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Rok Vili. Mr. 151 (2093). Wilno, Sobota 4 Lipca 1931 м. 

Należność pocztowa opłacona rycza tem, 

Cena 20 rroszy. 
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Premier Prystor 0 s 

Na zebraniu u wiceprezesa Klubu 
B. B. W. R. p. Jędrzejewicza p. pre- 
mjer Prystor w obszernem przemó- 
wieniu wypowiedział szereg uwag o 
obecnej sytuacji gospodarczej k 

W. przemówieniu swem schara 
ryzował p. premjer na wstępie z 
zek, zachodzący między kryzysem 
światowym a kryzysem polskim, 
wskazując, że kryzys światowy odbija 
się na nas silniej niż kiedykolwiek. 

Składają się na to trzy główne 
przyczyny: że kryzys sięgnął na ca- 
łym świecie szerzej i głębiej niż kiedy- 
kolwiek, że dotknął on najsilniej kra- 
je eksporiujące surowce i zarówno 
przemysłowe jak i rołnć. 

Dzięki temu Polska, której eks- 
port stanowią w („ płody rolne, 
surowce i półfabrykaty przemysłowe 
—musiałą odczuć dotkliwie te specjal- 
ne tendencje kryzysu, a coraz silniej- 
sze spłaianie się w przędziwo  sto- 
sunków gospodarczych — stwarza 
obecnie znacznie większą niż dawniej 
wrażliwość kraju na objawy sytuacji 
międzyarodowej. 

W związku z powyższem — pod- 
kreślił p. premjer — silne powiązanie, 
istniejące pomiędzy « poszczególnemi 
warstwami wytwórczemi, kredytowe- 
mi i handlowemi i współzależność 
tych między sobą, wybiegają daleko 
poza granice państwa. 

Najlepszym wskaźnikiem takiego 
powiązania, istniejącego między 
przedsiębiorstwami polskiemi i zagra- 
nicznemi — jest między innemi wy- 
soki udział kapitału zagranicznego w 
polskich spółkach, który wynosił z 
końcem 1930 r. 44,6”/, ogółu kapita- 

ź łów tych spółek akcyjnych i miał ten- 
dencje stałego wzrostu. 

Przy istnieniu takiego układu rów- 
nież w skali światowej — każde za- 
chwianie się choćby jednego z ele- 
mentów takiego układu — wywiera 
wpływ ujemny i nieraz decydujący na 
sytuację całego powiązania. 

Mieliśmy na to u nas ostatnio cha- 
rakterystyczne przykłady. Jedna z 
większych firm naszego przemysłu 

    

   

    

   

    

  

  

włókienniczego unieruchomiła swoje: 
zakłady, pozbawiając pracy około 
6000 robotników. Krok swój firma 
tłumaczy upadłością firmy zagranicz- 
nej, z którą pozostawała w stosunkach 
finansowych. 

W przemyśle naftowym, upadłość 
jednego z francuskich towarzystw na- 
ftowych — naraziła na wstr 
największy koncern naftowy. To sa- 
mo można było zaobserwować w in- 
nych gałęziach przemysłu, a więc: 
gumowym, hutniczym, górniczym i td. 
I jeśli dodamy do tego bardzo dużą 

zależność od kapitału zagranicznego 
polskich banków prywatnych — to 
można sobie uświadomić dostatecznie 
jasno zależność życia gospodarczego 
od międzynarodowych ośrodków dys- 
pozycji, a więc i od narodowej sy- 
tuacji. 

Okoliczność ta pozwala nam rów- 
nież zdać sobie sprawę z powikłań, 
w jakich odbywa się u nas praca nad 
uzdrowieniem sytuacji. 

Do powikłań tych, które wynikają 
z obecnej gospodarczej struktury 
międzynarodowej, należy dodać jesz- 
cze i nasze specyficzne polskie trud- 
ności, jak np. słabszą odporność psy- 
chiczną naszego społeczeństwa gospo- 
darczego, lekkomyślność w zaciąganiu 
zobowiązań, niejednokrotnie spotyka- 
ny wśród jednostek wybujały egoizm 
klasowy i brak elastyczności w dosto- 
sowywaniu się do warunków u grup 
położonych na drabinie społecznej. 

Mówiąc o wybujałym egoizmie kla- 
sowym — podkreślił p. premjer, że 
ma na myśli wypadki, z któremi w 
swej krótkiej działalności na stanowi- 

  

  

sku szefa rządu miał możność się 
spotkać. 

Przedsiębiorca, powodowany ta- 
kim egoizmem prowadzi gospodarkę 
rabunkową w stosunku do kraju. 
Wyprowadza on z kraju nadmierne 
dywidendy, wykazuje mniejsze zyski, 
przelewając je w postaci różnych 
świadczeń na rzecz własnych nadbu- 
dówek zagranicą, które specjalnie do 
tego rodzaju operacyj powołał. Nie 
tworzy rezerw i kapitałów  zapaso- 
wych, załega w podatkach i uchyla się 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 
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Przemówienie na zebraniu u pos. Jędrzejewicza. 
(Telef. od własn koresp. z Warszawy). 

od wypełnienia zobowiązań wobec 
własnego państwa. Słowem trzyma 
przedsiębiorstwo w takim stanie, przy 
którym nawet nieznaczne załamanie 
się konjunktury stawia to przedsię- 
biorstwo wobec katastrofy. Dalszy 
ciąg stosunku takiego przedsiębiorst- 
wa do państwa jest znany. Jest to po- 
lityka wymuszania na skarbie pań- 
stwa i gospodarstwie narodowem 
zwolnień i ulg podatkowych, prolongat 
i gwaranecyj kredytowych przy jedno- 
czesnem operowaniu groźbą zamknię- 
cia zakładu i wyrzucenia tysięcy ro- 
bolników na bruk. To są metody, 

kióre trudno nazwać inaczej jak anty- 
państwowemi. Na szczęście są one zja- 
wiskiem sporadycznem. W takim jed- 
nak okresie kryzysu, jak obecny, wy- 
padki uciekania się do metod podob- 
nych nie mogą być lekceważone—bo 
przyczyniają się do utrudnienia pracy 
ogólnej. Przynoszą one szkodę w sy- 
tuacji gospodarczej, finansowej, pro- 
wadzą do zaostrzenia kwestji socjal- 
nej i utrudniają pracę eksportową i 
budżetową. 

Charakteryzując w. dalszym ciągu 
sytuację gospodarczą — wskazał p. 
premjer na budzący otuchę 

   

  

   

  

Śniadanie u P. Prezydenta dla 
pani Wilson. 

WARSZAWA. 3.VIL (Pat.) W dniu 
3 lipca o godzinie 13-ej Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wydał na Zamku 
śniadanie; w którem wzięli udział Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej z małżon- 
ką, pani Wilson z siostrzenicą, prezes 
Rady Ministrów  Prystor, minister 

spraw zagranicznych Zaleski z mał- 
żonką, podsekretarz stanu w M-stwie 
Spraw Zagranicznych p. Józef Beck, 
ambasador Stanów Zjednoczonych A. 
P. Willys z małżonką, radca ambasa- 
dy p. Wiley, państwo Baruchowie z 
córką i inni. 

P. Prezydent wyjechał 
do Poznania. 

WARSZAWA. 3.VII. (Pat.) W dniu 
3 lipca pociągiem specjalnym wyje- 
chał Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
ze świtą do Poznania na uroczystość 
odsłonięcia pomnika prezydenta Wil- 
sona. Wraz z Panem Prezydentem wy- 
jechała pani Wilson z siostrzenicą pan 
ną Moeling, ambasador Stanów Zjed- 
noczonych A. P. p. Wilłys, ambasador 
R. P. w Waszyngtonie p. Filipowicz, 
państwo Baruchowie z córką oraz p. 
Johnson Robert. 

Na dworcu ustawiła się kompanja 
honorowa 21 p. p. ze sztandarem i or- 
kiestrą. W salonach recepcyjnych 
dworca oczekiwali Pana Prezydenta 
p. premjer Prystor, pp. ministrowie 
Pieracki, Zaleski, Kuehn, Jan Piłsud- 
ski, Zarzycki, wiceminister spraw 
wojskowych gen. Sławoj-Składkowski, 
dowódca O. K. gen. Wróblewski, ko- 
mendant główny P. P. płk. Maleszew- 
ski, komendant garnizonu m. st. War- 
szawy płk. Strzemiński, przedstawi- 
ciele władz miejskich z prezydentem 
Słomińskim na czele i inni. 

Pan Prezydent, po przywitaniu się 
z oczekującymi go dostojnikami pań- 
stwowymi, przeszedł przed kompanją 
honorową, przy dźwiękach 'hymnu 
narodowego, poczem wsiadł do wa- 
gonu salonowego. Punktualnie o godz. 
16 min. 15 pociąg Pana Prezydenta 
wyruszył do Poznania. 5 

  

Z codziennej kroniki fałszy- 
wych wiadomości. 

„Robotnik* w numerze z dnia 2-go 
b. m. doniósł, jakoby ustępujący ze 
stanowiska I-go wiceministra spraw 
wojskowych gen. Daniel Konarzewski, 
przy przejściu z ministerstwa spraw 
wojskowych na stanowisko inspekto- 
ra armji otrzymał tytułem remunera- 
cji kwotę 43.000 złotych. > 

. W sprawie tej wiadomości zwró- 
ciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do 
ministerstwa spraw wojskowych, gdzie 
osoby powołane oświadczyły z całym 
naciskiem, że wiadomość ta jest zło- 
śliwym wymysłem i nie ma nie wspól- 
nego z prawdą. (ISKRA). 

na tle wielkich wstrząsów życia go- 
spodarczego Świata i mimo wszelkich 
trudności jakie musi pokonywać ży- 
cie gospodarcze Polski, — połski or- 
ganizm gosodarczy wykazuje znacz 
stosunkowo odporność na całym 
regu odcinków i. że obniżenie pozio- 
mu działalności gospodarczej nastą- 
piło u nas w łagodniejszej formie niż 
gdzieindziej. 

astępnie przedstawił p. premjer 
zarządzenia i prace rządu w poszcze- 
gólnych dziedzinach, zatrzymując się 
szczegółowo nad sprawą budownictwa 
mieszkaniowego i bezrobocia. 

W sprawie budowlanej zapowie- 

    

   
   

   

dział p. premjer wniesienie na sesję 
sejmową projektów ustaw, mających 
na celu uregułowanie zasadnicze tej 
sprawy. 

Dotychczasowy stan rzeczy, w któ- 
rym natężenie ruchu budowlanego by- 
io zależne od sytuacji budżetowej 
skarbu państwa — nie dał pożąda- 
nych rezultatów. Nowe projekty prze- 
widują oparcie ruchu budowlanego o 
dochody stałe i podatki celowe. Na- 
razie nie można przesądzić terminu, 
w którym można będzie uruchomić 
przewidywane źródła dochodów. 

Nowy stan rzeczy wytworzy pod- 

ESET ETD E IRR PRIZE 

Zestawienie oszczędności budżetowych. 
Dowiadujemy się, że w przemó- 

wieniu, wygłoszonem w ubiegły wto- 
rek przez premjera Aleksandra Pry- 
stora na zebraniu u posła Janusza 
Jędrzejewicza, mówiąc o zarządze- 
niach oszezędnościowych przytoczył    premjer Prystor szczegółowe cyfr! 
skreśleń, poczynionych w poszczegół- 

WYDATKI RZECZOWE: 

w tem: — Wydarki Administracyjne o 

nych działach budżetu. 
Premjer Prystor stwierdzii więc, 

że przy redukcji ogólnej sumy wy- 
datków budżetowych o 415 miljonów 
złotych, zmniejszone zostały poszcze- 
gólne grupy wydatków w sposób na- 
stępujący: 

52.000.000. — i 
— Wydatki Specjalne, t j. zwią- 

zane ze specjalnemi zada- 
niami poszczególnych mini- 

. 113.000.000.— sterstw . KID S 

— Wydatki Inwestycyjne . 35.000.000. — 

Razem 200 000 000.-- 

WYDATKI OSOBOWE: 

w tem: — Cofnięcie 15%/, względnie 5'/, 
(dla wojskowych) dadat- 
ków do uposażeń w ciągu i 
Il miesięcy . . . . . . 110.000.000.— 

— Cofnięcie dodatków specjal- 
nych, jak stołecznego, oraz 
dodatku do rent inwalidz- 
kich w ciągu 9 mies. . - 38.000.000,— 

Razem 148.000.000.—- 
Oszczędności uzyskane w drodze usprawnienia admini- 

stracji względnie przez skasowanie zbytecznych urzę- 
dów Aso S Si sa d 67.000 000.— 

Razem. 601... 415 000.000.— 
(Iskra) 

DES 

Zasadnicze porozumienie osiągnieto. $ 

PARYŻ, 3-VII. (Pat). W rokowa- 
niach francusko - amerykańskich za 
szła nowa zwłoka. Pokładano wiel- 
kie nadzieje na dzień wczorajszy. 
Spodziewano się, że na wieczornej 
konierencji premjer Laval zakomu- 
nikuje ostatecznie decyzję rządu 
francuskiego. Tymczasem decyzja 
taka nie zapadła i narady odłożono 
do dnia dzisiejszego. Premjer nie 
przybył nawet na konierencję, za- 
trzymawszy się w Izbie, gdzie de- 
bata przeciągnęła się do późna. Z 
ministrem Mellonem konierował je- 

dynie minister Flandin. 
W-g obiegających wiadomości, 

spotkanie tych dwóch ministrów po- 
sunęło znacznie sprawę naprzód i 
pozwoliło na opracowanie projektu 
porozumienia, który ma jakoby dziś 
stać się ostatecznym po zaaprobo- 
waniu go przez prezydenta Hoovera. 
Mimo nadzwyczajnej dyskrecji, jaką 
zachowują koła oficjalne, można z 
pewnością stwierdzić, że doszło już 
do zasadniczego porozumienia mię- 
dzy rządem francuskim a amerykań- 
skim. 

Niezadowolenie Niemiec. 
BERLIN. 3.VII. (Pat.) Dzienniki 

poranne wyrażają niezadowolenie z 
« propozycji rządu brytyjskiego odby- 
cia konferencji reparacyjnej. „„Vor- 
waerts* pisze, że propozycja ta jest 
wprawdzie utrzymana w duchu przy- 
jaznym dla Niemiec, lecz Niemcy nie 
mogą dłużej czekać. 

„WVossische Ztg.* podnosi, że kon- 
ferencja  reparacyjna wymagałaby 
dłuższego czasu. Rokowania mocarstw 
zainteresowanych na temat funduszu 
gwarancyjnego  moratorjum planu 
Younga odroczyłyby urzeczywistnie- 
nie planu Hoovera poza termin 15 b. 

m., w którym Niemcy muszą zapłacić 
przypadającą ratę reparacyjną. Zni- 
weczyłoby to projekt Hoovera. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* mówi 
o „nieszczęsnym projekcie angiel- 
skim*. Niemcy nie cheą mieć nie 
wspólnego ze sparem francusko-ame- 
rykańskim. Rząd niemiecki nie mógł- 
by się zgodzić pa taką konferencję. 
„Deutsche Tagesztg.* oświadcza, że 
projekt brytyjski nie oznacza gestu 
przyjaźni wobec Niemiec. Londyn 
szuka znowu kontakiu z Paryżem na 
szkodę Niemiec. . 

  

Demonstracje hitlerowców. 
BERLIN, 3. 7. (Pat). — W związku.z ma- 

nifestacją, urządzoną wczoraj we Wrocławin 
przez tamtejszą młodzież akademicką prze: 
ciwko traktatowi wersalskiemu, urządzili a- 

kademicy wraz z hitlerowcami i stahlhel- 
moweami wspólną demonstrację. Pochody 
demonstracyjne  przeciągnęły wieczorem 

przez miasto z pieśniami hitlerowskiemi. In- 
terweneję policji przyjęto wrogiemi okrzy- 
kami, poczem urządzono szereg napadów na 
urzędników policji. Policja zmuszona była 
wąbec tego rozproszyć demonstratów pałka- 
mi gumowemi. Incydenty przeciągnęły się do 
późnej nocy. 

Kolejne bójki hitlerowców z komunistami. 
BERLIN, 3. 7. (Pat), — 'Wezoraj wieczo 

rem doszło w Lipsku do krwawego starcia 
między komunistami a hitlerowcami. Ze 
strony komunistów padło kilkanaście strza- 

łów rewolwerowych. Jeden hitlerowiec od- 
niósł tak ciężkie rany, iż po przewiezieniu 
go do szpitala zmarł. 

stawy do programowej, obliczonej na 
dłuższą metę akcji budowlanej. 

