
Rek IX. Br. 136 (2378). «ine, Piątek 17 Czerwca 19382 r. 

aniuznost pocztowe opłacona ryczałtem 

Cena 20 groszy 

  

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  
BBBAŃCJA | ADMINISTRACJA: Wilna, lagieltońsha 3. Teistony: Rodaneji 7%, Adzuniotrocj 90. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. Sekretarz redzkcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. Administracja czynna ed godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwracą. 

Dyrskter wydewnistwa przyjmuj od godz. | —3 ppol. Ogłoszenis są przyjmowane: od godz. $—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 
@ВЬЛ PRENUMERATY: miesięcanie z odnoszenie do ówna lub przesyłką pocztową 4 sł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem —75 gr., w tekscie 50 gr., za tekstem—30 gr., kronika redskc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 

mioechaniowe — 20 gr. 2x wyraz. Do tych exa óalicza słę: no ogloszenia cyłrowe i tebelacyczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerąchi niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr, 
Ukżeś ogłoszeń 6-с!о łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Paljatywy. 
Wznowienie prac Komisji Głów- 

nej Konferencji Rozbrojeniowej w Ge 

newie zbiegło się z otwarciem obrad 

nad sprawami reparacyj i odszkodo- 

wań w Lozannie. Ogołocona z normal- 

nych turystów Szwajcarja -ciągnie 

przynajmniej pewien zysk z pobytu 

na swem terytorjum ogromnej ilości 

dyplomatów i ekspertów z całego świa 

ta. Czy natomiast będą mieli jakiś 

zysk ze swoich obrad zgromadzeni 

tam goście — jest rzeczą bardzo pro- 

blematyczną. 

Czteromiesięczne obrady genew- 

skie nie posunęły sprawy ogranicze- 

nia zbrojeń ani o krok naprzód. Prze- 

ciwieństwa, które zaznaczyły się już w 

okresie prac przygotowawczych, nie 

zostały bynajmniej usunięte. Eksper- 

ci biedzili się nad rozstrzygnięciem 

różnych kwestyj technicznych, do cze 

go, oczywiście, z powodu braku zasad 

niczego porozumienia politycznego 

dojść nie mogli. Konterencja Rozbro- 

jeniowa wyraźnie zamierała, przesta- 

no się nią interesować, a odzywały się 

również głosy by to nie w czas za- 

aranżowane widowisko przerwać i 

czekać dogodniejszych konjunktur po 

litycznych. Państwa ponoszą ogrom- 

ne koszta i demonstrują światu zupeł 

ną niemoc w rozwiązaniu podjętych 

problemów. Taki stan rzeczy powięk- 

sza tyłko ogólną niepewność i, pesy- 

mistyczne nastroje w - społeczeń- 

stwach. 

Państwa decydujące o losach roz- 

brojenia i unormowaniu stosunków fi 

nansowych reprezentowane są. przeż 

rządy, którym niezawodnie nie zbywa 

na dobrej woli. Ałe wola ta nie mo- 

że być dość silną ii jednolitą, aby po- 

konać piętrzące się trudności i anta- 

gonizmy. Labourzysta Mac Donald i 

Jiberał Simon są przedstawicielami 

rządu angielskiego, opartego o kon- 

serwatystów. Herriot jest zależny 

bądź od socjalistów bądź '' od 

centrum parlamentu francuskiego. 

Nowy kanclerz niemiecki wogóle. ni- 

ezego nie reprezentuje, stojąc na cze- 

le rządu przejściowego, który albo 

mtoruje drogę do władzy hitlerowcom, 

albo będzie próbował wejść na drogę 

dyktatury. Tylko Grandi może się 

pochwalić, że stoi za nim jednolity 

rząd faszystowski. Ale polityka faszy 

stowska chodzi  własnemi drogami, 

mimo, że to jej wielkiego pożytku nie 

przynosi. Przed paru dniami budże- 

towa komisja parlamentu włoskiego 

ogłosiła sprawozdanie o sytuacji go- 

spodarczej Włoch, która wygląda 

wręcz katastrofalnie: deficyt budże- 

towy rośnie bez ustanku, liczba bezro- 

botnych w ciągu kilku miesięcy pod- 

woiła się, eksport jest niemal spara- 

liżowany. 

