
najłatwiej i najtaniej wypadają marme 
lady i dżemy (jam'y). Marmelady tru. 
skawkowe udają się wybornie i przechown- 
ja znakomicie. Nie potrzeba także do tych 
przetworów drogich słoików — wystarczą 
zwykłe gliniane garnki. A cóż to za zdrowe 
i pożywne śniadanie dla dziecka — bułka 
z marmeladą! 

, Dżem, tak rozpowszechniony w Anglji, 
jest przetworem owocowym, który i u nas 
zaczyna bardzo wchodzić w użycie. Chara- 
kterystyczną jego cechą jest to, że całe о- 
woce są jakby zaduszone w gęstawej mar- 
meladzie z przetartych ewoców lub w gała- 
тексе. Posiadają przytem jedną wyższość 
nad marmeladą, a mianowicie nie wymaga 
ja tak długiego smażenia, wystarczy 20 mi- 
nut, przez co nie tracą swych witaminowych 
własności. Cukru idzie do dżemu nieco wię- 
cej, niż do marmelady, dzięki czemu jest 
zdrowszy i posilniejszy. Najlepsze są dżemy 
z mieszanych 6woców, np. truskawkowo-a- 
grestowe lub porzeczkowo-agrestowe. W tym 
roku trzeba będzie robić raczej te ostatnie, 
a truskawkowe oddzielnie, ponieważ trus- 
kawki wyprzedziły wszelkie inne owoce. A 
Śpieszmy się — ogrodnicy przepowiadają, 
że truskawki wkrótce się skończą, wobec 
szalonej obfitości i jednoczesności dojrze- 
wania. A zima długa, długa... M. Z. 

  

   

  

  

KINA I FILMY 

„DYNAMIT* 

(Casino). 

* Dzieło dziwacznie nierówne. Posiadając 
momenty znacznej wartości dzięki dobrem: 
montażowi, b. silnej ekspresji w operowan:u 
fragmentami, b. dobremu wykonaniu aktor- 
skiemu, doskonałej oprawie dekoracyjnej, 
ma także jakieś szczególnie tandetne i naiw- 
ne, zarówno w pomyśle jak i realizowaniu 
go, momenty, albo psychologicznie, jeśli nie 
fałszywe to mocno naciągnięte. Często znów 
spotykamy się z drugą ostatecznością, w stro- 

WYKONYWA: 

Poszukuje się 
  

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

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 
rycznych: kafle majolinowe, białe, cegłę ogniotrw., 

korjalit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

Wilno, 

dowlane, okucia i narzędzia. 

mieszkanie 
4—5 pokoi z wygodami 
w okolicy ul. Tartaki (ul. 
Mickiewicza, Portowa iin. 
Zawiadomić telefon 9-55 

lub ul. Tartaki 4. 
  

Dom Handlowy 
  

Lodownie pokojowe 
maszynki do kręcenia lo- 
dów, hamaki, leżaki pole- 
ca po cenach tanich firma 

S. H. KULESZA 
Wilno, ulica Zamkowa 3 

2 pokoje * 5^ 
do wynajęcia, Piwna 8 

p. Sznajcz. 

  

Stanisław Staruk 
krawiec męski 
ulica Kalwaryjska 36 

wykonuje roboty wojsko- 
we icywilne. Ceny niskie 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20, 

„BŁAWAT KRESOWY* 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 31 
posiada na składzie ma- 
terjały letnie bawełniane, 
poduszki, kołdry w wiel- 

kim wyborze. 

  

    

    

    
   
    

      

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

instalacje elektryczne 
według wymagoń technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

Wyjechałbym 
na wieś 

jako korepetytor 
(bez niemieckiego). 

Łaskawe oferty do admi- 
nistracji 

pod „Student“. 