Nie mamy zamiaru — oświadczył 
p. premjer — tkwić w tradycji lat 
ubiegłych. według której Polska ko- 
niecznie musi być murowana, a obok 

tego posiadać dziesiątki tysięcy ludzi, 
mieszkających w norach i barakach. 
Jeżeli nie stać nas w okresie obecnym 
na odpowiednią ilość domów muro- 
wanych — to będziemy budowali do- 
my drewniane, tem bardziej, że posia- 
damy własne lasy i że zbyt drzewa 
zagrańicą jest utrudniony. 

  

Rząd rozpoczął już wspólnie z sa- 
morządami akcję popierania budow- 
nietwa drewnianego. 

Obszernie mówił p. premjer o spra 
wie bezrobocia, wskazując, że obok 
spraw zasadniczych — najpilniejszą 
jest rzeczą zastosowanie praktycznych 
i skutecznych środków, które zapo- 
biegałyby wzrostowi bezrobocia i ła- 
godziły jego skutki. 

Jako przykład środków praktycz- 
nych, łagodzących do pewnego stop- 
nia oddziaływanie bezrobocia—wska- 
zał p. premjer, między innemi, że w 
przedsiębiorstwach, które zatrudniały 

  

      

WIADOMOSCI z KOWNA 
DOKOŁA WYBORÓW BURMISTRZA 

KOWNA. 

1 b. m. w Kownie odbyło się uroczyste 
otwarcie miejskiej kolejki zębatej na Zielo- 
nej Górze. Na otwarciu obecni byli wszyscy 
nowi radni, którzy następnie zostali zapro 
szeni na herbatkę do burmistrza Wilejszysa. 
Podczas herbatki omawiana była kandyda- 
tura nowego burmistrza. Ostatnio ńa stano- 
wisko to wysuwano oprócz obecnego bur- 
mistrza i b. przewodniczącego rady miej. 
skiej Digrysa, nowego radnego Wokieta 
obecnego dyrektora departamentu oświaty. 

Nowy prezydent m. Kowna. 

RYGA. 3Vli. (Tel. wi.) Wczoraj 
odbyło się pierwsze posiedzenie no- 
wowybranej Rady Miejskiej. Otworzył 
posiedzenie ustępujący prezydent mia- 
sta p. Wilejszys, poczem przewodni- 
czył radny Bulotas, 

Prezydentem miasta obrany został 
18-tu głosami przeciwko 16-tu kandy- 
dat litewskiej grupy p. Antoni Wokie- 
tajtis, dotychczasowy dyrektor D.tu 
Szkół powszechnych w min. oświaty. 
Na wiceprezydenta wybrano 20 gło- 
sami przeciwko 14tu p. Franciszka 
Morkusa, dyrektora kancelarji Rady 
Państwa. 

Burmistrzem m. Uciana wybrany 
został p. Bortaszus, a Szadowa — P. 
Piotr Zinkiewicz. 

KSIĘŻA PRZECIW UPRAWIANIU 
POLITYKI 

Pisma kowieńskie podają, że grupa star- 
szych księży zwróciła się do arcybiskupa 
Skwireckiego z prośbą o podjęcie przezeń 
inicjatywy oddziaływania na młodszych księ- 
ży w tym kierunku, aby porzucili oni działal- 
ność polityczną. 

ŁOTEWSKO-LITEWSKO-ESTOŃSKI 
KOMITET PRASOWY. 

W podpisanym już .protokóle litewsko- 
estońskiego zjednoczenia. prasowego <znaj- 
duje się ustęp, opiewający, że komitety li- 
tewski i estoński biorą na siebie inicjatywę 
rokowań z łotewsko-estońskim komitetem 
w. sprawie założenia wspólnego ogėlnobai- 
tyckiego  łotewsko-litewsko-estońskiego ko- 
mitetu prasowego. 

TERMIN SPRAWY WOLDEMARASA. 
Sprawa Woldemarasa i 23 innych oskar- 

żonych w jego sprawie znajdzie się na wo- 
kandzie sądu wojennego 19 sierpnia. 

POMNIK W KŁAJPEDZIE. 
Członkowie związku Strzelców w okręgu 

kłajpedzkim postanowili w 1933 r. w dniu 
dziesięciolecia przyłączenia Kłajpedy do Lit. 
wy, odsłonić w Kłajpedzie pomnik pole- 
głych. Litwini amerykańscy którzy przybyli 
do Kłajpedy, ofiarowali już na ten cel 5000 
litów. 
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Flamandzki adwokat. 
LIEGE. 3.VII. (Pat.) Po raz pierw- 

szy w historji Belgji jeden z adwoka- 
tów w Liege odmówił złożenia przy- 
sięgi w języku francuskim w czasie 
przyjmowania go w poczet izby adwo- 
kackiej. Po naradzie pozwolono mu 
złożyć przysięgę w języku flamandz- 
kim. 

za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
Jo, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30*/, zniżki. 

tuacji gospodarczej. 
np. 100 robotników a obecnie mają 
pracę dla 50 — byłoby rzeczą lepszą, 
zamiast redukowania 50 robotników 
i pracowania z pozostałymi na pełny 
tydzień, — pracować dalej ze wszyst- 
kimi 100 robotnikami, zatrudniając 
ich po 23 godziny tygodniowo. To nie 
jest środek załatwiający sprawę zasad- 
niczo — jest on ciężki dła pracowni- 
ków i niedogodny dla przedsiębior- 
stwa, ale jest on pewnem złagodze- 
niem bezrobocia i jest złem mniejszem 
z dwojga złego. 

W dalszym ciągu zobrazował p. 
premjer całokształt zarządzeń oszczę-, 
dnościowych rządu, wskazując jak 
głęboko sięgnęły one w budżety wy- 
datków rzeczowych wszystkich resor- 
tów. 

Rząd zrobił wszystko, co było w 
jego mocy i leżało w zakresie jego u- 
prawnień. A żeby obniżyć ciężary spo- 
łeczne zredukował rząd wydatki bud- 
żetów mniejszych t. zw. koszty ogólne 
kraju. 

W niektórych wypadkach—mówił 
p. premjer — obniżyliśmy uposażenia 
na słanowiskach kierowniczych w 
przedsiębiorstwach państwowych aż 
90 50°%. Obniżyliśmy dotkliwie, bo 
zgórą o 35'/, uposażnenia urzędników 
w stolicy, mocno nadszarpnęliśmy u- 
posażenia urzędnikw kresowych — 
mamy więc prawo oczekiwać, że sfery 
kierownicze w życiu gospodarczem da- 
dzą również przykład oszczędnego dy- 
sponowania groszem. Nie ulega bo- 
wiem wątpliwości, że w naszej apara- 
turze gospodarczej istnieje przerost 
wysokopłatnych stanowisk, wspania- 
łomyślność wysokich tantjem i nad- 
miar różnego rodzaju synekur. 

Nie poprzestaliśmy na redukcji u- 
posażeń, spowodowani koniecznością 
dostosowania aparatu administracyj- 
nego do możności budżetowych. Re- 
dukujemy cały szereg urzędów i ma- 
my prawo oczekiwać, że sfery gospo- . 
darcze zlikwidują swoje niepotrzebne 
instytucje. W dobie obecnej życie go- 
spodarcze powinno się koncentrować, 
zespalać i scalać, oraz likwidować nie- 
potrzebne ogniwa pośredniczące, a 
akcja taka, przeprowadzona z rozwa- 
gą i celowo, może przynieść nietylko 
duże oszczędności, ale jednocześnie 
pociągnie za sobą usprawnienie ośrod- 
ków dyspozycyj-handlowych i prze 
mysłowych. I jeszcze jednego mamy 
prawo oczekiwać od sfer gospodar- 
czych: należytego zrozumienia intere- 
sów kraju. 

Szczegóły towarzyszące redukcji 
robotników w wielkich zakładach 
przemysłowych, oraz towarzyszące 
zatargom w zakładach przemysłowych 
budzą poważne wątpliwości i nasuwa- 
ją wniosek, że nie zawsze kierownie- 
two zakładów przemysłowych należy- 
cie zdaje sobie sprawę z odpowiedział- 
ności, jaka w tych ciężkich czasach 
leży na każdym pracodawcy. 

Większego więc zrozumienia obo- 
„wiązków wobec kraju oczekujemy od 
sfer gospodarczych i ze swej strony 
będziemy  wyciągali konsekwencje 
przy ustosunkowywaniu się do tych 
zakładów, które w tej czy innej formie 
będą potrzebowały pomocy państwa, 
wykraczającej poza jego funkcje co- 
dzienne i z żelazną konsekwencją bę- 
dziemy stosowali w takich wypadkach 
następującą zasadę: do pomocy wy- 
jatkowej mają prawo tylko ci, którzy 
umieją zdobyć się w tych wyjątkowa 
trudnych czasach na podporządkowa- 
nie swego interesu dobru. ogólnemu. 

Pan premjer zakończył swoje prze- 
mówienie nawiązaniem do niedawnej 
przeszłości, mówiące: 

„Żyjące pokolenie zrzuciło z siebie 
pęta niewoli, to samo pokolenie od- 
budowało kraj po spustoszeniach wo- 
jennych—pokolenie to pamięta swoje 
wielkie wysiłki i posiada dosyć mocy, 
ażeby wyjść obronną ręką z walki z 
obecnym kryzysem gospodarczym. 
Trzeba tylko, żeby tak jak umiało po- 
nieść wielkie święte ofiary w krwawej 
walce o wolność — tak samo umiało 
dziś ponieść i przenieść ciężkie nieraz 
lecz konieczne ofiary dla utrzymania 
i umocnienia podstawowych wartości 
życia gospodarczego. Trzeba, aby о- 
żywiało je, tak jak w niedalekiej prze- 
szłości — dobro państwa 
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Społeczeństwo — jako bezpartyjny 
biok współpracy z rządem. 

W związku z artykułem dyskusyjnym 
prof. Wł. Lichtarowicza p. t. „Obóz Mar- 
szałka Piłsudskiego* („Kurj. WiL* z 26. 

„r. b) otrzymaliśmy od jednego z na- 
szych czytelników pozamiejscowych nastę 
pujące uwagi. (Red). ° 

   

    

Jako wniosek, wynikający z.oceny 
sposobu rozumowania przeciętnego 0- 
bywatela na tematy Z zakresu zagad- 
nień, dotyczących kwestji normalnej 
egzystencji państwa wogóle i polskie- 
go w szezególności — należy stwier- 
dzić, że jeszcze bardzo nam daleko do 
dojrzałości politycznej. Z drugiej stro- 
ny. ze względu na konieczność zda- 
wania codzień egzaminu z tej dojrza- 

ci — nasza nieumiejętność właści- 
go ustosunkowania się do zagad- 

nień wymagających  definitywnych 
. rozstrzygnięć — z punktu widzenia 
obowiązków obywatelskich jest kary- 
godna. 

Dotychczas nie docenialiśmy zna- 
czenia kar, które nas za tego rodzaju 
przestępstwa zasłużenie na każdym 
kroku spotykały. Kary te, to wszakże 
tylko... strata czasu, która w pewnym 
stopniu zawsze jest zgóry przewidy- 
wana i nawet preliminowana na każ- 
dą naukę, z natury rzeczy połączoną 
z eksperymentami. Ale tylko w pew- 
nym stopniu. A ponieważ warunki 
egzystencji w tym okresie przygoto- 
wawczym studjów są podwójnie u- 
trudnione, więc nawet minimolna stra- 
ta czasu zemści się nakładając na nas 
obowiązek płacenia w przyszłości lich- 
wiarskich procentów od straconego 
kapitału. 

I w tem znaczeniu życie jest do 
pewnego czasu (aż do ukończenia ele- 
mentarnej choćby szkoły życia) naj- 

‚а dla nas opłatą za tę naukę, i 
wskutek tego życie jest wrogiem nau- 
ki. w tym zakresie, w jakim nauka i 
jej zdobycze usiłują zreformować ży- 
cie, aby uczynić je cokolwiek lżejszem. 
Otóż z tego okresu elementarnej nau- 
ki życia obywatelskiego w urządzo- 
nem ,.po naszemu” przecież i naszem 
państwie jeszcze nie w iśmy. 
Narazie tylko uczymy się ciągle. 

I z jednej strony zdobywamy naukę 
i umiejętność, które dadzą nam broń 
do ręki i pozwolą stawić czoło, cze- 
kającym na nas trudnościom, — z 

ej musimy już walczyć tem, co 
dobyliśmy. I powiedzmy sobie 

że w tej walce musimy być 
częściej lisem niż lwem. 

  

   

        

      
  

  

  

    

   

Nie możemy jeszcze mówić o tem, 

co jest jednością polską. Jeszcze tak 
nie umiemy mówić. Rozpraszamy na- 
szą uwagę, poświęcając ją studjowaniu 
właściwości odrębnych ideologij, któ- 
re po odzyskaniu niepodległości zja- 
wiły się, jak grzyby po deszczu. Je- 

y podzieleni na obozy, oczywi- 
zwalczające się, — a przecież о- 

bowiązkiem naszym fo przedewszyst- 
kiem zjednoczenie ideologiczne, a nie 
ideołogiczny rozpad. W takiej sytuacji 
nie może być mowy o tem, żebyśmy 
inieli identyczne poglądy na obowiąz- 
ki obywatelskie, które dotychczas ka- 

  

   
   

żdy wprowadza sobie indywiduali- 
sły e z ideologji partji, a nie z idei 

  

państwa, jako całości. Nie posiadamy 

jeszcze wszyscy urobionego poglądu 
na sprawy udziału społeczeństwa i 
jego roli państwowo-twórczej. Społe- 
czeństwo — w umyśle przeciętnego 

obywatela, to właściwie tylko takie 
pojęcie, takie wyrażenie dziennikar- 

skie. Społeczeństwo polskie to nie są 
te więzy, jednoczące nas, lecz jest to 

ła olbrzymia skala różnie, które przy- 

dzieliły nas do zwalczających się na- 

wzajem stronnictw. I dlatego, jeżeli 
mówi się u nas o pracy społecznej, to 

mówi się 0... jednostkach, silnych in- 

dywidualnościach, ale tylko — indy- 

widuach. Zrozumiejmy to. Lecz nie 

mówiło się jeszcze nigdy o udziale i 

współpracy społeczeństwa, — jako 

  

jednolitej sui generis organizacji wy- 
soko ideowej — z rządem, które to 
słowo oznacza u nas nie rząd, rządze- 
nie państwem, lecz ten czy ów gabi- 
net ministrów, a więc szczupłą grupę 
ludzi, którzy mają być wykonawcami 
naszej zbiorowej woli, tej, której—nie 
posiadamy; a nie posiadamy dlatego, 
że reprezentacja tej woli — izby par- 
lamentarne, są terenem walczących z 
sobą na śmierć i życie ideologij, któ- 
rych poszczególni wyznawcy są albo 
naszymi osobistymi przyjaciółmi, al- 
bo osobistymi wrogami i wskutek te- 
go wyrazicielami naszego rozbicia du- 
chowego, a nie uspołecznienia. 

Wszystkie te uwagi trzeba mieć na 
względzie, kiedy się przystępuje do о- 
mawiania zagadnienia najważniejsze- 
go: zagadnienia roli i współpracy z 
rządami, oraz form tej współpracy. 
Jedna z form, o której wzmiankował 

Szanowny p. prof. Wł. Lichtarowicz 
w swoim artykule z dn. 26 ub. m — 
to samorządy. W cytowanym artyku- 
le p. prof. Lichtarowicz twierdzi, iż 
większe niż dotychczas zorganizowa- 
nie społeczeństwa w samorządach w 
dużym stopniu podniesie wydajność 
i wartość ich pray. O tem nie należy 
wątpić. Jest to oczywiste. Ale ze wzglę 
du na wypadki, jakie ostatnio w na- 
szej polityce wewnętrznej zaszły — 
należałoby się bardzo gruntownie za- 
stanowić nad formami owej pracy w 
samorządach, — gdyż zagadnienie to, 
rozpatrywane pod kątem ostatnich re- 
dukcyj świata pracy i jej wortości— 
skomplikowało się wyjątkowo, — ma 
swoje aktualne znaczenie — i takie 
będzie musiało mieć rozwiązanie — 
którego nie uda się przeprowadzić 
jednem cięciem. 

  

Stejan Brunnć. 

Warszawa, dn. 27 czerwca 

ERDZAOWIEECIE 

Dalsze zapomogi dla 
kolejarzy. 