Próby porozumienia podjąć się mu- 

siały państwa wciąż jeszcze potenejal- 

mie najsilniejsze. Herriot z Mac Do- 

naldem spotkali się w Paryżu i uzgod 

nili ogólną taktykę w Genewie i Lo- 

zannie. Uzgodnienie jednak nosi cha- 

rakter zupełnie prowizoryczny i na- 

stąpiło głównie dzięki radykalnej 

zmianie polityki niemieckiej, która 

porzuciła ostatecznie metody Strese- 

manowskie, przechodząc do gry ot- 

wartej. 

Wyraźnem prowizorjum jest pro- 

pozycja zawiesz. zbrojeń na 5—10 lat. 

Oznacza ona właściwie nic innego jak 

odsunięcie na przyszłość sprawy о- 

graniczenia zbrojeń. Ale jak to za- 

wieszenie ma wyglądać w praktyce? 

Kio będzie miał prawo i środki kon- 

troli wykonywania tego zobowiąza- 

nia” Czy za podstawę ma być przy- 

jęty stan obecny zbrojeń? Wystarczy 

tych pytań aby konferencja genew 

ska miała się o co kłócić prżez długie 

jeszcze miesiące. 

Sprzeciw ze strony Niemiec jest 

niewątpliwy. Żądają przecież one zu- 

pełnego równouprawnienia w zbroje- 

niach. czyli zniesienia krępujących je 

pod tym względem przepisów trakta- 

towych. Nacisk hitlerowców będzie 

tem silniejszy, ile że zakulisowy, nie- 

odpowiedzialny politycznie. Również 

St. Zjednocz. nie mają ochoty ustabili 

zować dzisiejszego stosunku swoich 

sił morskich do japońskich i angiel- 

skich. Porozumienie  francusko-an- 

gielskie natrafi więc na opozycję in- 

nych mocarstw. Rozpoczną się nowe 

tragi i usiłowania kompromisowe, czy 

li trwać będzie dałej dyskusja, tylko 

na inny temat. : 

W Lozannie Herriot z Mac Do- 

naldem wysuną drugie prowizorjum: 

przedłużenie moratorjum dla Niemiec 

na kilka miesięcy. Po wyborach nie- 

mieckich i amerykańskich sprawa 

znów powróci do Lozanny dla „osta- 

tecznego“ uregulowania. Niemcy żą- 

dają całkowitego anulowania swoich 

długów. Płacić nie chcą i nie będą. 

Wierzyciele przystaliby zapewne na 

to, gdyby St. Zjedn. zrezygnowały ze 

swoich u nich należności wojennych. 

Ale na to się nie zanosi, ani dziś, ani 

po wyborach prezydenckich. „„Macie 

pieniądze na zbrojenia, możecie więc 

i długi płacić* — powiadają Yankesi 
zarówno republikanie jak demokra- 

ci. 

  

Sytuacja jest niewyraźna i nieobie- 

cująca pomimo reklamy o porozumie- 

niu francusko-angielskiem. = Wobec 

egoizmu amerykańskiego i determi- 

nacji radykalizmu niemieckiego zgo- 

da paryska nie na wiele się przyda. 

Nie jest ona pierwszym krokiem ku 

porozumieniu ogólno-europejskiemu 

i dlatego jej znaczenie jest bardzo ©- 

graniczone. Europę rozdzierają wew- 

nętrzne antagonizmy, których szczy- 

tem jest nacjonalistyczna psychoza 

niemiecka. Centrum naszego konty- 

nentu stało się Trezerwuarem sił de- 

strukeyjnych dla ilei solidaryzmu eu- 

ropejskiego. Tego niebezpieczeństwa 

paljatywy lozańskie i genewskie nie 

są w stanie usunąć. 