Poszukuje 
posady 

rządcy domu 
: On 

w domach rządowych lub ju roboty drukarskie Н 
Akuszerka prywatnych, Posiadam do- WYKONYWA # 

Мапа ШЁПЁШ\“ bre świadectwa. Łaskawe PUNKTUALNIE Iš 
oferty proszę nadsyłać do = а 
Redakcji „Kurjera Wileń- s ŚR dh E 

przyjmuje od9 do 7 wiecz. | skiego* pod Nr. 87.871 ż 
Kasztanowa 7, m. 5. dla W. S. AJ 

145 (2087) 

nę prawdopodobieństwa, mianowicie wykra- 
czanie poza nie i przejście w banał, szabłon. 
Typowa pod tym względem jest scena po- 
witania przez Mabel jej niespodziewanie 
„zmartwychwstałego* męża, bardzo niewy- 
szukana. 

Brak jest należytej konsekwencji w kon- 
strukcji psychicznej niektórych postaci, choć 
dostrzegamy także wyraźne usiłowania za- 
chowania w nich jakiejś stałej, chraktery- 
stycznej linji psychołogicznej. Pozatem zda- 
rzają się dość rawe naiwności w fabule 
i to w najważniejszym momencie dramatu, 
w jego końcowym punkcie przesileniowym. 
Sceny w nawiydzonej katastrofą kopalni są 
przepysznie zrobione w swoich czysto tech- 
nicznych efektach, kłócą się jednak nieznoś- 
nie ze zwykłym, zdrowym rozsądkiem. Mo- 
ment, od którego zależy wszystko, całe roz- 
strzygnięcie ów brak lontu, jest przecież naj- 

zupełniej nieistotny, wszakże lont można zro- 
bić z byle szmaty, nie potrzeba na to aż życia 
ludzkiego. 

/szystko co zależy wyłącznie cd reży- 
pierwszorzędne, ale cały scenarjusz 

ę od różnego rodzaju fałszów i 
posiadając pomimo to momenty 

niezwykle interesujące a nawet piękne. 
One to nadają wartość temu filmowi, 

mocno zatrącającemu często Mniszkówną czy 
inną lichotą w tym rodzaju. One spraw! 
że jest on — jeszcze raz — „pomimo wszysi- 
ko“ — ciekawy i wart obejrzenia. 

  

   
  

    

  

      

   

  

  

(sk). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PODRZUTEK, 

— 24 b. m. w Kasie Chorych znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 3 
miesięcy, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

TRUP NOWORODKA. 

— 24 b. m. przy ul. Zygmuntowskiej ( 
znaleziono trup noworodka w wieku 7 mie- 
sięcy. 

    

KRADZIEŻE. 

— 24 b. m. Pirejowej Zofji (Ostrobram- 
ska 22) skradziono patefon, 100 zł. w gotów- 
ce oraz damski płaszcz. Kradzieży tej doko- 
nał Położnicki Bolesław (Ostrobramska 23:, 
u którego patefon odnaleziono, 

Poszkodowana oblicza straty na 500 zł. 
— 24. b. m. na szkodę Gałkina Michała 

(Ułańska21) dokonał kradzitży 100 zł. Gał- 
kin Cyprin (Jerozolimska 23), którego nara. 
zie nie zatrzymano. 

— 24 b. m. u Dowgird Janiny skradł 25. 
zł. Szapiro Jankiel (Prywatny 8). Kradzieży 
tej dokonał na rynku Nowogródzkim. Szapi- 
ro zatrzymano. 

— 24 b. m, Krupska Jadwiga (Szklana 
11) skradła piercionek п Witrylaka Marja- 
na (Dobra 4) i po dokonaniu kradzieży zbie 
gła. 

24 b. m. z jarmarku przy ul. Św. Jańskiej 
na szkodę Apanowi Gabrjela został skra- 
dziony wózek wartości 200 zł. przez Lisow- 
ską Konstancję (Zawalna 55), którą zatrzy- 
mano. 

   

Rozmaitości. 
Papież ułaskawia skazanego 
przez trybunał watykański. 
Niejaki Masotti, obywatel Grodu Waty 

kańskiego, został skazany przez trybunał nt 
45 dni więzienia za kradzież materjałów bu- 
dowlanych, popełnioną na terenie Citta di 
Vatticano, Papież dowiedziawszy się o wy- 
roku darował karę Masotti'emu i ułaskawił 
go. 