Minister komunikacji, inż. 
wydał dnia 2-go b. m. nowe zarzą- 
dzenie posiadające bardzo dużą wagę 
dla ogółu pracowników kolejowych, 

mianowicie p. minister Kiihn zwięk- 

szył trzykrotnie kredyty zapomogowe, 
któremi dysponują dyrektorzy poszcze 
gólnych dyrekcyj kolejowych. 

Zwiększenie tych kredytów pozwo- 

li dyrektorom dyrekcyj kolejowych na 

rozszerzenie akcji doraźnych  zapo- 

móg wobec pracowników najgorzej u- 

posażonych, obarczonych większą ro- 

dziną, czy też dotkniętych jakiemś nie- 
szczęściem. P. minister wydał równo- 

cześnie polecenie. aby sumy zapomóg 

doraźnych były stosunkowo nieduże. 

dzięki czemu będzie można przyznać 

zapomogi z przewidzianych kredytów 

większej ilości pracowników kołejo- 

wych. 

W tej chwili opracowuje się w 

biurze personalnem ministerstwa *ko- 

munikacji odpowiedni okólnik, który 

w najbliższych dniach zostanie roze- 

słany do wykonania dyrektorom po- 

szczególnych dyrekcyj kolejowych. 

Zapomogi, o których mowa powy- 

żej przyznane zostaną kolejarzom, za- 

trudnionym w okręgach tych dyrek- 

cyj, w których nie zostały skasowane 

dodatki stołeczne i kresowe, gdyż ta 

kategorja kolejarzy otrzymała graty- 

fikacje 10-ci i 15-toprocentowe, o któ- 

rych donosiliśmy wczoraj. (ISKRA). 

  

Kiihn 
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Muzeum Sztuki Współczesnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Wilnie. 
Jeżeli sięgnąć pamięcią wstecz, to 

należy przyznać, że rok 1931 jest wy- 

jątkowym w historji rozmaitych po- 

czynań artystycznych na terenie Wil- 

na. Mamy cały szereg wystaw sztuki, 

powstają nowe zrzeszenia i placówki, 

związane z kulturą artystyczną Wil- 

na. Do rzędu takich placówek zaliczyć 

należy „Muzeum Sztuki Współczesnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

powstałe dzięki inicjatywie i energji 

p. wojewody Kirtiklisa. Pewnem od- 

biciem ożywienia ruchu artystycznego 

w Wilnie, jest obfitość artykułów w 

prasie, poświęconych zagadnieniom 

artystycznym. W związku z tem mno- 

ży się ilość krytyków, a raczej ludzi, 

uważających siebie za powołanych do 
wydawania sądu o tych lub innych 

artystach i ich obrazach. Kto tylko 

u nas w Wilnie nie zabierał głosu w 

prasie i przez radjo w sprawach sztu- 

ki. Podkreślali zalety artystów w su- 

perlatywach poeci, dziennikarze, kry- 

tycy teatralni i wiele inych pod pseu- 

donimem lub z otwartą przyłbicą. 

Pisząc o Muzeum, zawierającem 

cały szereg prac artystów miejscowych 

i z poza Wilna, jestem w kłopotliwej 

syluacji. Mogę być posądzonym о ре- 

wną stronniczość, bo jak ktoś w pra- 

sie zaznaczył, „najczęściej odzywają 

się o artystach wileńskich pełne za- 

chwytu i entuzjazmu głosy ich ser- 

decznych przyjaciół*. Należąc do To- 

warzystwa Plastyków, zabieram głos 

„tylko dlatego, że o pracach, zgroma- 

dzonych w Muzeum nikt jeszcze nie 

pisał; postaram się jednak stanąć na 

gruncie neutralnym i pisać zupełnie 

szczerze, nie obawiając się wywołać 

swojem sprawozdaniem pewnego na: 

wet niezadowolenia osób zaintereso- 

wanych. 

Przedewszystkiem uważam, że ar- 

tysta, ofiarowując swój obraz Muze- 

um, powinien liczyć się z tem, że 

praca ta będzie świadectwem twórczo- 

Ści artysty i wyrazem jego credo nie 

tylko na czas obecny lecz i dla przy- 

szłych pokoleń. Wychodząc z tego za- 

łożenia, muszę stwierdzić, że nie 

wszyscy artyści reprezentowani są w 

Muzeum pracami, najlepiej charakte- 

ryzującemi ich talent i dążenia arty- 

styczne. 4 

A więc u Śleńdzińskiego niema ob- 

razów, w których zastosowanie złota 

i srebra dawało ciekawe efekty, pod- 

kreślające dekoracyjność ujęcia tema- 

tu (portret „Żony artysty). A w swo- 

im czasie próby te znalazły wielu na- 

śladowców nietylko w Wilnie lecz i 

w Warszawie. Widzimy to naprzy- 

kład w portrecie figurującym w Mu- 
zeum, pracy Dąbrowskiej z Warsza- 

'dzę dyktatorską. W r. 

KO BI POR 

„Independence day 
w St. Zjedn. A. Р. - 

„Co rok 4 lipca święcą Siany Zjed- 
noczone Ameryki Północnej dzień 
niepodległości z którym nieodłącznie 
wiążą się nazwiska dwóch wielkich 
bojowników polskich o wolność: Ta- 
deusza Kościuszki i Kazimierza Pu- 
łaskiego. Pierwszy z nich za swoje 
zasługi oddane sprawie walki o wol- 
ność Stanów został mianowany -bry- 

gadjerem, otrzymał obywatelstwo a- 

merykańskie i hajwyższe odznaczenie 

amerykanskie: „Order Cyncynnata“. 

Drugi zginął bohaterską śmiercią w 

bitwie z Anglikami pod Savannah. 

(1779). 
Dzień 4 lipca — to rocznica ogło- 

szonej w roku 1776 „Deklaracji Nie- 
podległości* (Declaration of Indepen- 
dence), proklamującej niepodległość 
kolonij angielskich w Ameryce Pół- 
nocnej i utworzenie republiki Stanów 
Zjednoczonych. -Spór pomiędzy ko- 
lonjami angielskiemi a  metropolją 
wybuchł w r. 1765, kiedy to kolonjom 
narzucono podatek stemplowy, i prze 
szedł w ruch rewolucyjny w r. 1778. 
W grudniu tego roku ludność Bosto- 
nu, na znak protestu przeciwko cłu 

prohibicyjnemu, nałożonemu na her- 
batę, wrzuciła do morza 340 skrzyń z 
herbatą. Dzień ten można uznać za 
początek walki o niepodległość. 

W odpowiedzi na buntowniczy akt 
bostończyków Anglicy blokują port 
i oblegają Boston, który poddaje się. 
We wrześniu 1774 r. w Filadelfji zbie 
rają się przedstawiciele 13 stanów na 
kongres, który 26 października wysy- 
ła petycję do króla Jerzego III: kon- 
gres domaga się wolności i sprawie- 
dliwości dla kolonij, zaznaczając je- 
dnocześnie, że nie pragnie bynajmniej 
oderwania się od metropolji. Na pe- 
tycję tę, która w Anglji wywołała 
powszechne oburzenie, król nie odpo- 
wiedział. W ten sposób rozpoczęła się 
wojna. 

Pierwsze krwawe starcie nastąpiło 
w kwietniu 1775 roku, a już 10 maja 
tegoż roku drugi generalny kongres 
kolonji w Filadelfji dekretuje utwo- 
rzenie armji i mianuje Jerzego Wa- 
szyngtona naczelnym dowódcą. Anglja 
wysyła silne oddziały wojsk i flotę. 
Toczą się walki ze zmiennem szczę- 

ściem, aż wreszcie 4 lipca 1776 roku 
większość kongresu ogłasza „„Dekla- 
rację Niepodległości. 

Wojna rozgorzała teraz na dobre. 
Anglicy przeceniali swoje siły. W kit- 
wach stoczonych pod Trentow i Prin- 
cetown, Waszyngton odnosi zdecydo- 
wane zwycięstwo nad Anglikami. 

  

Pod wrażeniem tych zwycięstw, 
kongres nadaje Waszyngtonowi wła- 

1778 Francja 
uznaje niepodległość Stanów, a w 1780 
roku przysyła desant, złożony z 6000 
ludzi. Wreszcie, gdy południowe woj- 
ska amerykańsko-francuskie zmusiły 
Anglików do kapitulacji pod York- 
town. (w bitwie tej Tadeusz Kościusz- 
ko, choć ranny w rękę, poprowadził 
atak na angielskie pozycje), Anglja 
zwątpiła w pomyślny dla siebie wynik 
wojny i rozpoczęła ukiady pokojowe. 
Pokój zawarty został w r. 17838 w 

Wersalu, gdzie Anglja uznała bez za- 

strzeżeń niepodległość Stanów Zjedno- 
czonych A. P. 

   

M. D. 

ŻNIWIARKI 
Massey - Harpis'a 77. Doesege 
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Rewolucja murzyńska w Kongo. 
BRUKSELA, 3-VII. (Pat), Z Kon- 

go nadchodzą wiadomości, które 
początkowo utrzymywane były w 
Ścisłej tajemnicy. Mianowicie w 
Kongo wybuchła rewolucja murzy- 
nów, która przybiera z dnia na 
dzień coraz większe rozmiary. Mu- 
rzyni mordują bez miłosierdzia 
schwytanych białych. Z Leopoldville 
donoszą, że w pobliskiej miejsco- 

wości Kwango zamordowano dwóch 
Europejczyków, a w miejscowości 
Ki!tamba — jednego. 

Wiadomości te wywołały w Bruk- 
seli ogromną konsternację. Powo- 
dów powstania doszukują się w 
agitacji czarnoksiężników, którzy w 
misji kulturalnej białych widzą wiel- 
kie niebezpieczeństwo dlaswej egzy- 
stencji. 

Zamachy antyfaszystowskie mnożą się 
Wybuch maszyny piekielnej w wagonie. 

RZYM. 8.VII. (Pat.) Pomimo su- 
rowych wyroków trybunału obrony 
państwa działalność organizacyj anty- 
faszystowskich nie ustaje, czego prze- 
jawem były zamachy bombowe, do- 
konane przed kilku dniami w Paryżu 
i teraz w Rzymie, których ofiarą pa- 
dło 3 funkcjonarjuszy komory celnej. 

Przed paru dniami przyjechał z 
Francji wagon, naładowany towarami 
łokciowemi. Wagon ten przesunięto 
po sprawdzeniu plomb na stację cel- 
ną. Wczoraj eelnicy zerwali plomby 
i weszli do wagonu celem dokonania 

rewizji. W tym momencie nastąpił 
wybuch niezwykłej siły. Wagon zo- 
stał prawie doszczętnie zniszczony. 
Jeden celnik poniósł śmierć na miej 
seu, drugi zmarł w drodze do szpi- 
tala, a trzeci walczy ze Śmiercią. Jak 
przypuszczają, nastąpił wybuch ma- 
szyny piekielnej. 

Prasa ostro krytykuje teror anty- 
faszystowski, zwracając uwagę na 
działalność wywrotowców we Fran- 
cji. Władze włoskie wszczęły surowe 
śledztwo. 

     

  

  

Burzliwe demonstracie przeciwko karze śmierci 
GIBRALTAR, 3. 7. (Pat). — Doszło tu do 

burzliwych z na tle skazani śmierć 
przez powieszenie pewnego cieśli 
Opisso, za zamordowanie pracodawczyni. 
Egzekucję wyznaczono na piątek. Opisso od 
wołał się od wyroku do gubernatora Gibral- 
taru, który nie skorzystał z przysługującego 
mu prawa łaski. 

Olbrzymie tłumy manifestowały na ul:- 
cach przeciwko tej egzekucji, która byłaby 
pierwszą od roku 1896, i dor y się uła- 
skawienia skazańca. Manifestanci zmusili do 

  

     

          

   

zamknięcia kawiarnie i lokale rozrywkowe. 
Szoferzy taksówek strajkują, Oddziały woj- 
ska, uzbrojone w grube kije, patrolują ulice. 

GIBRALTAR, 3. 7. (Pat), — Stracenie 
mordercy Opisso odbyło się w piątek rano 
Nie pociągnęło ono za sobą żadnych mani- 
festacyj ze strony tłumów, zalegających uli- 
ce. Kat, który dokonał egzekucji, był wysła- 
ny specjalnie z Anglji. W dniu 3 b. m. hote- 
le i kawiarnie w mieście pozostają zamknię- 
te. 

    

    

    

      

Przytrzymanie agentów sowieckich. 
DYNEBURG, 3. 7. (Pat). Łotewska 

straż graniczna w okolicy stacji Indra nie- 
daleko graniey Z. S. R. R. zatrzymała dwócł: 
braci Szrejnerów, usiłujących przedostać się 
do Sowietów. W toku śledztwa ustalono, że 
bracia Szrejnerowie w roku ubiegłym nie- 
łegalnie przedostali się z Sowietów do Łot- 
wy, ujęci zaś przez straż graniczną łotewska, 

błagali, aby ich zpowrotem nie wysyłano do 
„przeklętego raju*, a zezwolono powrócić do 
ich ojczyzny Niemiec, co też zostało uwzgłęd 
nione. Najprawdopodobniej Szrejnerowie 5а 
prac powracali do Rosji Sowieckiej. Osadzo 
agentami Kominternu i po dokonaniu swych 
no ieh tymczasowo w więzieniu dynebur- 

skiem. 

Nieszczęśliwe zawody motocyklowe. 
TALLIN, 3. 7. (Pat). — W Hugenburgu 

250 klm. od Tallina odbył się gwiaździsty 
bieg motocyklowy, w czasie którego 6 za 

wodników, wskutek nieszezęśliwego wypad- 

ku, uległo powaźniejszym pokaleczeniom, @ 
jeden z nich wskutek wybuchu benzyny spł» 
nął żywcem. 

Pożar kościoła w Berlinie. 
BERLIN, 3. 7. (Pat). — W dniu 3 lipca 

około godz. 14 wybuchł wielki pożar w ko 
ściele św. Stefana w Berlinie. Wkrótce cały 

dach i restaurowana niedawne wieża stanę- 

ły w płomieniach, Zaalarmowane wszystkie 

i lekarzy-konsultantów. 

  

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 

WYCIECZKI BLIŻSZE | DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA ! DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

oddziały straży pożarnej wraz z oddziałami 
ochotniczemi walczyły z żywiołem, który w 
dwie godziny po wybuchu nie był jeszcze о- 
panowany. Tłumy ludności przypatrywały 
się tragicznemu widowisku. 

DRUSKIENI 
. ZDROJOWISKO 

POŁOŻONE NAD NIEMNEM. 
prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia !ecznicze, 

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 
Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

sze 
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Pogrzeb ś. p. Eugenji 
Lewickiej. 

Onegdaj w Warszawie liczne gro- 
no ludzi złożone ze świata naukowego, 
działaczy społecznych i- wojskowych 
zgromadziło się przed kaplicą na Po- 
wązkach, by oddać ostatnią posługę 
i złożyć hołd pośmiertny zmarłej 
przedwcześnie lekarce i pionierce wy- 
chowania fizycznego w Polsce, Ś. p. 
Eugenji Lewickiej. 

Wśród obecnych był Marszałek 
Piłsudski, który powołał do życia Ra- 
dę Naukową Wychowania Fizyczne- 
go i jest do tej chwili jej przewodni- 
czącym. Przybyli również: p. premjer 
Prystor, wiceminister gen. Sławoj- 
Składkowski, gen. Sosnkowski, gen. 

Litwinowicz, pułk. Wieniawa-Długo- 
szowski, pułk. Ulrych, pułk. Woy- 
czyński i wielu innych wojskowych. 

Zwłoki młodej, a już tak zasłużo- 
nej działaczki spoczęły za czwartą 
bramą cmentarza w grobie rodzin- 

nym. 
Nad otwartą mogiłą szereg prze- 

mówień rozpoczęła panna Muszałów- 
na, która żegnała zmarłą imieniem 
Rady Naukowej Wychowania Fizycz- 

nego. 
Po pannie Muszałównie zabrała 

głos, m. in. dr. Domosławska, w imie- 

niu koleżanek zmarłej z Uniwersytetu, 
Kijowskiego. 

Wczoraj odbyło się w Druskieni- 
kach żałobne nabożeństwo za duszę 

wielce zasłużonej dla uzdrowiska 
zmarłej. Również na pogrzebie złożo- 
ny został w imieniu Druskienik wie- 
niec na grobie Ś. p. Lewickiej. 