Dla Polski zawieszenie zbrojeń i 

regulacja długów wojennych 0 tyle 

mają wartość, o ile wpłyną na zmianę 

nastrojów niemieckich. W  przeciw- 

nym razie będą to zobowiązania je- 

dnostronne, bowiem dziś państwem 

najbardziej wojowniczem i zagraża- 

jącem pokojowi są niby rozbrojone 

i najbardziej zadłużone Niemcy. 

Testis. 
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Popierajcie Ligę Morską 

"i Rzeczną! 
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Marszałek Piłsudski 
komandorem honorowym 

Jacht-Klubu. 

WARSZAWA. 16.VI. (Pat). „Pol- 
ska Zbrojna” donosi, że p. Marsza- 
łek Piłsudski przyjął najwyższą god- 
ność Oficerskiego Jacht Klubu Rze- 
czypospolitej — komandora honero- 
wego. 

Odznaczenie posła polskiego 
w Pradze. 

PRAGA. 16.VI. (Pat). Poseł Rze- 
czypospolitej w Pradze dr. Wacław 
Grzybowski odznaczony został przez 
prezydenta Masaryka wielką wstęgą 
orderu Białego Lwa. 

Drugi dzień pobytu okrętów 
angielskich. 

GDYNIA. 16. VI. (Pat). W drugim dniu 
pobytu dywizjonu kontrtorpedowców angiel- 
skich oficerowie brytyjscy byli podejmowani 
obiadem przez oficerów marynarki polskiej 
w kasynie garnizonowem w Oksywji. Po 
południu, na boisku marynarki wojennej w 
Oksywji, odbył się mecz piłki nożnej między 
drużyną marynarki angiełskiej a drużyną 
polskiej marynarki wojennej. zakończony 
zwycięstwem gości w stosunku 3:1 

    
    

    

„Dookoła załamuje się cały Świat”. 
LOZANNA, 16 6. (Pat). Konferen- 

cja lozańska otwarta została dziś ra- 
no w sali hotelu „Beau Rivage*. Na po 
siedzenie doptaszczeni zostali oprócz 
delegatów tylko dziennikarze. Na kon 
ferencji reprezentowanych jest. ogó- 
łem 16 państw, a mianowicie: Fran- 
cja, Anglja, Italja, Niemey, Japonja, 
Belgja, Polska, Czechosłowacja, Ru- 
munja, Nowa Zelandja, Południowa 
Afryka, Australja, Kanada, Grecja, 
Portugalja i Jugosławia, LŽ 

Parę minut po godz. 10 delegaci są: 
już w kompłecie, Gdy wchodzi pre-- 
zydent kontederaeji szwajcarskiej, . 
wszysey wstają. Następnie Herriot 
imieniem sześciu mocarstw zaprasza- 
jących proponuje kandydaturę Mae 
Donalda na przewodniczącego konfe- 
rencji. Propozycja ta zostaje przyjęta, 
póczem prezydent Motta wygłasza 
przemówienie powitalne imieniem. 
władz szwajearskich, podkreślająe do 
niosłość konfereneji. Mac Donatd 
krótko dziękuje, poczem prezydent 
Motta opuszcza salę. : 

Głes zabiera Mae Donald, który nx 
wstępie omówił sytuację, w jakiej 
zbiera się konferencja, przypomina- 
jąe upadek handłu światowego, który 
wynosi dziś tylko połowę cyfry z roku 
1929. Liczba bezrobotnych osiągnę- 
ła 25 miłjonów. 

Znajdujemy się dziś wobee kata- 
strofy światowej. Żaden kraj nie jest 
oszczędzony przez kryzys. Żaden nie 
może się izolować, gdyż dookoła za: 
łamuje się cały świat”. 