Raj prasowy. 
Rajem prasowym można nazwać Islan- 

dję która przy ludności nie przewyższającej 
100.000 osób posiada zgórą 100 wydawnictw 
perjodycznych i 40 pism codziennych. 

AAS SI ITT ITS AO, TS III STIKLAS LSS 

Oddajcie mi dziecko 
Dramat w 10 aktach. Film JŲ na tle głośnej Mis Elizy Cooper. 

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inż, Kiersnowski 

i Krużołek S-ka", 
Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 
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KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

| DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

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

„Kurjera Wil.“ 

        

  

a T AAA ro ZANE R T AZT 

TADEUSZ SIKORSKI. 13) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Naraz przeraźliwe dźwięki fletów zagłuszyły roz- 

mowę. Równocześnie wbiegł do pokoju Chińczyk, któ- 

ry rzucił na podłogę pustą chustkę i dotknął do niej 

pałeczką. Z chustki naraz wysypał się z garniec psze- 

nicy. Rozpoczął się przewidziany towarzyskim regu- 

laminem cykl nadzwyczajnych popisów żonglerskich. 

Wypełzły z kątów żmije i gady, w powietrzu zaczęły 

fruwać olbrzymie owady i żaby, zrobione z papieru, 

lecz do złudzenia imitujące prawdziwe. Z drugiego 

pokoju rozległ się okropny ryk tygrysa. Najwyższy 

podziw wywołał gruby Chińczyk, który kapitalnie 

imitował śpiew słowika. 
Późnym wieczorem obładowany prezentami wra- 

cał Wichrowski na rikszy do swego mieszkania. Noc 
była przejrzysta, a niebo łączyło się tak nierozerwalnie 
z jeziorem, że nie można było odróżnić gwiazd świecą- 
zych na firmamencie od tych, które odbijały się 
w ciemnych głębinach fal. Duszne powietrze było 
przesycone parami rozgrzanej ziemi. Gorączkowe ży- 
cie wielkiego miasta nie zamarło zupełnie. Na ulicach 
roiło się jeszcze od przechodniów, z otwartych okien 
dochodził gwar, a mętne pieśni chińskie, śpiewane 
przy dźwiękach fletów, napełniały powietrze nocy let- 
niej dręczącą tęsknotą. 

„| Mydavmictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

Czy to pan pomocnik poliemajstra? — zapytuje 
Wichrowski przez telefon. ` 

—- Tak jest, do usług pana sekretarza. 
— Z polecenia prokuratora proszę pana o przy- 

bycie do urzędu w celu otrzymania instrukcyj w spra- 
wie Romeńskiego. 

Pomocnik policmajstra Ignacy Syrko pochodził 
z Białegostoku. Jakie koleje losu zapędziły go na Da- 
leki Wschód nikt nie wiedział. Był to człowiek skrom 
ny, pracowity, oddany służbie i co się zdarza tutaj 
rzadkością, szczególnie w środowisku policyjnem, nie 
był pijakiem i nie grał w karty. Mówiono, że zbierał 
pieniądze, marzył o porzuceniu służby, wyjeździe da 
Białegostoku i nabyciu sobie za zaoszczędzone pie- 

niądze domu. 
Przed dwoma miesiącami pan pomocnik polie- 

majstra został udekorowany orderem za gorliwą służ- 
bę. Istotnie niemało zasług miał za sobą pan Syrko 
w ciężkiej służbie policyjnej w tym niespokojnym 
kraju. Z dużem powodzeniem wykorzystywany był 
przeważnie wtedy, kiedy trzeba było działać szybko 
i odważnie. Nikt inny tylko on wykrył bandytów, 
którzy -dokonali napadu na pociąg, on również złapał 
fałszerza czeku na dużą sumę, podjętą z banku. A już 
co do wykrywania handlarzy opjum, tego bicza Chin, 
pan Syrko był nieoceniony. Dość było mu przejść 
obok i zaraz poczuł zapach opjum. Prawda, że cza- 
sami podczas rewizji konstatowano, że zapach jest, 
lecz samego opjum nie wykryto, jednak i w tych 
wypadkach gorliwy pomocnik poliemajstra kierował 
sprawę do sądu w celu ukarania winnych za ,.zapach'.   