    

   

  

Wielka konferencja wszyst- 
kich central pracowników 

umysłowych. 

W dniu 3 b. m. o godzinie 8-ej 
wieczorem odbyła się w lokału przy 
ul. Siennej w Warszawie konferencja 
wszystkich central pracowników pań- 
stwowych, samorządowych i prywat- 
nych, zwołana przez Centralną Orga- 
nizację Związków Zawodowych Pra- 
cowników Umysłowych. 

Przedmiotem obrad konferencji 
było zorganizowanie akcji konsumen- 
tów, zmierzającej do zniżki cen ar- 
tykułów I potrzeby. Tym sposobem 
organizacje pracownicze zamierzają 
niezależnie od bezpośredniej akcji 
przeciw zniżce płac, zwiększyć siłę 
nabywczą tych płac. Jako środki prze- 
widziane są pertraktacje bezpośrednie 
z firmami, celem zniżenia cen, elimi- 

nacja firm pod kątem widzenia ich 
stosunku do pracowników, ceny, zu- 
życia sił i surowców krajowych i t. d. 

Niezależnie od tego Związki pra- 
cownicze chcą scentralizować sprze - 
daż ratową, celem osiągnięcia wpły- 
wu na kształtowanie się cen. 

Zapomoga dla pocztowców. 

WARSZAWA, 3-VII. (Pat). Ce- 
lem przyjścia z pomocą doražną 
pracownikom pocztowo telegraficz- 

nym, zwłaszcza w niższych gru- 
pach, dotkniętych najbardziej re- 
dukcją dodatków do uposażeń, p- 
minister poczt i telegrafów inż. 
Boerner polecił wypłacić niezwłocz- 
nie pracownikom, którzy jeden z 
cofniętych dodatków pobiersli, jed- 
norazową zapomogę w następującej 
wysokości: 

|) Pracownikom pobierającym 
wynagrodzenie od XVI do XIII gru- 
py uposażenia, a posiadającym tro- 
je lub więcej dzieci — w wyso- 
kości 15 proc. 

2) Pracownikom od XII do X 
grupy uposażenia, posiadającym 
czworo lub więcej dzieci — w wy- 
sokości 10 proc. zasadniczego upo- 
sażenia. , 

Powyžsze zapomogi zostaną wy- 
płacone pracownikom w ciągu naj- 
bliższych dni. 

(T K IT I I IIS TI T II II IIS PATS 

wy. Nie widzimy również obrazów- 

płaskorzeźb w rodzaju doskonałej 
„Głowy staruszki* na wystawie pla- 
styków. Obraz „Dafnis i Chloe“* sku- 
piający w sobie wszystkie zalety ta- 
lentu artysty, może najlepiej charak- 
teryzuje Śleńdzińskiego w Muzeum. 
Jamontt reprezentowany jest obraza- 
mi, dającemi zupełne pojęcie widzowi 
o właściwościach talentu artysty. De- 
koracyjność w ujęciu tematu, oraz du- 
że poczucie harmonji barwnej przede- 
wszystkiem zalecają te prace. Miłą 

„ niespodzianką jest obraz Tymona Nie- 
siołowskiego, przedstawiający motyw 
Tatr. Koloryt subtelnie odczuty, dużo 
światła i powietrza przykuwa widza 
do tego obrazu. Drugi obraz znacznie 
słabszy posiada mniej walorów arty- 
stycznych, robiąc wrażenie szkicu. 
Ruszczyca „Gniazdo* posiada wszyst- 
kie cechy wielkiego talentu artysty. 
Temperament, malarski, siła uczucia 

i nastroju, tak charakterystyczne dla 

twórczości Ruszczyca, znajdują swój 
wyraz i odbicie w tym obrazie, przed- 
stawiającym stary dom w otoczeniu 

drzew. Kwiatkowskiego portret bar- 

dzo starannie rysowany, za blady w 

kolorze, daje pojęcie o dążeniach tego 

artysty, któremu - przedewszystkiem 
chodzi o kompozycję w portrecie, oraz 

sumienne i precyzyjne opracowanie 

szczegółów. Zalety kolorystyczne po- 

siada portret dziewczynki Kubickiego, 

szeroko malowany, z pominięciem nie- 

potrzebnych drobiazgów. Schwaneba- 

cha motyw morski posiada wszystkie 

zalety jedynego w Wilnie marynisty. 
Dużo światła, rozmaitość odcieni 

* 

barwnych w grze fal stanowią nieza- 
przeczone zalety tego obrazu. W pej- 
zażu Znamierowskiego dobrze adczu- 
ty charakter pory dnia z uwzgłędnie- 
niem subtelnych zmian gamy barw- 
nej. Starych znajomych w postaci ob- 
razów Michała Rouby spotykamy na 
ścianach Muzeum. Są to domki z oko- 

lic podmiejskich, wybudowane za cza- 
sów rosyjskich, lub pagórki typowe 
dła okolic Wilna. Obrazy te charakte- 

rystyczne dla twórczości Rouby, nie 

dają jednak pojęcia o całokształcie po- 

szukiwań artystycznych tego cieka- 

wego artysty. Karnieja portret świad- 

czy o dużym postępie artysty w. kie: 

runku poszukiwań kolorystycznych i 

stanowi duży krok naprzód. Dawi- 

dowski reprezentówany jest wnętrzem, 

utrzymanem w spokojnych szara- 

wych tonach, doskonale odtwarzają- 

cych stare mury kościelnych koryta- 

rzy. Kazimierowskiego dobry auto- 

portret na tle pejzażu podolskiego, 
daje pojęcie o twórczości artysty z 

okresu przedwojennego. Kazimiera 

Roubina przeznaczyła do Muzeum 
główki studja portretowe z okresu 

dwóch ostatnich lat. Według mego 

zdania, portret nie jest dziedziną, w 

której obraca się swobodnie talent 

artystki. Nie wdając się w ocenę tych 

"prac, nie wątpię, że w prędkim czasie 
"znowu ujrzymy na wystawach gra- 
fiki, oraz barwne pejzaże i martwe 
natury tej* sympatycznej artystki. 
Międzybłockiego znany z poprzednich 
wystaw obraz „Zacisze litewskie* jak 
zwykle podkreśla łatwość w operowa- 
niu akwarelą i poczucie koloru u ar- 

tysty. W główkach Skangiela wyraźne 
dążenie do podkreślenia cech, właści- 
wych „Szkole wileńskiej”. Z młodszej 
generacjj wychowanków Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S. B. figurują na- 

zwiska Horyda i Kaliszczaka. Wpły- 
wy sztuki franeuskiej widoczne są w 
dobrze ujętym motywie Paryża z okre 
su pobytu Horyda w tem mieście, 
Kaliszczak zaś dął dobrą grafikę, 
przedstawiającą kościół św. Anny. 
Kierunkowi impresjonistycznemu hoł- 
duje Załkind, który w oświetleniu uli- 
cy wyczuł trafnie nastrój wieczorny. 

W jedynym obrazie batalistycznym 
pracy Fłeury dużo ruchu, widoczne 
są wpływy prof. Akademji Petersbur- 
skiej Rubo, w obrazach drugiej artyst- 
ki Szrammówny jest pewna grotesko- 
'wość i wzorowanie się na sztuce lu- 
dowej. 

Grafika w oddzielnej sali zgroma- 
dziła prace Hoppena, Stankiewiczów- 

ny i Kajruksztisa. Hoppena akwaforty 

odtwarzają z fotograficzną niemal do- 

kładnością wszystkie charakterystycz- 
ne fragmenty starego Wilna. Zu- 

pełne opanowanie tej tak  trud- 

nej techniki oraz precyzyjność wyko- 

nania charatkeryzują twórczość arty- 

sty jako grafika. Stankiewiczówna za- 

służona artystka na polu malarstwa 

dała cały szereg subtelnych akwafort. 

Kajruksztis ofiarował Muzeum dobrą 

i sumiennie rysowaną głowę staruśz- 

ki, pracę z lat ubiegłych. Jedna sala 

zawiera obrazy artystów z poza Wil- 

na, stanowiące własność zbiorów pań- 
stwowych. Spotykamy się tutaj z na- 

zwiskami artystów dobrze zasłużo- 

nych sztuce polskiej. 
Pozostała do omówienia rzeźba w 

dziełach artystów:  Hermanowicza, 
Bałzukiewicza, Jachimowicza i Szcze- 
panowiezowej. Hermanowicz i Bałzn- 
kiewicz wyrzeźbili podobiznę Mar- 
szałka Piłsudskiego, jeden w gipsie 
drugi w bronzie; każdy z nich potrak- 
tował formę i wyraz indywidualnie, 
przyznać jednak należy, że wyraz e- 
nergji i siły woli został dobrze pod- 
kreślony w obydwóch pracach. W Mu- 
zeum zwraca na siebie ogólną uwagę 
głowa wieszcza Mickiewicza w mło- 
dym wieku. Jest to jedna z najlep- 
szych prac rzeźbiarskich Hermanowi- 
cza. Duże zalety formy traktowanej 

w szerokich płaszczyznach, oraz wy- 
raz wieszcza nadają monumentalny 
charakter tej rzeźbie. Głowy osób ży- 
jących o charakterze portretu prze- 
mawiają do widza głębią charaktery- 

styki i ujęciem indywidualnych cech 
modela. Do rzędu tych prac w Muze- 
um należą: głowa poety, matki i inne. 
Jachimowicz potrafi wydobyć w głów 
kach i biustach kobiecych subtelny 
wdzięk i urok modela, zajmując wśród 
młodszej generacji artystów-rzeźbia- 

rzy jednoz pierwszych miejsc. Pani 

Szczepanowiczowa uprawia z powo- 

dzeniem rzeźbę w drzewie. W wysta- 

wionej pracy widoczne są wpływy ro- 

syjskiego artysty Konienkowa. Na 
zakończenie należy życzyć Muzeum 
dalszego rozwoju, jako placówce, po- 
siadającej w życiu artystycznem Wilna 
pierwszorzędne znaczenie. 

Marjan Kulesza. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Napad na szosie Ponary — Landwarów. 

Czesław Pożewiński (ul. Objazdo- 
wa 6) doniósł policji, iż w dniu 1 b. m. 
pomiędzy godz. 16 a 17, kiedy jechał 
na rowerze szosą Ponary—Landwa- 
rów, został zatrzymany w lesie Bor- 
czuki przez nieznanego osobnika, któ- 

ry pod groźbą rewolweru odebrał od 

Pożewińskiego rower firmy Storm 

  

Nr. 109 wartości 300 zł. 
Napastnik wsiadł na rower i odje- 

chał w kierunku szosy Grodzieńskiej. 
Policja zarządziła dochodzenie w celu 
sprawdzenia doniesienia Pożewińskie- 
go, zarządzając poszukiwania za na- 

pastnikiem. 

Zamachu na Gasperowiczową dokonał jej mąż. 
Pierwotna wiadomość o usiłowanem znie 

woleniu niejakiej Gasperowiczowej Heleny 

przez nieznajomego osobnika w lesie nie 

meńczyńskim okązała się nieścisłą, gdyż 

przeprowadzone przez władze bezpieczeń- 

stwa dochodzenie ustaliło, co następuje: 
W dniu 30 ub. m. zamachu na Gaspero- 

  

wiczową dokonał jej mąż Stanisław, który 
usiłował pozbawić ją życia przez poderżnię- 
cie gardła brzytwą. Gasperowicz żył już od 
dłuższego czasu w konkubinacie z inną ko- 
bietą. Gasperowicza zatrzymano i przekaza 
no władzom sądowym. 

Ponura tragedja. 
W Starej Wsi, pow. kobryńskiego roze- 

grała się penura tragedja. W zagrodzie M. 

Homienki osiedliła się bezdomna Karasowa. 

Gościnny gospodarz po upływie niespełna 

tygodnia zapałał do Karasowej niedwuzna- 
cznym afektem. 

Onegdaj nad ranem nad Nową Wsią z3- 

jaśniała łuna. Paliła się zagroda Homienki. 
Ofiarą ognia padła tylko stodoła grzebiąc 
w zgliszczach Karasową i Homienkę. 

Jak wykazało pierwiastkowe śłedziwo Ho 

  

mienko zaszedł wczoraj wieczorem do stodo- 

ły, gdzie spała Karasowa. Między nimi mu- 
siało dojść do nieporozumienia, gdyż Ho- 
mienko zamordował podstępnie rozespaną 

kobietę. 
Nad ranem chąc zatrzeć widocznie ślady 

zbrodni podpalił stodołę. Łatwo palny ma- 
terjał zajął się tak szybko że morderca nie 
zdążył uciee z palącego się obejścia i znalazł 
śmierć w płomieniach razem ze swą ofiarą 

zwyrodniałych instynktów. 

Pożary od uderzenia piorunów. 
Przedwczoraj nad gminami gródecką i 

niedźwiecką przeszła sijna burza, połączona 

z piorunami. Od uderzenia pioruna wybuchł 

silny pożąr we wsi Horowszczyzna (gm. kra- 

Śnieńskiej). Ogień zniszczył dom mieszkalny 

i zabudowania gopodarskie wraz. z żywym 

Wykrycie potajemnej 

    

i martwym inwentarzem Jana  Stachówki. 
Straty bardzo z 

Drugi pożar we wsi Kukiele    (gm. gródecki 
dynków. I tym razem pożar powstał od ude 
rzenia pioruna. (C) 

fabryczki falszywego 
bilonu. 

W nocy z 1 na 2 b. m. w folwarku Pię- 
kinowo (gminy derewnickiej) władze Śledcze 
wykryły tajną fabrykę fałszywych monet { 

i 2 złetowyeh. Podczas wkraczania polieji 

do lokału w którym mieściła się „mennica* 

znajdowało się w niej przy pracy kilka osoh- 

ników: Jankiel Wildman, jego syn Abram 
oraz Miehał Fiodorowicz. Ustalono že wy- 
mienieni już od kilku miesięcy fabrykowali 

Utonięcie 
W dniu 1 b. m. w zaść. Neworty, gminy 

dole, wykopanym na polu 

Groźny 
We wsi Wołki, gminy łuczajskiej, wsku- 

tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
wybuchł pożar w zabudowaniach Leona Bia- 
łogrzywca. Pożar strawił na szkodę Biało- 

  

  

  

podbrzekiej, w 

  

fałszywe monety, które przy pomocy Sspec- 
jalnie wynajętych chłopców puszczali w 
obieg w okolicznych wsiach i na targach. 

W czasie przeprowadzonej rewizji zna- 
leziono w mieszkaniu Fiodorowieza 50 tal- 
syfikatów, zaś u Wildmana w ogrodzie od: 

kopano cały garnek fałszywych 2 złotowych 
monet. Fałszerzy osadzono w więzieniu. 

(c). 

  

dziecka. i 
utonęło dziecko Władysława Gawkielewiezą 
Zbigniew lat 2. Zarządzono dochodzenia. 

pożar. 
grzywcą 

trzy chlewy, 
Spaliło się 

zł. 

sąsiadów jego dom mieszkalny, 
odołę, różne sprzęty domowe 

świń. Straty dochodzą do tys. 

   

      

  

Rozwiązanie Rady Miejskiej w Słonimie. 
oda nowogródzki rozwiązał Ra- 

w Słonimie z powodu jej bezczyn 
ności i wadliwej gospodarki. 

O ile decyzja p. wojewody nie zostanie 

  

   

przez Radę Miejską zaskarżoną, niebawem 
zostanie wyznaczony komisarz wyborczy i 
rozpisane wybory do nowej Rady Miejskiej. 

    

NARIAI 

Mały ruch graniczny z Litwą. 
Na podstawie doraźnie wydanych 

przepustek granicznych na terenie po- 
wiatów święciańskiego, wileńsko-troe- 
kiego i grodzieńskiego w ciągu mie- 
siąca ubiegłego przekroczyło granicę 
do Litwy 1975 włościan obywateli 

polskich. 
W tym samym czasie z Litwy do 

Polski przybyło 1391 rolników. : 
Ten t. zw. maly ruch graniczny 

trwa nieustannie w dalszym ciągu. 

TROKIL 
--Wystawa robót w szkole powszechnej. 

W dniu 27 czerwca 1931 roku w szk. pow. 
w Trokach otwarto wystawę robót ręcznycie 
i kobiecych. Przedmioty umieszczono w 
1rzech salach według działów, jedna obej- 
mowała roboty stolarskie, druga roboty ko- 
biece, a trzecia mieściła dział pedagogiczny. 
W dziale stolarskim można było widzieć 
przedmioty codziennego użytku jak: stoły, 
stołki, ławki, szafy i t. d., a prócz tego przed 
mioty, które służą w życiu dla wygody łuh 
ozdoby. W dziale robót kobiecych umiesz- 
czono sukienki, płaszcze, stroje h: » 
ubrania dla dzieci oraz bogaty dział bieliz- 
niarski a nawet zdobniczy. W działe peda. 
gogicznym były rysunki, zeszyty i pomoce 
naukowe, wykonane w ciągu roku. 