Mówea podkreśla dalej, że konte- 
rencja zebrała się nie dla zbadania: 

jednej z. przyczyn kryzysu, mianowi- 
cie dziedzietwa finansowego wiel 
kiej wojny. Załatwienie tej sprawy 
musi być wstępem do dalszych. prze 
nad przywróceniem dobrobytu. Ko- 
niecznie jest działać z szybkością. Pro 
blem nie jest tylko zagadnieniem 
szczegółów technicznych, ale i szero0- 
kich zasad, Pierwsza zasada, która 
narzuca się konfereneji, to zasada, źe 
żadne zobowiązania nie mogą być je- 
dnostronnie unieważniene.! Uzupeł- 
nieniem tej zasady winno być że 20- 
bowiązania, niemożliwe do wykona- 
nia, muszą być rewidowane. Mówea 
przypomniał następnie, że zaprosze- 
nie na konferencję przewiduje roz- 
szerzenie jej prae. Nadarza się okazja 
porozumienia się co do zatrzymania 
wpływów, które działają ku zniszcze- 
niu wszystkieh. Europa nie może 
działać sama, to też Mae Donałd wita 
z zadowoleniem zapowiedź, że pa 
skończeniu obeenej fazy prae konfe- 
rencji Stany Zjednoczone będą współ. 
pracowały w badaniu szeregu. rozle- 
głych problemów gospodarczych. 

-. 'Mówea podkreślił dalej związek 
między kontereneją łozańską a genew 
ską. Podkreślił także a naciskiem, że 
zadaniem: mężów stanu jest nietylko 
przezwyciężenie trudności gespodar- 

* czych, ale i zapewnienie okresu poka 
ju palitycznego, podezas którego na 
rody nie będą niepokojone ebawą woj 
ny i pogłoskami © wojnie. 

Kończąc swe przemówienie, Mae 
Donald wezwał kontereneję, by pow- 
zięła śmiałe decyzje, które przyniosą 
ulgę eałemu światu. 

Nowe dekrety Hindenburga. 
BERL/N, 16. 6. (Pat). Dzisiaj w go- 

dzinach południowych ogłoszony z0- 
stał tekst nowego dekretu polityczne- 
go prezydenta Rzeszy, Składa się on 
z 5 części, obejmujących przepisy o 
zgromadzeniach publicznych i pocho- 
dach, wydawnietwach perjodycznych, 
organizacjach. politycznych, karach 
za przekroczenia i postanowienia koń 
cowe, 

W zakresie zgłaszania zakazów 
zgromadzeń publicznych, pochodów 
pieszych i na samochodach poszeze- 
gólne zarządzenia przewidują złago- 
dzenie dotychczasowych przepisów. 
Na wypadek wykroczeń minister 
spraw wewnętrznych Rzeszy upoważ 
niony jest przywrócić na całym ob- 
szarze lub poszczególnych częściach 
ebostrzone przepisy i meldowania 
zgromadzeń, względnie całkowity za- 
kaz. Wszelkie przepisy, ograniczają- 
ce publikowanie wydawnictw perjo- 
dycznych, ulotek i t. p. przez zalega- 
lizowane organizacje, zostaną zniesio- 
ne.! Utrzymany jest natomiast zakaz 
wydawnietw perjodycznych w wypad 
kach wystąpienia przeciwko instytit- 
€jem prawnym, państwowym, religij- 
nym oraz przeciwko władzy. Zacho- 
wany zostaje pozatem obowiązek о- 
głaszania komunikatów rządowych i 
najwyższych władz krajowych. 

W udziałe, dotyczącym organiza- 
eyj politycznych nowy dekret przewi- 
duje obowiązek uzgadniania statutów 
z ministrem Spraw wewnętrznych 
Rzeszy dla wszelkich związków po- 

litycznych, występujących nazewnątez 
w zwartym szyku. Dełsze postanowie 
nia przewidują ostre kary za rezmaite 
przekroczenia.! Ostatnia część dekre- 
tu zawiera wreszcie m. in. uchylenie 
istniejącego dotycheząs zarządzenia © 
zakazie istnienia hitlerowskich ćddzin 
łów szturmowych i innych organiza- 
cyj narodowo-socjalistyecznych e cha- 
rakterze wojskowym,  wydanegb  t3 
kwietnia r. b. | 

Dekret wchodzi w życie od jutra. 
Równocześnie ogłoszone zostały pierw 
sze rozporządzenia wykonawcze do 
tego dekretu. 