Władza okazuje mu znowu wysokie zaufanie. 
Otrzymał od prokuratora polecenie spisania wszystkich 
akcyj, znalezionych u Romeńskiego, oraz dokonania 
ekspertyzy w celu ustalenia ich wartości. Pan Syrko 
ochoczo wziął się do pracy, zawezwał buchaltera, jako 
biegłego i po całych dniach siedział z nim, oglądał 
akcje, obliczał, sumował, zapisywał. 

Męczw się pan 'Ignacy w dzień nad akcjami, 
a w nocy dusi go okropna zmora. Widzi siebie w Bia- 
łymstoku, jako właściciela porządnej kamieniczki 
w rynku, chodzi sobie po korytarzach i odbiera ko- 
morne od lokatorów, a co miesiąc podnosi po rubelku, 
po dwa. Tak rozkosznie mu płynie świeża gotówka. 
A zmora mówi. Dokądże będziesz takim idjotą? 
W przeszłym roku skonfiskowałeś dwa pudy opjum 
i dostałeś co za to? A teraz siedzisz nad akcjami, 
ilości i ceny których nikt nie wie. Jak już spiszesz, 
będzie za późno, terąz wybieraj, które lepsze. 

Pan Ignacy nein się potem, odpędzał zmorę 

i mówił do niej. 
— A jak Romeński powie, że było więcej akcyj. 

To co? 2 
— Ach, stary bałwanie — odpowiada zmora. 

A kto takiemu awanturnikowi uwierzy? Zresztą on 
pewno i sam dobrze nie wie, ile tego jest. A czy nie 
wiesz, że sporo akcyj „poszło już w świat? Romeński 
prze siedzi w więzieniu, a wydaje na siebie i żonę 
dużo pieniędzy. Akcje, wyciągnięte z waliz przez po- 
licjantów, kursują po mieście, a ponieważ nikt nie wie. 
ile są warte i gdzie można je sprzedać, więc przez 
dozorców więziennych wędrują do Romeńskiego, ten 

   

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

  

notuje na akcjach ich wartość i gdzie je kupują, a po 
zrealizowaniu dają coś więźniowi za fatygę na porcję 
morfiny. 

Pomocnik policmajstra wstaje rano jak nieprzy- 
tomny. Oblicza dalej akcje, wypytuje buchaltera o to 
i owo, ale mu już robota nie idzie, myli się tylko i plą- 
cze, aż buchalter się pyta, czy pan policmajster czasem 
nie chory. A on chciałby już zrzec się tej roboty 
i całego zaszczytu. Lecz jak powiedzićć prokuratorowi, 
że nie ręczy za siebie. Zaraz zwolnionoby go z posady. 
Chyba udać chorego. Niewypada, bo niedawno wrócił 
z. urlopu. 

— Nie poddawać się i kwita — z mocnem przeko- 
naniem silnej woli zdecydował pan policmajster. 

Idąc do domu na obiad, spotyka naczelnika wię- 
zienia. Stary przyjaciel i kum. 

— No cóż — mówi naczelnik z uśmiechem — 
prokurator zrobił cię bankierem, słyszałem, że pęcz- 
niejesz jak Rotszyld. 

—.Nieprzyjemna robota — skrzywił się Syrko — 
jeszcze podejrzenie może paść. 

— A wiesz, — mówił mi Romeński, że tam są 
piękne papierki. Za jeden dziesięć tysięcy rubełków 
płacą. 

— Et, może kłamie. 
— Co ma kłamać, sam wiem, że posłał kilka sztuk 

do Jokohamy i otrzymał gotówkę. 

(DZ CZ) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