Wystawa słanowiła całoroczny dorobek 
prac uczniów szkoły powszechnej. Wykona 
nie przedmiotów jest dokładne to też znala- 
zły chętnych nabywców z pośród zwiedza ją- 

cych do których należeli troczanie i kilka: 
naście wycieczek. 

Należy podkreślić duże znaczenie warszta- 
tów przy szkole, które spełniają swe zada 
nie tak pod względem pedagogicznym jak i 
praktycznym. W pierwszym wypadku bur 
dzą poszanowanie i miłość pracy, a z dru 
giej strony dają pewną technikę w wykony- 
waniu niezbędnych przedmiotów codzienne- 
go użytku. 

Z POGRANICZA 
+ 29 przemytników w oczekiwaniu za- 

służonych kar. Na pograniczu polsko-litew- 
skiem władze K. O. P. w ciągu miesiąca u- 
biegłego skonfiskowały przemyt ogólnej war. 
tości 37.000 złotych. W związku z tem 29 
przemytników pociągnięto do odpowiedzial- 
ności sądowej, 

List do Redakcji. 
з Wielce Szanowny Panie Redaktorze! * 

Uprzejmie proszę o umieszczenie na ła- 
mach P. poczytn. pisma nast. oświad. 

W końcowym ustępie art. umieszczonego 
w poczytnem piśmie Pańskiem z dnia 14. 
maja r. b. pod tytułem „Macosze traktowa- 
nie szkoły powszechnej w Turgielach*', na- 
pisanym przez Pana W. Skindera, a dotyka- 
jącym mojej osoby, pragnąłbym wnieść nia- 
co sprostowań: 

1) Nieprawdą jest jakoby prac nad orga- 
nizacją szkoły śmiałbym podejmować „nie 
oglądając się na gminę“. 

Natomiast prawdą jest, iż w ciągu dzie. 
sięcioletniej prawie działalności w Wilkisz 
kach, wobec wyjątkowego tu położenia sa. 
mej sprawy szkolnej, nieraz pozostawiany 
byłem samemu sobie, jednak nie przejmu 
jąc się zbytnio trudnościami dnia dzisiejsze- 
go, umiałem znaleźć prawdziwe zrozumienie 
'u Władz Samorządowych. 

2) Nieprawdą jest, jakoby „chodzę i bła 
gam gminę o zwrot należności* (wydatki 
szkolne). 

Natomiast prawdą jest, iż w swoim cza- 
sie zapadła uchwała Rady gminnej co do 
zwrotu należnych mi sum. Nie sądzę, by na- 

  

    
   

  

      
   

  

|. ROLNICZO-HANDLOWYCH | 

leżało „w połatanej odzieży błagać o nie” 
Za daleko jednak Szanowny Koełega posunął 
się w swem przeczuleniu, kiedy uważa 7a 
stosowne z takiemi rzeczami występować pu: 
blicznie. 

Nadmieniam, iż w tak długiej współpracy 
z P. Wójtem gminy, który stworzył dla tej 

pracy gwarancję jej ciągłości, a co z uzna- 
niem należy stwierdzić, doprowadziliśmy sa 
mą sprawę do końca, w stosunkach ze so- 
bą unikaj zawsze nastawień odwetowych, 

wytwarzających jedynie aimosferę zaostrza- 

jacą. 
W, tej współpracy każdy z nas dźwignai 

bez szemrania tę cząstkę trudności, jaka na 
niego przypadła. 

Racz przy W. Panie Redaktorze wyra- 

zy mojego prawdziwego szacunku. 
Wilkiszki, dn. 26. VI. 1981 r, 

E. Lisowski 

SEAT ОНОРООАНИНОЙ 

Nowa miedzynarodowa kon- 
ferencja drzewna. 

Zwolana do Warszawy z inicjatywy Izby 
Handlowej Polsko-Bałtycko-Skandynawksiej 
międzynarodowa konferencja eksporterów 
drewna stała się niejako pierwszym etapem 
na drodze do utworzenia międzynarodowego 
porozumienia w tej dziedzinie handlu euro- 
pejskiego. Dzięki wzajemnemu ustałeniu po- 
glądów przedstawicieli siedmiu głównych 
państw produkujących drewno, jakie nastą- 
piło w Warszawie, odbędzie się z poczat 

kiem jesieni r. b. nowa międzynarodowa 
Konferencja, tym razem w Słockholmie. O 
brady konferencji stockholmskiej, w których 
wezmą udział przedstawiciele tych samych 
państw, jakie przysłały swych delegatów do 
Polski, będą dalszym ciągiem narad warszaw 
skich. Celem ich będzie ostateczne ustalenie 
zasad przyszłęgo porozumienia w eksporcie 
drzewnym siedmiu zainteresowanych głów- 
nie państw europejskich na rynki odbiorcze. 

(Iskra). 

Žaiwiarki szwedzkie 
„VIKING“ 

NA DOGODNYCH WARUNKACH 

poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 
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Dzielny cyklista. 
W dniu wczorajszym . redakcję naszego 

pisma odwiedził znany w kołach sportowych 
Polski p. Józef Mijan, członek warszawskie- 
go wojskowego klubu sportowego „Legja“, 
który kontynuuje obecnie ną rowerze podróż 
naokoło Polski. Trasa ogółem wynosi 4000 
k]m., biegnąc z Warszawy przez Lwów—- 
Kraków — Radom —Warszawę — Bialystok — 

Grodno—Wilno, jezcze raz Grodno—Pomo- 
rze—Katowice—Łódzż— Warszawę. 

Dzielny cyklista przebył już do chwili o- 
becnej 2000 klm., a więc połowę wytkniętej 
trasy. 

W rozmowie z naszym współpracowni- 
kiem p. Mijan entuzjastycznie odzywał się 
o swym rowerze krajowej marki „Łucznik*, 
który mimo przebycia tak poważnej trasy 
nie uległ żadnemu defektowi, co przypisuje 
również gumom Wolbroma, któremi stale się 
posługuje. 

Dziś rano  niezmordowany sportowiec 
podjął swą dalszą podróż z zamiarem zakoń- 
czenia jej w Warszawie już w dniu 12 b. m. 

J
 

KU RJ E R 

Otwarcie Zjazdu Związku 
Naucz. Polskiego. 

W piątek 3 lipea o godz. 10 min. 
30, w sali Śniadeckich U. S. B. rozpo- 
czął się IX doroczny walny zjazd de- 
legatów Ognisk Związku Nauczyciel- 
stwa Polskiego. W otwarciu zjazdu 
wziął udział p. wojewoda Beczkowicz, 
kurator Okręgu Szkolnego Szelągow- 
ski, naczelnik wydziału kuratorjum 

Młodkowski, wiceprezes zarządu głó- 
wnego Z. N. P. pos. Smulikowski, pre 
zes okręgu kieleckiego p. Łazarczyk, 
przedstawieciel okręgu poleskiego Ła- 
sin oraz stu kilkudzięsięciu delegatów 
ognisk, wreszcie liczni nauczyciele 

jako goście. 
Zjazd zagaił prezes Okręgu Wileń 

skiego pos. Stanisław Dobosz. Pan 
wojewoda Beczkowicz w przemówie- 
niu, witając uczestników zjazdu, pod- 
kreślił doniosłą rolę nauczycielstwa 
w życiu społecznem i państwowem na 
Wileńszczyźnie życząc zjazdowi owoe 
nych i pomyślnych obrad. 

Następnie witał zjazd p. kurator 
Szelągowski, stwierdzając, że Zwią- 
zek Naucz. Pol. jest organizacją któ- 
ra pracuje czynnie i twórczo nad roz- 
wojem szkolnictwa polskiego. 

W imieniu zarządu głównego po- 
witał zjazd wiceprezes pos. Smulikow 

ski. 
Po przemówieniach powitalnych 

zjazd przystąpił do obrad merytory- 
cznych nad sprawozdaniem zarządu 
z działalności okręgu, który obejmu- 
je teren 2 województw — wileńskie- 
go i nowogródzkiego. Związek liczy 
3.185 szłonków, posiada 16 oddzia- 
łów powiatowych i jeden oddział gro- 
dzki. W roku sprawozdawczym pow- 
stało 12 ognisk i przyjęto 335 człon- 
ków. W dyskusji uczestniczyli p. p. 
Dracz, Kalinowski, Stee, i Czebuchow 

ski z Wilna, Chyliński z Nowego Dwo 
ru, Myszak z Nowogródka, Durejko- 

wa z Mołodeczna, Machowska z War- 

szawy, Wiluntowicz ze Szezuczyna i 
pos. Smulikowski z Warszawy. Pod- 
stawą dyskusji był referat p. Dracza 
z działalności Okręgu Wileńskiego 
Związku Nauez. Pol. za rok sprawo- 
zdawczy. 

Uchwalono jednogłośnie absolu- 
torjum dla ustępującego zarządu i 
przyjęto szereg wniosków  uchwalo- 
nych przez komisje. 

Dokonano wyborów. Przewodni- 
czącym Okręgu Wileńskiego Z. N. P. 
wybrany został pos. Stanisław Do- 
bosz, wiceprezesem p. Jan Dracz, se- 
kretarzem p. Kordowicz, skarbnikiem 
p. Radziwanowski. Ponadto wybrano 
kilkunastu członków zarządu i ich za 
stępców, komisję kontrolującą i sąd 
honorowy. 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Mościckiego, do p. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz depeszę powitalną 
@д0 p. ministra W. R. i O. P. Czerwiń- 
skiego. 

Na zakończenie przewodniczący 
pos. Dobosz powitał przybyłych w 
ostatniej chwili na Zjazd prezesa za- 
rządu głównego senatora Nowaka i 
wice-prezesa Nowickiego. 

  

* 

W związku z II Kongresem Peda- 
gogicznym w Wilnie przybył do Wil- 
na ze Lwowa lwowski chór nauczy- 
cielski Ogniska Z. N. P. który pod 
dyrekcją p. T. Martyniaka wykona 
w dniu 7 lipca b. r. o godz. 19 w stu- 
djo wil. radja szereg pieśni, które bę- 
dą trasmitowane przez wil. stację 
radjową, Koncert poprzedzony będzie 
przemówieniem prezesa chóru p. M. 
Opałko, znanego gawędziarza podha- 
lańskiego. 

Nauczycieistwo z całej Polski 
gości w Wilnie. 

Sała Śniadeckich Uniwersytetu 
Stefana Batorego gości dzisiaj przed- 
stawicieli naszego światła pedagogicz- 
nego. O godzinie 10 rano rozpocznie 
swe obrady II Kongres Pedagogiczny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Będzie on dalszym ciągiem prac, roz- 
poczętych przez 2 laty na I Kongre- 
sie w Poznaniu, a zmierzających do 
właściwego ujęcia zagadnienia nau- 
czania i wychowania w duchu nowo- 
czesnych potrzeb życia państwowego 
i ogólnoludzkiego. Rozpatrywana bę- 
dzie również sytuacja szkolnictwa 
ogólnokształcącego w związku z prze- 
żywanym kryzysem gospodarczym. 

Czynny udział w pracach Kongre- 
su bierze szereg wybitnych teorety- 
ków i praktyków naszego świata nau- 
czycielskiego. 

Dnie 4 i 5 lipca wypełnią obrady 
plenarńe, na których wygłoszone bę- 
dą referaty zasadnicze, dnie następne 
poświęcone są obradom 10 komisyj 
i zwiedzaniu Wilna, Trok i Werek, 
dnia 8 lipca zamknięcie Kongresu i 

* przyjęcie uchwał. 
We wtorek 7 lipca, o godz. 21-ej 

odbędzie się raut w salach Kasyna 
Oficerskiego. 

ś Bibljoteka lowości” 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich' nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Ė 

Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. i 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 dż 

L J 

M1EENSKI 

P. wojewoda odmówił wysłuchania 
dezyderatów Związku Zawodowego kierowców 

autobusów dalekobieżnych. 
W dniu 2 b. m. zgłosiła się do p. 

wojewody delegacja Związku Zawo- 
dowego Kierowców Autobusów za- 
miejskich. P. wojewoda kategorycz- 

  

nie odmówił delegacji wysłuchania jej 
dezyderatów wobec faktu przyłącze- 
nia się członków Związku do strajku. 

X 
Nieudana masówka komunistyczna 

koło gmachu sądów. 
Kursujące w mieście zresztą zupełnie nie- 

uzasadnione pogłoski o rzekomej głodówce 
więźniów politycznych na Łukiszkach, usi- 
łowali wykorzystać na swój sposób miejs- 
cowi wywrotowey. W ezwartek około go- 
dziny 9 wpobliżu gmachu Sądów zebrała 
się nieznaczna grupka wywrotowców, która 
po rozrzuceniu ulotek komunistycznych, usi- 
iowała urządzić pod gołem niebem masów- 

kę komunistyczną. Tymczasem zjawiła się 
policja. Na widok mundurów komuniści 
rzucili się do ucieczki, lecz nie wszystkim 
to się udało, Kilku z nich zatrzymano i o: 
sadzono w areszcie centralnym. 

W mieszkaniach zatrzymanych tejże no- 
cy przeprowadzono rewizję, podczas którei 
ujawniono materjał obciążający. (e). 

Wielka panika na rynku Nowogródzkim 
30 osób odniosło obrażenia. 

Wezoraj w godzinach porannych rynek 
Nowogródzki stał się terenem niezwykłego 
zajścia które pociągnęło za sobą szereg nie- 

szezęśliwych wypadków z ludźmi. 
O godz. 8-ej rano na rynku Nowogródz- 

kim, jako w dzień targowy, zebrało się wie- 
le ludzi. Nagle na torze wąskotorowym 
przebiegającym obok rynku ukazał się po- 
ciąg złożony z lckomotywy i kilku wagonów. 
Sygnałowy gwizd pociągu przestraszył sto: 
jącego wpobliżu toru konia wiejskiego, który 
poniósł pociągając za sobą kilka osób. 

Koń ponosząc wpadł na rynek. Wśród 
znajdującego się na rynku tłumu powstała 
panika. Ludzie rzucili się do ucieczki oba- 
lajac i depczące jeden drugiego. Tymezasem 

oszalały koń rozbił wóz. Na ziemię powy- 
padały faski z masłem, dzbany ze śmietaną 
i inne towary, które się w nim znajdowały. 

W powietrzu rozległy się krzyki przera- 
żenia i bólu. 

Na szezęście znalazło się wśród obecnych 
podczas zajścia kilku odważnych osobników, 
którzy powstrzymali konia. Okazało się że 
podczas wypadku i paniki odniosło obraże- 
nia ponad 30 osób. 

Trzy kobiety które najwięcej ucierpiały 
opatrzyło zawezżwane na miejsce wypadku 
pogotowie ratunkowe. 

Reszcie udzielili pomocy lekarze prywat- 
ni. (e). 

Zuchwały napad na rynku drzewnym. 
We czwartek wieczorem na rynku drzew- 

nym do przechodzącej p. Marji Leważowej 
pochodzącej z Suwalskiego, zbliżył się nagle 

jakiś młodzieniec. który sprytnym ruchem 
pchnął Leważową, poczem wyrwał jej z rąk 

portmonetkę skórzaną zawierającą 200 zł. 
i zanim p. Leważową i przypadkowi świad- 

kowie zuchwałej kradzieży zorjentowali się 

w sytuacji, napastnik zniknął w tłumie. 
Powiadomiona o wypadku policja, 

tychmiast urządziła obławę, „podczas kt 

udąło się zatrzymać zuchwałego złodzi 
Okazało się, że jest to niejaki Z 
Składowej. Osadzono go w areszcie central 
nym. (G) 

na 

  

        

    

Sprytna kradzież na Pośpieszce. 
Wśród letników zamieszkałych na Poś- 

pieszce wywołała wielkie wrażenie zuchwała 
kradzież której dokonała nieujawniona na: 
razie szajka złodziejska w jednem z letnisk 
przy uł. Pięknej. 