Wydany razem z tekstem. dekrcta: 
komunikat Kiura Wolifa zaznacza, 
że wydając ten dekret Prezydent Rae- 
szy i rząd miał przedewszystkiem ma 
oku zbliżające się decydujące wybory, 
przed któremi chciał przynajmniej w 
części przywrócić swobodę polityczną 
ograniczoną poprzedniemi dekretami. 

Oddająe dekret dó opublikowania 
prezydent wystosował list do mini- 
stra spraw wewnętrznych Gayla, w 
którym oświadeza, iż zaakceptował 
zaproponowane mu przez rząd Rze- 
szy złagodzone przepisy w tem prze- 
świadezeniu, że walka poglądów po- 
litycznych w Niemczech nie doprowa- 
dzi do aktów gwałtu. Jeżeli oczekiwa- 
nia te nie spełnią się, prezydent Rze 
szy Hindenburg zapowiada zastose- 
wanie wszystkich dostępnych mn 
środków konstytucyjnych przeciwko 
wykroczeniom w tym zakresie. 

Wspólny front hitlerowców 
i komunistów. 

Sejm pruski żąda wystąpienia Rzeszy z Ligi Narodów. 
BERLIN, 16. 6. (Pat). Sejm pruski 

przyjął głosami hitlerowców i komu- 
nistów wniosek frakcji komunistycz- 
nej. zwracający się do rządu Rzeszy z 

wazwaniem, żaby niezwłocznie zgłc- 
sił wystąpienie Niemiee z Ligi Naro- 

dów. 

Burzliwe debaty w sejmie pruskim. 
BERLIN. 16.VI. (Pat). Sejm prus- 

ki kontynuował 16b. m. dyskusję w 
sprawie amnestji politycznej. Deba- 
ta miała chwilami przebieg bardzo 
burzliwy. Kiedy jeden z posłów hit- 
lerowskich ostro zaatakował socjal- 
demokratów, niemal nie doszło do 
bójki. Głosowanie nad projektem 
ustawy o amnestji politycznej odro- 

czono do przyszłego tygodnia. Sejm 
przeważającą większością głosów 
przyjął wniosek nacjonalistów o wy- 
puszczenie niezwłocznie z więzienia 
przywódcy radykalnych prawico- 
wych związków chłopskich Klausa 
Heima, skazanego za zorganizowa- 

nie zamachów terorystycznych prze- 
ciwko władzom administracyjnym. 

  

Syn zabija ojca bombą. 
WIEDEŃ, 16. VŁ. (Pat). Na burmistrza 

miasta Gracu Hochstrassera dokonano za- 
macha bombowego. Burmistrz został zabity. 
Okazało się, że zamachu tego dokonał syn 
Hechstrassera, student medycyny. Jak do 
noszą dzienniki, między ojcem a Synem pa- 

nowały ciągłe nieporozumienia, ponieważ 
ojciec potępiał przekonania polityczne syna. 
Tuż przed zamachem stwierdzono, że młody 
Hechstrasser zakupił u robotników kamie- 
niołomu, materjały wybuchowe. 

"KONFERENCJA Ww LOZANNIE. 
Dzisiejsze posiedzenie 
plenarne będzie tajne. 

Komunikat oficjalny. 
LOZANNA. 16.VI. (Pat). W dn. 

"16 b. m. odbyło się krótkie poufne 
posiedzenie delegatów mocarstw t. 
zw. zapraszających. Po posiedzeniu 
wydany został komunikat następu- 
jący: 3 : 

„Przewodniczący konferencji lo- 
zańskiej konferował z członkami de- 
legacji brytyjskiej i z innymi dele- 
gatami mocarstw zapraszających co 
do zarządzenia na drugie posiedze- 
nie plenarne. Zdecydowano, że ju- 
trzejsze posiedzenie będzie tajne". 
Z komunikatu tego wynika, że te- 
matęm posiedzenia była jedynie 
kwestja jawności lub tajności piąt- 
kowego posiedzenia, na którem ma- 
ją wygłosić expose poszczególni de- 
legaci. ; 

Spotkanie Herrlot—von Papen 
LOZANNA, 16 VI. (Pat). We 

czwartek w poludnie kanclerz von 
Papen złożył wizytę Herriotowi, z 
którym odbył dłuższą rozmowę. By- 
ło to pierwsze spotkanie nowych 
szefów rządów Francji i Niemiec. 
W czasie rozmowy von Papen przed- 
stawił w ogólnych zarysach treść de- 
klaracji, jaką złoży na jutrzejszem 
posiedzeniu konferencii w sprawie 
kryzysu gospodarczego i finansowe 
go Rzeszy, zmuszającego ją do 
wstrzymania wpłat odszkodowaw- 
czych. Następnie von Papen przed- 
stawił swe stanowisko w sprawie 
stosunków  francuske - niemieckich. 
Herriot ze 'swej strony podkreślił z 
całym naciskiem konieczność szcze- 
sej współpracy międzynarodowej. 

„Min. Zaleski zapoznał się . 
# von Papenem. 

LOZANNA. 16.VI (Pat). Na 
czwartkowem posiedzeniu konferen- 
cii Mac Donald zapoznał ministra 
Zaleskiego z von Papenem. 

Giełda reaguje. 
Poprawa kursu pożyczek 

{ centr.-europejskich. ‚ 

LONDYN. 16-VI. (Pat). Pożyczki 
zagraniczne Centralnej Europy do- 
znały dziś na giełdzie londyńskiej 
poprawy z powodu optymistycznej 
oceny rozpoczynającej się konfe- 
rencji lozańskiej. przez City. Rów- 

„nież 7 proc. polska pożyczka stabi- 
Jlizacyjna podniosła się o jeden 
punkt, dochodząc do kursu 55. 

- Moratorjum ohu transz 
: na 6 miesięcy. 
PARYŻ, 16. VI. (Pat). „Le Petit Pari- 

sien* zapewnia, że Mac Donald s Herriot 
postanowili zgodnie zaproponować w toku 
sozmów prywatnych udzielenie Rzeszy w dn. 
30 czerwca na: przeciąg 6 miesięcy morator- 
jum, rozciągającego się nietylko na tran- 
szę reparacyjną, t. zw. warunkową, lecz rów 
nież i na bezwarunkową, to zn. na kwotę, 
przypadającą Francji za iereny zniszczone. 

'Fłasco strajku w Łodzi. 
. ŁÓDŹ, 16. VI. (Pat). Strajk powszechny 

w przemyśle łódzkim proklamowany przez 
powołaną specjalnie komisję, zawiódł na ca- 
łej linji. Związki zawodowe zrzekły się od- 
powiedzialności za akcję strajkową, na któ- 

та nie miały wpływu, wobec czego załogi 
tabryczne wstrzymały się od porzucenia war 
ształów. W: godzinach przedpołudniowych 
strajkowało zaledwie kilka fabryk, zatrud- 
miających po kilkadziesiąt robotników. 

Strajk trwał zaledwie około godziny. 

Figle i awantury 
w austrjąckiej radzie związkowej. 

WIEDEŃ, 16. VI. (Pat). Przed wczoraj- 
szem posiedzeniem Rady związkowej naro- 
dowi socjaliści ulokowali się z przyborami 
toałetowemi w. sałi klubowej parlamentu, 
domagając się przydzielenia im lokalu klu- 
bowego. Doprowadziło to do ostrej utarczki 
słownej między prezydentem Rady narodo- 
wej Rennerem a narodowymi socjalistami, 
którzy uspokoili się dopiero po pržydzie- 
leniu im lokalu klubowego. 

Na posiedzeniu Rady związkowej przed- 
łożyli narodowi socjaliści w formie wnios- 
ków cały swój program partyjny. Cztery go- 
dziny obrad wypełnione były awanturami 
między narodowymi socjalistami i przedsta- 
wicielami innych stronnictw. Jeden z na- 
rodowych socjalistów wyraził się obraźliwie 
o rządzie, wskutek czego kanclerz wraz z 
ministrami demonstracyjnie opuścił salę. 
Inny narodowy socjalista zapalił papierosa. 
Wywołało to burzę protestów ze strony ze- 
branych. 