Przy wspomnianej ulicy zamieszkuje ro: 
dzina kupca Kopelowicza. Wczoraj © g0- 
dzinie 1-ej w nocy kiedy wszyscy w miesz- 
kaniu Kopelowicza pogrążeni byli w głębo- 
kim śnie złodzieje otworzyli okno i przedo- 

  

  

    

  

    

oc] Ireneusza. 
| Sobota 

Jutro: Antoniego Zacc. 

| 4. | 
| Wschód słońcn—g. 3 m, 21 

Lipiec lis Па 
  

Spostrzeżenia Zakładu Motosrolog|! U, S. B 
w Wilnie z dnia 3 VII—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia -|- 179 C. 

. najwyższa: -|- 22° С. 

» najnižeza: —- 97 C. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przeważający: południowo-wschodni. 

Tendencja baroma stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

OSOBISTA 
— Podziękowanie p. Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. Kancelarja cywilna z polecenia 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej nadesłała 
na ręce p. wojewody wileńskiego podzięko- 
wanie uczestnikom pierwszego kongresu eu- 
charystycznego, odbytego w Brasławiu zu 
depeszę hołdowniczą, przesłaną przez kon- 
gres w dniu 20 czerwca b. r. 

— Prezes Okręgowej Izby Kontroli Pań- 

stwa w Wilnie p. Jan Pietraszewski w dniu 

dzisiejszym wyjeżdża z Wilna rozpoczynając 
6-ciotygodniowy urlop wypoczynkowy.  Za- 
stępowač go będzie p. Zenon Mikulski, Wi- 
ceprezes Izby. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Stały nadzór Urzędu Wojewódzkiego 

nad cenami produktów żywnościowych. 
Urząd Wojewódzki w Wilnie otrzymał z Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych żarządzenie 
które mówi o tem, że każdorazowe podnie- 
sienie ceny chleba, mięsa i przetworów mie- 
snych w miastach woj. wileńskiego liczących 
ponad 40.000 mieszkańców wymaga zgo 
dy Ministerstwa i musi być obecnie, ze wzgłe 
du na ciężką sytuaeję gospodarczą, utrzyma: 

ne w całej mocy. 
Webec zaś niejednokrotnie stwierdzonych 

faktów, że ceny chleba, mięsa i jego przet- 
worów w miastach i osiedlach miejskich 
kształtują się wyżej, niż w dużych miastach, 
Urząd Wojewódzki wydał zarządzenie, aby 
władze powiatowe nie podnosiły cen na w 
mienione artykuły bez uzyskania uprzednio. 
zgody p. wojewody. 

Równocześnie dowiadujemy się, źe p. wo- 
jewoda stale będzie czuwał nad akcją regu- 
lowania cen, aby w momentach zniźki cen 
surowców, nastąpowała również zniżka cen 
artykułów pierwszej potrzeby. 

-— Kary za przekroczenie eennikś, Siaro- 
sta Grodzki Wileński ukarał za pobieranie 
od ludności za chleb cen wyższych od usta. 
lonych przeż komisję rzeczoznawców, a Zat- 
wierdzonych przez Starestę Grodzkiego Wi- 
leńskiego, następujęce osoby: : 

1) Kenigsberg Szyfrę, zam. w Wilnie przy 
ul. Subocz 57, aresztem bezwzględnym na 

przeciąg dwóch tygodni. 
2) Szylera Szlomę, zam. w Wilnie przy 

ul. Subocz 40, aresztem bezwzględnym na prze 
ciąg czasu dni 7. 

    

    

MIEJSKA. 

— Likwidacja przedsiębiorstw przemysło- 
wo-handłowych. Podług zaczerpniętych przez 
nas danych w ubiegłym miesiącić ma (erenie 
m. Wilna uległo likwidacji 17 przedsię- 
biorstw przemysłowych i handlowęeh. 

Zlikwidowane przedsiębiorstwa rekrutują 
się z różnych gałęzi przemysłu i handła 
oraz stanowią większe, średnie i mniejsze 
warsztaty pracy, położone w różnych dziel- 
nicach Wilna. 

— Bezrobocie na martwym punkcie. Stan 
bezrobotnych od szeregu tygodni utrzymuje 
się zasadniczo w tych samych rozmiarach 

bo o ile w jednym tygodniu bezrobocie zma- 
leje, wzrasta w następnym. 

   

stali się do mieszkania skąd wynieśli rozma- 
itych rzeczy, ubrań a nawet peduszki z pod 
śpiących na ogólną sumę ponad 1000 złotych. 
Kradzież zauważono dopiero nad ranem. 
Fakt, że domownicy nie nie słyszeli nasuwa 
przypuszczenia, że złodzieje posługiwali się 
jakimś środkiem narkotycznym przy pomocy 
którego uśpili domowników. Powiadomio- 
na o wypadku policja wszczęła energiczne 
dochodzenie. 

NIKA 
Podług ostatnich danych samo m. Wilno 

liczy ponad 3000 bezrobotnych, w tem po: 
kaźna ilość pracowników umysłowych, któ- 
rzy stanowią obecnie najbardziej liczną ka- 
tegorję bezrobotnych. 

— Wzrost liczby bezdomnych. W związ- 
ku z tem, że Sąd nakazuje obecnie w pr 
śpieszonym trybie eksmisje z powodu nie 
opłaconego komornego oraz że urzędy pań 
stwowe żądają dostarczenia mie emo- 
rytom, którzy zajmowali dotąd mieszkan'a 
służbowe, liczba ubiegających się o dach 
nad głową w schroniskach miejskich zacze- 

ła ostatnio znowu wzrastać, 
Obecnie do wydziału opieki społecznej 

Magistratu zgłasza się dziennie kilka osób 
podania ich w większości wypadków są u- 
zasadnione i zasługują na uwzględnienie, 
z powodu jednak przepełnienia w schroni- 
skach, załatwiane są prz nie odmownie. 

Jedyną nadzieją załagodzenia obecnego stanm 

rzeczy w omawianej sprawie jest akcja no 

wego budownictwa. 
— Dr. Maleszewski rozpoczyia udlov 

Szef sekcji Zdrowia Magistratu m. Wilna dr. 
Maleszewski z dniem 6 b. m. rozpoczyna 
urlop wypoczynkowy. 

D-ra Maleszewskiego na czas urłopu za- 
stępować będzie ławnik Łokucjewski. 

— 345.000 deficytu w nowym budżecie. 
Onegdaj wieczorem w lokalu Magistratu od- 
było się posiedzenie radzieckiej Komisji 
Finansowej, na którem w dalszym ciągu roz 
ważano wydatki miasta na cele kulturalno 
oświatowe w nowym roku budżetowym. 

Komisja jeszcze bardziej zwiększyła pre- 
liminowane przez Magistrał sumy na po- 
czątkowe szkolnictwo prywatne przez co w 
budżecie wytworzył się deficył w wysokoś- 
ci 000 złotych. Dotychczasowe poszuki- 
wania źródła pokrycia nie odniosły skutku. 

W poniedziałek odbędzie się cze jed- 
no budżetowe posiedzenie Komisji Finanso- 
wej i może lym razem powsłała luka da się 
usunąć. 

      

    

  

     

   

   

  

  

    

  

     

  

     

  

    

  

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezeniacyjnego przs 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczącej się 
50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. Dziś w sobotę dnia 4 b. m. 

o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu odbędzie się promocja na doktora ma- 
tematyki Mr. Stanisława Krystyna Zaremby 
oraz na doktora wszechnauk lekarskich na- 
stępujących osób: 1) Piaskowskiego Micha 
ła, 2) Majkowskiego Hermogena, 3) Kaca 
Zacharjasza, 4) Bajera Izaaka Bera, 5) Wo 
lańskiego Aleksandra i 6) Gutmana Chaima 
Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Redukeja nauczycieli kontraktowych. 

Jak się dowiadujemy, z dn. 30 czerwca wy- 

gasła część umów nauczycieli kontraktowyc! 
zaś z końcem sierpnia wygaśnie reszla u- 
mów i w ten sposób ilość nauczycieli kon 
traktowych w Wilnie zostanie znacznie zre- 
dukowana. Dotychczas było ich ponad 80 
i prawie wszyscy oni zastępowali nauczv- 
cieli etatowych przydziełonych do jakich 
kolwiek bądź innych prac w dziedzinie o- 
światy. Ponieważ obecnie nauczyciele ci po- 
wracają na swe poprzednie stanowiska, od- 
nowienie umów z nauczycielami kontrakto 
wymi staje się nieaktualne. 

Z KOLEL 
— Dodatkowe pociągi do Landwarowa. 

Z okazji oczekiwanego licznego zjazdu pu- 
bliczności do Trok na uroczystości Święta 
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Sportu Wodnego, Niedziela 5-go lipca uru- 
chomiony będzie, prócz stale kursujących 
pociągów, dodatkowy pociąg z wyjazdem 
z Wiłna o godz. 11.30 i zpowrotem z Land- 
warowa o godz. 22-ej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd Związku Właśc. Piwiarń, Ka- 

wiarń i Jadłodajni w Wilnie, powiadamia 
niniejszem Swoich członków i zainteresow:- 
nych, że Zarząd tegoż Związku przeprow 
dził się na ul. Zawalną Nr. 15 m. 14 i przyj- 
muje interesantów w poniedziałki i czwart- 
ki w godz. od 5 do 7 p. p. 

Uwaga: Wszelkie sprawy wchodzące do 
kompetencji Związku, Związek załatwia bez- 
płatnie. 

  

RÓŻNE. 
— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil- 

nie Izba komunikuje, że w czasie od 138 do 
27-go września 1931 r. odbędą się VI Mię- 
dzynarodowe Targi w Salonikach, z okazji 
kaórych są organizowane 3 wycieczki zbio- 
rowe do Grecji. 

Bliższych informacyj o Targach i kosz- 

tach oraz programie. wycieczki udziela 1z- 
ba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie, Troc 
ka 3 (pokój 3). 

— Choroby zakaźne. W tygodniu ubie 
głym na terenie województwa wileńskiego 
zanotowano następujące wypadki chorób za- 

kaźnych: 6 wypadków tyfusu, brzusznego, 
9 — plamistego, 3 — czerwonki, 29 — odry, 
76 jaglicy, 54 — błonicy, 7 zachorowań na 
ksztusiec, 4 na ę, 2 wypadki drętwicy kar 
ku, 17 wypadków gruzlicy ( w tej liczbie 4 
zgony); ospa wietrzna 5. 

Ogółem chorowało 212 osób z czego 4 
osoby zmarły. 

    

WYCIECZKI. 
— Wycieczka Wiłeńskiego Tow. Cykli- 

stów i Motocyklistów do Trok, Zarząd Wil. 
Tow. Cyklistów i Motocyklistów urządza w 
dniu 5 b. m. (niedziela) wycieczkę towarzy 
ską do Trok na © y wioślarskie, na któ 
rą zaprasza \ ch p. p. motocyklistów 

onych i niezrzeszonych. 
a uczestników dnia 5 b. m. o godz. 

9 rano na placu Orzeszkowej. 

3ZYAA 
— Teatr Miejski w „Lutni%, Dziś o godz. 

8 m. 15 doskonała krotochwila W. Rapackie- 
go (syna) „Cichy wspólnik”. Widowisko dzi- 
siejsze zostało zarezerwowane dla Zjazdu 
Nauczycielskiego. Wszystkie bilety sprzedane 

Jutro po raz ostatni.w sezonie „Cichy 
wspólnik. > 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 k. „Ludzie w ho- 
telu* jedna z najci 
czesnego repertuaru niemieckiego. Oryginał- 
na nowość ta cieszy się w Wilnie ogromnem 
powodzeniem dzięk frapującej 

treści, pomysłowi R. Wasilewskie- 
go oraz pełnej wyrazu grze zespołu. 

Oryginalne dekoracje J. Hawryłkiewieza 
przenoszą widza w gorączkową atmosferę 
życia wiełkiego, luksusowego hotelu. 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 
30 w. odbędzie się w ogrodzie po-bernardyf:- 
skim koncert popularny doskonałej orkiestr: 
3-go bataljonu saperów Wiłeńskich pod ba. 

tutą por. Salnickiego, która wykona szereg 
utworów: Chopina, Moniuszki, Noskowskie 
go, Rubinszteina i innych. W koncercie wez 
mą również udział artyści 
skich: Małynieczówna, Niwińska, 
Balcerzak, Milecki, oraz Żurowski. 

— Jutrzejsze przedstawienie popołudnio- 
we w Teatrze Letnim. Jutro o godz. 4-ej pp. 
ukaże się po cenach specjalnie zniżonych. 
po raz ostatni w sezonie, przemiła, lekka ko 

medja Z. Gey 
łem Eichierówny, 
dzyńskiego, Jaśkiew 
cywesołą całość z 

senki, 
„Rewja Wilenska“ w „Lutni“. Peten za“ 

pału i inicjatywy zespół „Rewji wilenskiej“ 
wystąpi w poniedziałek, dnia 6-go o godz. 
8 m. 15 w. w Teatrze „Lutnia, w arcywe- 
sołym, całkowicie nowym programie, Udział 
biorą: L. Winogradzka ze swym zespołetu 
tanecznyn Mirski, Kon ntynowieg, 
J. Kropiwnicki, J. Šwietochowski oraz 7. 

Wajnberg. W programie szereg doskona- 
łych syeczów, piosenek oraz produkcyj ta 
necznych. Ceny miejsc normalne, ! 

— Najbliższa premjera w „Lutni“. Wc 
włorek, dnia 7-go b. m. odbędzie się w Tea- 
trze ..Lutnia* premjera arcywesołej farsy M 
Hennequina p. L. „Szukam dziecka, w reży- 
serji i z udziałem K. Wyrwicza. Pozatem 
udział biorą: sińska-Detlkowska, Kamiń- 
ska, Małyniczówna, Sawieka oraz Balcerzak. 

RABJO 
Fala 244 m. mocy 21,5 Kw, 

SOBOTA, dnia 4 lipca 1931 roku. 

11.00: Tr. 

    
   

        

   

  

  

   
   

  

   

  

   

    

    

      

  

        

       
  

    

  

    

  

     
    

      

   

    
  

  

     

   

  

: uroczystego odsłonięcia pom- 
nika Wilsona w Poznaniu. 13.35: Kom me- 
teorologiczny. , 15.20: Program  dziennv. 
15.25: „Mała skrzyneczka*. 15.45: Wiadomo: 
ści wojskowe. 16 Aud. dla młodzieży. 
17.00: Tr. z Poznania uroczystej Akademji 
Amerykańskiej. 18.30: Rezerwa. 18.40: Od- 
czyt aktualny. 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. 
i Kół. Roln. 19.15: „Ideołogja wychowawcza 
naszego Korpusu Kadetów* pog. wygł. kpt. 
dr. Helczyński, 19.30; „Duch wiłeńskiego 
ghelta* odcz. 19.30: Program na niedzielę i 
rozmaitości. 19.40: Kom. z Warsz. 20.15: 
Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 22.00: „Na 
widnokręgu”. 22.15; Kom. 22.30: Koncert 
chopinowski. 23.00: Muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, DNIA 5 LIPCA 1931 R. 

5: Tr. nabożeństwa z Wielkich Pieksi 
- Śląsku. 11.58: Czas. 12.05: Koncert po- 

pularny. 13.10: Kom. meteor. z Warsz. 13.20: 
Pogadanki i muzyka z Warszawy. 15.00: 
„Hodowla polskiego bydła czerwonego* od 
czył. 15.20: Aud. rolnicze z Warszawę. 
16,40: Aud. dla dzieci z Warsz. 17.15: Trans 
z Regat międzyklubowych na jeziorze w 
Trokach. Reportaż prowadzą: Antoni Bob. 
dziewicz, Jarosław Nieciecki i St. -Malanow- 
ski, 18.00: Koncert popularny. 1940: „Ku- 
kułku wileńska* mówiony dwutygodnik hu- 
morystyczny. 19.21: Program na niedzielę. 
19.30: Skrzynka techniczna. 19.45: Kom. 
meteor. z Warsz. 19.50: Opera z Warszawy. 
23.20: Komunikaty i muzyka taneczna. 

› NOWINKI RADJOWE. 
O LWOWSKIM KORPUSIE KADETÓW 
O godz. 19.15 aud. lok. Druga zkołei po- 

gadanka informacyjna o lwowskim korpusi« 
kadetów, który przybył do Trok na obóz let 

            

„ni, obejmie dział ideologji wychowawczej tej 
placówki zdrowego militaryzmu. Opowie o 
tem kpt. dr. Hełczyński. 

AMERYKANIE ŚWIĘTUJĄ ROCZNICĘ 
" PUŁASKIEGO. 

o godz. 16.00 —' audycja przeznaczona 
świętu amerykańskiemu. Program rozpocz- 

„nie Warszawa krótkim feljetonem p. Hertza 
p. tt „W dniu święta naszych przyjaciół z 
za oceanu* — w krórym prelegent podkre- 
Śli przyjazne stosunki datujące się z czasów 
kiedy Kościuszko i Pułaski krew swą prze- 
lewali za wolność Stanów . Zjednoczonych. 
Następnie usłyszą radjosłuchacze koncert 
okolicznościowy, poczem Kraków nada słu- 
chowisko doskonałej spółki autorskiej p.
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Bronisława Dąbrowskiego i Władysława Ka- 
ezmarskiego., p. t. „Krzyś w  mrowisku*. 
Słuchowisko to zaczerpnięte z prac wybit- 
mych przyrodników opowie wiele ciekawych 
i pożytecznych szczegółów z życia mrówcze- 
go społeczeństwa. 

ŚWIĘTA AMERYKAŃSKIE PRZYCZYNĄ 
ZMIAN PROGRAMU. 

Transmitowany na całą Polskę z Pozna- 
mia odczyt p. Karola Koźmińskiego p. t. 
„Rocznica zgonu Kazimierza Pułaskiego 
świętem amerykańskiem* przeniesiono z go 
dziny 16.50 na 17—18.30. To przesunięcie 
zmusiło rozgłośnię Wileńską do zmiany swe- 
go programu. Mianowicie nie odbędzie się 
zapowiedziana na godz. 18 transmisja na- 
bożeństwa z Ostrej Bramy. 

PAN JERZY ORDA MÓWI O GHETTO 
ŻYDOWSKIEM. 

O godz. 19.30. Uwagę zwiedzających Wil. 
no cudzoziemców pociągają położone w śr» 
dku miasta, w klinie między kilku głównemi 
arterjami kręte i wąskie uliczki ghetta ży- 
dowskiego. Dzielnica ta stanowiąca dotych 
ezas siedzibę zwartej ludności żydowskiej 
posiada najstarszą Synagogę i niezmie: 
ciekawą historję. Ten temat omówi właśnie 
p. Jerzy Orda w odczycie p. t. „Duch wileń 
skiego ghelta“. 

SPORT 
REPREZ ACJA PIŁKARSKA POLSKI 

NA MECZ Z ŁOTWĄ. 

Kapitan sportowy Polskiego Związku Pił- 
ki Nożnej wyznaczył następujących graczy 
reprezentacyjnych na zawody Polska—Łotwa 
w dniu 5 b. m.: Albański (Pogoń), Bułanow 
Jerzy (Polonja), Kotlarczyk II Józef (Wisła) 
Szczepaniak (Polonja), Reyman Henryk (Wi- 

    

sła), Balcer Mieczysław (Wisła), Zwierz 
(Warszawianka), M. Pychowski, Kotlarczyk 
I i Makowski (wszyscy — Wisła), Kossok 
(Pogoń), Kisieliński (Wisła). 

W reprezentacyjnym składzie Polski nie 
uwzględniono zupełnie graczy Legji war- 
szawskiej, a to zapewne z racji rozegrania 
przed paroma dniami przez graczy tych —- 
dwóch meczów w Wiedniu, mogłaby przeto 
zachodzić ewentualność przemęczenia. (Pat). 

Triumf Amerykanów 
w Wimbledonie. 

LONDYN, 3. 7. (Pat). — W półfinałach 
gry pojedyńczej panów w Wimbledon zwy- 
cięstwo odnieśli dwaj Amerykanie. Jeden 
z nieh Shields zwyciężył słynnego Francuza 
Borotrę 7:5, 3:6, 6:4, 6:4, Drugi — Wood 
pokonał Anglika Perry 4:6, 6:2, 6:4, 6:2. — 
Tym sposobem finał rozegrany zostanie po- 
między graczami amerykańskimi. 
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BALA ABIEJSKA RESIZE ę у мешака . | Th głównej Mary Pickford. NAD PROGRAM: 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30, — 

Z ostatniej chwili. 
P. Prezydent w Poznaniu. 

POZNAŃ, 3-VII. (Pat). W da. 3 
lipca wieczorem przybył do Pozna- 
nia Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 
Wraz z P. Prezydentem przybyła 
p. Wilson. Na granicy województwa 
w Kolnie powitali P. Prezydenta 
p. wojewoda poznański Raczyński 
oraz dowódca O. K. gen. Dzierża- 
nowski. 

Na dworcu podmiejskim w Po- 
znaniu, bogato przybranym zielenią 
i kwiatami oraz flagami o barwach 
narodowych polskich i amerykań- 
skich oczekiwali przybycia Głowy 
Państwa J. Em. ks. prymas Hlond, 
przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych z prezydentem 
miasta Ratajskim i starostą krajo- 
wym Begalem na czele, liczne za- 
stępcy wyższych oficerów, konsulo- 
wie francuski i czechosłowacki, 
przedstawiciele sfer gospodarczych, 
izb ustawodawczych i t. d., następ- 
nie kompanja honorowa 68 p. p. z 
orkiestrą, 67 p. p. oraz delegacje or- 
ganizacyj przysposobienia wojsko- 
wego i wychowania fizycznego ze 
sztandarami oraz tłumy publiczności. 
Punktualnie o godz. 2l-ej zajechał 
pociąg specjalny, wioząc Dostojne- 
go Gościa przy dźwiękach hymnu 
narodowego i 2| strzałów armatnich. 
Pana Prezydenta, wysiadającego z 
wagonu, powitał najpierw J. Em. ks. 
prymas Hlond, poczem przedstawili 
mu się zebrani przedstawiciele władz. 

Następnie Pan Prezydent prze- 
szedł przed frontem kompanii ho- 
norowej w towarzystwie pani Wil- 
son i zajął miejsce w samochodzie, 
eskortowanym przez szwadron ho- 
norowy 15 pułku ułanów i 7 pułku 
strzelców konnych, poczem udał 
się na Zamek. Po drodze zgroma- 
dzone tłumy publiczności wznosiły 
entuzjastyczne okrzyki na cześć 
Pana Prezydenta i pani Wilson. 

Oświadczenie pani Wilson. 

WARSZAWA. 3.VII. (Pat.) W dniu 
3 lipca przed południem senator Ba- 
ruch przyjął przedstawicieli prasy 
polskiej i zagranicznej, którym wrę- 
czył następujące oświadczenie pani 
Wilson: 

„Z prawdziwą przyjemnością о- 

  

Początek seansów od godz. 6-ej. — 

КОВ ЛЕ R 

czekuję odsłonięcia pomnika, poświę: 
conego pamięci Wilsona. Moja wizyta 
jest trochę przysłonięta cieniem, któ- 
ry padł na dom p. Paderewskiego, 
jak również tem, że nie będę mogła 

"go widzieć. Atencja i uprzejmość, z 
jaką zostałam przez wszystkich przy- 
jęta, poruszyła mnie do głębi i wy- 
nagrodziła wielokrotnie moją długą 
podróż. Z tego wszystkiego, co widzia- 
łam, przekonałam się, że Polska, po- 
mimo wielkich trudności, zrealizuje 
najszersze nadzieje swego narodu i 
będzie stale postępować naprzód, aby 
zająć wysokie miejsce, które słusznie 
jej się należy. Oby wolność, pokój, 
dobrobyt zawsze panowały w Polsce''. 

Poseł Łukasiewicz w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 3-VII. (Pat). Nowomia- 

nowany poseł R.P. w Austrii Juljan 
Łukasiewicz przybył w dniu 3 b. m. 
do Wiednia celem objęcia urzędo- 
wania. 
3 OSESZARSEAPEOWTY RZE OWE ZZOZ 

Polskie. biuro eksportu żyta 
i pszenicy. 

W dniu 1 b. m. odbyła się w Mini- 
sterstwie Przemysłu i Handlu, pod 
przewodnietwem naczelnika Królikow 
skiego, konferencja międzyministerjal- 
na z udziałem przedstawicieli Związ- 
ku Eksporterów Zboża oraz Państwo- 
wych Zakładów Przemysłowo-Zbożo- 
wych. Tematem obrad było zamierze- 
nie utworzenia biura sprzedaży zboża 
w Gdańsku, pod postacią spółki z o- 
graniczoną odpowiedzialnością. Biuro 
to miałoby do pełnienia rolę, jaką do- 
tychczas pełniła polsko-niemiecka ko- 
misja żytnia w Berlinie. 

Spółka będzie nosiła nazwę „Pol- 
skiego biura eksportu żyta i pszenicy** 
i będzie miała prawo wyłącznej sprze- 
daży żyta oraz pszenicy zagranicę na 
zasadzie komisowej. Centrala spółki 
ma się mieścić w Poznaniu, w Gdań- 

sku zostanie założony oddział, którego 
celem będzie dokonywanie stamtąd 
sprzedaży żyta i pszenicy na zagra- 
nicę. Do czasu powstania „Polskiego 
Biura Eksportu Żyta i Pszenicy* 
sprzedaży w danej chwili dokonywują 
Państwowe Zakłady  Przemysłowo- 
Zbożowe oraz firmy prywatne. Po- 

wsłania biura należy się spodziewać 
już w dniach najbliższych w zależ 
ności od stosownej uchwały Komitetu 
Ekonomicznego. (ISKRA). 
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Przepiękny dramat, ilustrujący ży- 
cie i przygody poszukiwaczy złota 

na Dalekim Zachodzie. Aktów 7. 

1) Tygodnik Eciair Nr. 48 — Aktów |. 
2) Feluś laureatem — Kom. w | akcie, 

Następny program: Wróg kobiet. 
  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

HELIOS" 
Wileńska 39, tel. 9-28 

Premjera! Ulubien. pu- 
bliczności słynny amant Włodzimierz Gajdarow | zi" 
NA FALACH NAMIĘTNOŚCI 

NAD PROGRAM: Dźwiękowy przegiąd wszechświatowy. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Ceny zniżone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr.. na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 

i w arcydziele 
Jia Rina śpiewno-dźwięk. 

Przepiękna muzyka rosyjska! 
Fascynująca treść! Artystyczna gral 

  

PZWIĘKOWE KINO 

„МИФ 
Mickiew. 22, tel. 15-28   

Dźwiękowe Kino 

CGJINC 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! Wielki dramat miłos. na tle epok. wydarzeń 

2 Ramonem Novarro w roli głównej 

W pozost. rolach: 
Perry i Lewis Stone. 

Dziś! Pierwszy, wspaniały, prze- 
piękny film dźwiękowo-muzyczno- 
śpiewny produkcji szwedzkiej 

Alice 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

SCARAMOUCHE 
NAD PROGRAM: 2 dodatki dźwiękowe. 

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

Student z Sztokholmu 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. Główne role odtwarzają najwybitn. artyści teatrów szwedzkich. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-е), — — — — Ceny zniżone. 
  

Wkrótce! 
  Jego Ekscelencja posłaniec W rol. gł: Hans Jun- 

kermann i Mary Kid. 

  

  

  

przebój dźwięk. 

oGaISKo |) Kawalerowie nocy Pw 
4 rolac = * 4 ® ilošč—tarcza prze- 

skerawiige | py Wiktor Me Laglen, Pick Stuarti Lois Moran se dos ai 

YE 2 MARSZ WESELNY STYLOWI Potężny dramat w I2 aktach. Niebywały przepych wystawy. Śpiewy solowe i chóru cygańskich romansów. 

May Woog, Fay Wray i Erich von Strocheim. 

М т 

  alisa. Wielka 36. W rolach 
glėwnych 

BOBICZREWGA 

TADEUSZ SIKORSKI. 17) 

ŽYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Siedząc w swym gabinecie biurowym, Wichrowski 
niedbale przerzucał akta spraw biurowych, ponuro spo- 
glądając na stosu papierów, które wyczekiwały za- 
łatwienia. Papiery zawierały w sobie opisy przeróżnych 
zbrodni. Przerzucając karty tych życiowych doku- 
mentów, często odczuwał cichą tragedję, ukrytą w su- 
chych opisach urzędowych protokółów. W tych równo 
złożonych niebieskich okładkach, w pożółkłych papie- 
rach, jakby drgało samo życie. Zdawało mu się, że 
widzi żywe postacie aktorów posępnych dramatów, 
czuje, jak budzą się w tych papierach i ożywają no- 
wem życiem uśpione namiętności ludzkie, jak toczy 
się walka między siłami, które świat nazywa zbrodnią 
i cnotą, sączy się z akt krew niewinnych, kłębią się 
życiowe interesy, płaczą  nieszczęśliwi, szyderczo 
śmieją się zbrodniarze... A na każdej karcie zapisa- 
nych papierów leży pieczęć wielkiej tajemnicy, którą 
umysł ludzki napróżno stara się odgadnąć. 

Szukał w aktach nazwisk polskich, ciekawiło go 
bardzo, jakie losy zagnały rodaków do dalekiego kraju 
i jaki splot tragicznych wypadków doprowadził ich 
do ławy podsądnych. Zauważył polskie nazwiska i ar- 
tykuł kodeksu karnego, karzącego za kazirodztwo. 
Brat i siostra. Zaczął czytać akta i przeglądać dołą- 
czone do sprawy listy. Oskarżenie niezbicie udowod- 
nione. Szereg listów ludzi inteligentnych. Tak piszą 
tylko kochankowie. ,„Najukochańsza, najsłodsza We- 

  

  

roniko! Czuję jeszcze twe palące usta na mych war- 
gach, tęsknota mnie ogarnia na myśl, że ujrzę cię 
dopiero za dwa tygodnie. Myśl o mnie, najdrožsza...“ 
Miłość tych dwojga ludzi, jak wynika z akt sprawy, 
trwała lata i nikt nie domyślał się, że to rodzeństwo, 
Wtem przyjechała z Polski dawna znajoma, a może 
odtrącona kochanka, zamieszkała u nich... Po kilku 
tygodniach zameldowała władzy o kazirodztwie. Tu 
jest paczka listów, pisanych już z więzienia. Kraty 
nie wpłynęły na zmianę uczucia. Przeciwnie, rozłą- 
czone serca płonęły jeszcze silniejszym ogniem... 
Te listy, to jakby urywek pięknego poematu. A na ich 
płomienną miłość opuściła się karząca dłoń sprawiedli- 
wości. Małżonek-brat jeszcze ma drugi artykuł, 
Za fałsz w papierach, zapisał ją do swej listy służby 
jako żonę. Cóż mówią oskarżeni? Wichrowski od- 
szukał protokół badania. On nie przyznał się do winy. 
twierdząc stanowczo, że chociaż Weronika jest zapi- 
sana jako siostra, w rzeczywistości jednak nie jest 
jego siostrą, w tem kryje się tragedja rodzinna, której 
oskarżony nie chee wyjawić. Ot i wszystko. 

Wichrowski odłożył akta i zamyślił się głęboko 
nad tą dziwną sprawą. 

Do gabinetu wszedł cicho woźny i zameldował: 
— Pan prokurator przyszedł. 

Cygler był bardzo podniecony. W tym stanie 
bywał zwykle, kiedy zawiązywała się jakaś ważna 
sprawa. 

— Wiesławie Juljanowiczu — zaczął prokurator 
po przywitaniu się z Wichrowskim. Stała się rzecz 
straszna. Pierwsza osoba w kraju, wielkorządca ogrom- 
nego terenu, pełny generał służby czynnej, dyrektor 
kolei, ożeniony z osobistą przyjaciółką cesarzowej, 
człowiek mający wielkie wpływy, rdzenny Rosjanin,   

E N Ss K I 

Nieuzasadniona zwyżka do- 
lara w Warszawie. 

W związku z większem zapotrze- 
bowaniem dolara gotówkowego w Ber 
linie dała się zauważyć i w Warsza- 
wie zwyżka kursu banknotów dola- 
rowych. Płacono zo dolar do 9 zł. 
15 gr. 

" Ajencja „Iskra* zwróciła się w tej 
sprawie o informacje do sfer miaro- 
dajnych, skąd otrzymała wyjaśnienie, 
że zwyżka ta na rynku warszawskim, 
jest poza refleksem berlińskim zupeł- 
nie nieuzasadniona i że Bank Polski 
pokrywa i pokrywać będzie wszelkie 
zapotrzebowania dolara gotówkowe- 
go w kraju. 

Sfery bankowe, według informacyj zasią- 
gniętych przez Ajencję „Iskra* uważają, że 
obecna zwyżka banknotów dolarowych ni: 
ma rzeczowego uzasadnienia i wywołana 
stała jedynie zwiększonem zapotrzebow: 
niem ze strony nie orjentującej się publicz- 
ności, która pod wpływem chwilowego na- 
stroju, wywołanego przez spekulację, widzi 
zarobek w kupnie dolarów gotówkowych. 
Należy z całem naciskiem podkreślić, że je- 
dynie miarodajną oceną kursu dolarów g9- 
tówkowych są kursy czeku i kabla na No 
wy Jork, które pozostają nadal na niezmie- 
nionym poziomie. 

Wobec tego, Bank Polski pokrywa cał- 
kowite zapotrzebowanie na dolary, sfery 
bankowe uważają, że należy ostrzec nabywa- 
jących obecnie dolary gotówkowe przy du- 
żem prawdopodobieństwem poniesienia przez 
nich dotkliwych strat z powodu tych tranza 
Ксу]. Wi tych dniach bowiem może nastą- 
pić silna zniżka kursu dolara gotówkow: 
którą wywołać może każde zwiększenie s 
zaofiarowania tych banknotów na gieldz 
przez spekulantów, pragnących zrealizować 
swoje zyski. (Iskra). 

Kampania siewna na Biało- 
rusi Sowieckiej. 

Plan gospodarczy na r. 1931 prze- 
widywał obsianie w kampanji wio- 
sennej około 2.675.000 ha roli, czyli 
ok. 242.000 ha więcej, niż w roku 
1930, z czego wypada na kołchozy 
835.000 ha, na sowchozy 109.000 ha, 
a na gospodarstwa indywidualne 
1.731.000 ha. Na ziemniaki wyznaczo- 
no około 1.089.000 ha, na zboża około 
1 milj. ha, na len 240.000 ha, na ko- 
nopie 40.000 ha. Termin zakończenia 
zasiewów, ustalony na dzień 30.V.31 

r, nie zastał zachowany. 
Według danych oficjalnych, plan 

zasiewów na dzień 5.V.31 wykonay 
był tylko w 57,7 proe., czyli, że obsia- 
no zaledwie połowę terenu. Kołchozy 
wykonały dotychczas 62,2 proc. swe- 

   

      

   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Władysław 

Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra Bouffałowa 19— I 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza. że w dniu 17 
lipca 1931 r. od godz. 10 rano w Wilaie przy ulicy 

Nr. 151 (2093 

' Zdemaskowani szpiedzy 
skazani na długoletnie ciężkie więzienie. 

Władze bezpieczeństwa w końcu ub. roku 
zdołały zdemaskować dwóch szpiegów, zbie 
rających wiadomości dla wywiadu rządu so. 
wieckiego 

Jeden z nich, niejaki Eugenjusz Sako- 
wicz, z zawodu krawiec, odbywał w latach 
1929—1930 służbę wojskową jako szerego- 
wiec w 85 p. strzelców wileńkich w Nowej 
Wilejce. 

Wykorzystując nawiązane wówczas sto- 
sunki, zaproponował plutonowemu tego puł- 
ku Wiktorowi Nowackiemu udzielanie wia- 
domości dotyczących organizacji wewnętrz- 
nej formacji. Za infermacje te Sakowicz 0- 
biecywał sowite wynagrodzenie. 

Plut. Nowacki pozornie zgodził się na pro- 
pozycję i w porozumieniu ze swą władzą, 
utrzymywał kontakt z Sakowiczem. 

W ten sposób ustalono, iż Sokowicz oraz 

Szymon Mołotnikow od października 1929 r. 
do Įistopada ub. roku trudnili się szpie- 

gotwem na terenie pow. dziśnieńskiego i No- 
wej Wilejki zbierając i udzielając wywia- 

dowi rządu Rosji Sowieckiej wiadomości o 

  

go zadania (w zeszłym roku w tym 
czasie 87 proc.), gospodarstwa indywi- 
dualne 54 proce. (w r. ub. 87 proc.), 
a sowchozy 60,7 proc. Tegoroczne za- 
siewy wiosenne przedstawiają się źle 
i nie mogą być ukończone wcześniej 
niż z końcem czerwca. 

NOWOŚCI WYBAWNICZE 
— Henryk Bagiński. „Wolność Polski 

na morzu*. Warszawa 1931, Wojskowy In- 
stytut Naukowo-Wydawniczy. str. 96 -- 7 ni. 
Cena — 2.00 zł. 

Nowa książka, uzasadniająca odwieczne 
nasze prawa do morza, jest dobrą bronią 
przeciw tak uporczy szerzonej przez 
Niemców propagandzie na rzecz połączenia 
Prus Wschodnich z Rzeszą. Autor „:Wolnoś- 
ci Polskiej na morzu dowodzi jasno, iż @а 
polskiej racji stanu wzgląd na brak połą- 
czenia lądowego Prus Wsch. z Rzeszą nie 
może być decydującym. 

Poza racjami historycznemi w książce 
płk. Bagińskiego znajdujemy cenne dane cy- 
frowe uzasadniające ekonomiczne prawa 
Polski do morza, do handlu morskiego, do 
portów wałsnych na Bałtyku i do całokształ- 
tu polskiej polityki morskiej, W zakończe- 
niu tej niewielkiej, ale bardzo rzeczowo po- 
myślanej pracy znajdujemy teksty dosłow- 
ne (w przekładzie polskim)  memorjałów 
feldmarszałka Hindenburga i ministra Groe 
nera, obrazujących niemiecki punkt widze 
nia na stosunek Polski do morza, oraz na 
wynikający stąd splot konfliktów  polsko- 
niemieckich. 

   

  

Zi = @     

  

     

  

Lekarz- Dentysta 

J.Wilkomirski 
Wieika 19. RB 

Sztuczne zęby sióstr 5723 
  

Popierajeie przemysł krajowy 

Panienkę 
de dzieci 

wychowankę zakładu į DRUKARNIA 
Salezjanek praco- | & 

skladzie personalnym, manewrach i uzbroje- 
niu 85 p. p. 

W dniu 5 litopada obu niebezpiecznych 
szpiegów zaaresztowano, a w wyniku śledz- 
twa przekazano ich urzędowi prokurator- 

skiemu. 
Wczoraj przed Sądem Okręgowym w 

składzie pp. sędziów: Brzozowskiego, Za- 
niewskiego i Achmatowicza stanęli zarówne 
Sakowicz jak i Mołonikow. 

Sprawa rozpoznawana była przy drzwiach 
zamkniętych, a w rezultacie przewodu Sąd 
ogłosił wyrok, którego mocą uznał obu pod. 
sądnych za winnych dokonania inkryminowa 
nej im zbrodni i na zasadzie art. 51 K. K. 

1 аг!1 $ 3 Przep. Prezydenta z dn. 16.II. 
1928 r. skazał Eugenjusza Sakowicza na 12 
a Szymona Mołotwikowa na 10 lat cięż- 
„kiego więzienia. с 

Skazani zapowiedzieli odwolanie się do 
wyższej instancji. 

Oskarżenie wnosił wiceprokurator p. Kor- 
kuć 

      

Giełda warszawska z dn. 3.VII. b. r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 

     

  

   
   
   

  

Dałaśn= PRZE 9,04 — 9,06— 9,02 
Belgja : 124,71 124,49 
Bialoktui 053%. „_ 15,80 -15,84—15,76 
Holanaja 358,lu' 360,00 - 328,20 
Londyn . . . . . . . *8,49—43,53 43,31 
Nowy Yorla— by „442—8 v02 
Nowy York kabel . . „B, 56 
Paryż . 3 . . 34,94 
Praga PZW, + „2:,44—2 
Stokholm . . . . . 239,35—239, : 
Szwajcarja . . ‚ . . 142,87 —173,30—172,44 
Wieeeń. . .. . . . 124,4 —125,76 125,14. 
Berlin w obr.pryw. . . . . . . 211,87 

PAPIERY PROCENTOWE 

4% inwestycyjna. . . . . . . 87,00—55,06 
5% Konwersyjna . . . . . . « » . 45,50 

7% Stabilizacyjna . 8: 00 
8% L.Z. P.G. x.i B.R., obi.B G.K. . 94,00 

  

Te same 7% . . . . . Ša BOB 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . . . . 8000 
10% ziemskie dolarowe ‚ . , .. . - 172,50 
4'/,% L. Z. ziemskie ‚ .. .. . « 49,25 

*41/,% warszawskie ‚ .. .. . ... 49,25 
59 warsžawskie ‚ ее с . 111 78818 
8% warszawskie . . « . . 65:50 
8% Częstochowy St sd PO BORA 
5% Łodzi ; 2216008 
SK SPIOMKORA U 0 0 Е „Ba 
t T 

S Sy A ai c 
10% Siedlec s gc, sz 

514% obl. Warsz. 1926 r. . . - « . - 42.50 
6% obl. m. Warszawy Viem.. 472 —48(0 

AKCJE 

BankPoe ac. + 114,00—11550 
Qultder "=, > As aki as „о 
BUDOW. ATZ 2 a 

  

Ostrowiec serja В. . . į p e 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

Łukiskiej 15 m. 1, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Lejby Kapła- 
na, składających się z umeblowania mieszkaniowego, 
konia, wozów i sań, oszacowanych na sumę 532 zł. 

626/V1 Komornik (—) Wł. Cichoń. 
  

Obwieszczenie. 
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w Po- 

stawach ogłasza niniejszem, iż w dniu 5-go 
lipca r. b. odbędzie się licytacja ruchomości, 
należących do „Woropajewskich Zakładów 
Przemysłowych" S-ka Akc. w Hołubieju k/Wo- 
ropajewa, a składających się z następujących 
objektów: 250 fest. metr. desek olchowych, 
wymiar — grubość od 12 mm. do 26 mm., 
długość od 2 mtr., ocenionych na kwotę 
10.000 zł. t. j. po 40 zł. mtr., 250 mtr. jodły 
papierówki na kwotę 1000 zł. t. j. po 4 zł. 
mtr., oraz 6.000 rntr. szkła .tafiowego na su- 
mę 12.000 zł. t. j. po 2 zł. mtr. 

5722 K. Jacynik. 
Komisarz Zarządzający 

  

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka 
tel. 841. 

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

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

Wlino, ul. Zawalna Nr. 7, 

dowlane, okucia i narzędzia.     

  

Czy jesteś ujż członkiem PLOP-u?   

Lekarz - Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32. 5726 

witą, uczciwą, staranną, 

z dobrej rodziny polecam. 

Szyje, haftuje. Telefono- 

wać 143 w godz. 9—3. 
J. Ostrowska. 

  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

barja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

  

  

Akuszerka 

Мапа [AkNefOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

Poszuk. mieszkania 
w rejonie Wielkiej lub 
Wileńskiej z 3—4 pokoi, 
wejście frontowe. Zgło- 
szenia do Administracji 
„K.W.* dla L. G. 5727 

    

Reślelracja Imperial 
Niemiecka 35. 

Pierwszorzędna kuchnia, 
otwarta do 2-ej w nocy. 

Bar Angielski 
_ Niemiecka 21. - 
Śniadania, obiady, 

kolacje. 5725 

Młoda 
panna inteligentna 
poszukuje posady 

jako biuralistka, ma- 
szynistka — pisze po- 
prawnie i biegle na 
maszynie, lub może 
dawać początki na- 
uki dzieciom młod- 
szym, chętnie wyje- 
zdie. Zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. 

Wil.“ pod A. D. 

SNY list przewez. 
za Nr. 170 na bagaż 

wysł. od st. Druja do st. 
Wilna 6 marca r.b. na im. 
Stefana Kunickiego. 

  

  

    

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Hr. i 

Telefon 3-40. 

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

WYKONYWA i 
PUNKTUALNIE iš 

| 

Н i 
i 
# 

i 

i 
i i i 
Ё 

D
L
L
 L
L
 

   

— TANIO — 

SOLIPNIE "He     

  

U kwity 
Wil. T-wa Handl.-Zastaw. 

lombardowe 

za Nr.Nr. 45574, 56537, 
57366 i 86803. 
  

Zs: kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 91466 

unieważnia się. 

Dirczyjnie sprzedaję Się 
fortepian 

ulica Stefańska 33, m. 19. 

Studentka 
z III roku humanistyki 
chętnie wyjedzie na kon- 
dycję. Łaskawe zgłosze- 
nia składać w Adm. „Ku- 
rjera" p. t. „Kondycja“- 

  

  

prawosławny, dopuścił się zdrady stanu. Tak. zdra- 
dził swego cesarza, któremu wszystko zawdzięcza, 

sprzedał własną ojczyznę... 

— Kakaja otwratitielnaja gadost... 

Głos mu się załamał. Był blady i przygnębiony. 

Wichrowski nie bardzo wierzył w wielkie zbrod- 
nie, wykrywane dość-często przez prokuratora. Prze- 
konał się niejednokrotnie, że rzekome przestępstwa 
były wytworem fantazji prokuratora. Był on w tym 
kierunku manjakiem. (53h zrobienia wielkiej karjery 
pchała go do stwarzania sensacyjnych procesów. 
Nie liczył się wtedy z niczem, nie zastanawiał się nad 
cierpieniami ludzi, których oddawał pod sąd i trzymał 
w więzieniu. Z błahych często czynów potrafił przy 
pomocy umiejętnie wyginanych według swej fantazji 
artykułów kodeksów sformułować groźny akt oskar- 
żenia, rzucić na ławę podsądnych urojonych zbrod- 

niarzy, których sędziowie z wyrazem zdziwienia unie- 

winniali. Przypomniał sobie, jak niedawno Cygler wy- 

toczył sprawę miejscowemu lekarzowi, działaczowi 

społecznemu, wybitnemu Polakowi, z którym proku- 

rator był nawet w przyjacielskich stosunkach. Był on 

lekarzem więziennym i razu pewnego podczas konsul- 

tacji odezwał się do kilku politycznych „towarzysze. 
Prokurator Cygler uznał, że w ten sposób doktór wy- 
raził swą solidarność partyjną z przestępcami, a więc 
należy do partji i zastosował w stosunku do niego 
artykuł kodeksu karnego, grożący ciężkiemi robotami. 
Biedny oskarżony dostał wstrząsu nerwowego. Dopiero 
interwencja przed władzą wyższą spowodowała umo- 
rzenię sprawy. Jednakże Cygler uważał, że zarzą- 
"dzenie władzy było bezpodstawne, a doktór powinien 
być oddany pod sąd. Wichrowskiemu tak tłumaczył 

swój pogląd w tej kwestji:   

— Ot widzi pan, Polak zajmuje duże stanowisko, 
a nie jest państwowo usposobiony. Pan wie, jaki ja 
jestem przychylny dla Polaków, chciałbym aby 
wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni, a długo trzeba, 
żeby lojalnie pracowali dla państwa i cesarza. Polacy 
są zdolni i sprytni, więc jakie możliwości otwierają się 
przed wami w głębi Rosji, gdzie żadnej różnicy między 
Polakiem a Rosjaninem nikt nie robi. Nie można 
jednak pozwolić, aby doktór, urzędnik państwowy. 
człowiek inteligentny, pierwszą lepszą  „swołocz'* 
w więzieniu nazywał swoim towarzyszem. To nie dok- 
tór, a mierzawiec — z wściekłością zawołał 

biegając po gabinecie. 
Wieść o zdradzie stanu dyrektora kolei Wichrow- 

ski przyjął z wiełką rezerwą. Wydało mu się to zu- 
pełnie nieprawdopodobnem i obawiał się, że tym razem 
prokurator zapędzi się za daleko i zaszkodzi sobie. 

— Oczywiście, muszę być bardzo ostrożnym — 
mówił Cygler z chłodnym spokojem—występuję prze- 
ciwko wysoko postawionej osobie, więc mogą mnie 
zgubić. Czuję jednak, że mam silne atuty w ręku i ge- 
nerał poniesie zasłużoną karę. Mnie o siebie nie chodzi, 
mam tylko na względzie dobro państwa. Sprawa jest 
o to, że dyrektor kolei wydał Chińczykom ważne plany 
mostów kolejowych. Jest to zdrada stanu. Zadenun- 
cjował go jeden inżynier, dobrze wtajemniczony, który: 
niedawno został zwolniony z kolei. Przypuszczam, że 
dyrektor jest już uprzedzony i może kazał za mną 
śledzić. Trzeba jeszcze zasięgnąć pewnych informacyj 
od inżyniera, więc proszę pana zajść do niego wie- 
czorem. Chciałbym również wiedzieć, jakie on na panu - 
zrobi wrażenie. Liczę na pana, Wiesławie Juljano- 
wiczu, chodzi o bardzo ważną sprawę. 

(D. c. n.) 

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

    
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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