Dyskusja toczyła się nad ustawą o zre- 
dukowaniu kapitału towarzystw akcyjnych, 
uchwaloną przez parlament. 

Złoto wciąż płynie.! 
PARYŻ, 16. VI. (Pat). Do Cherbourga 

przybyły 164 beczki złota wartości 225 milj. 
franków, przeznaczone dla Francji 4 Szwaj- 
earji. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Bank Francuski wycofuje z Ameryki re- 
sztę swych wkładów w sumie 150 miljonów 
dolarów. Bankierzy .nowojorscy kokietują 
mocarstwa jak mogą. Obniżyli stopę dys- 
kontową dla dewiz zagranicznych ale i to 
nie pomaga. Francja nie ma zaufania do sy- 
tuacji walutowe-kredytowej U. S. A. 

* + * 

Turcja robi swoją „piatiletkę*. Rząd 
opracował plan gospodarki narodowej na 
trzy lata. Kemaliści przewidują uwolnić Tur_ 
cję najpóźniej w 1936 r. od wszełkiego przy- 
wozu produktów zagranicznych, które można 
wytwarzać w kraju. Rozbudowę przemysłu 
tureckiego finansować mają Sowiety do wy 
sokości 8 milj. dolarów a Włochy w wyso- 
kości 800 milj. lirów. 

® z * 

Rząd polski projektuje jakoby cofnięcie 
zwrotu oeł przy wywozie wyrobów hutni- 
czych. Zaniepokoiło się tem hutnictwo żela- 
zne G. Śląska i Zagłębia Dąbrowsko-Krako 
wskiego. Przedstawiciele hutnictwa twierdzą 
że cofnięcie pomocy finansowej państwa 
zmniejszy zdołność konkurencyjną polskiego 
przemysłu żelaznego na rynkach zagranicz- 
nych i odbije się ujemnie na stanie zatrud- 
nienia i aktywności bilansu handłowego. 

+ * 4 

Konferencja drzewna w Wiedniu dopro- 
wadziła do porozumienia drzewnego ekspor- 
terów austrjackich, czechosłowackich, poł. 

skich, rumuńskich, jugosłowiańskich i łote- 
wskich. Delegacje zawarły układ dostósowu- 
jący eksport drzewny poszczególnych kra- 
jów do popytu na rynku światowym. Wy- 
brano Komitet Wykonawczy. 

A ok 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu prowa_ 
dzi intensywne prace na stworzeniem ogól 
nego syndykatu przemysłowców naftowych. 

oz = * 

Amerykańskie konsorcjum zmuszone jest 
chcąc nie chcąc prołongować kredyty dla 
niemieckiego Gołdu Disconto-Bank płatne w 
lipcu w wysokości 50 miljonów dolarów po 
raz drugi na rok. 

© 

Bank Angielski utworzył w porozumieniu 
2 innemi bankami angielskiemi specjalny 
komitet ochrony interesów brytyjskich po- 
siadaczy bonów pożyczek emitowanych przez 
Ligę Narodów. Prezesem zostaje sir Austin 
Chamberlain. Widocznie z pożyczkami Ligi 
Narodów jest niedobrze, Głównymi odbior- 
cami tych pożyczęk były: Austrja, Bułgarja, 
Grecja, Rumunja i Węgry. Już nie płacą na- 

- deźnych rat Węgrzy, Bułgarja i Grecja. Cóż 
więc dziwnego, że kursy pożyczek ligowych 
obniżają się systematycznie i Angłicy się 
niepokoją. 

Układ handlowy polsko- 
turecki. 

WARSZAWA, 16. VI. (Pat). W dn. 
16 b. m. w wyniku rokowań trwają- 
cych od kilku dni, prowadzon. przez 
wiceministra Doleżala z jednej strony 
z drugiej zaś przez delegatów rządu 
tureckiego: wiceministra przemysłu i 
handlu w Ankarze Arif Bey'a i dyre- 
ktorą tureckiego instytutu Eksporto- 
wego Dżemad-Bey'a, został podpisany 
przez podsekretarza stanu w MSZ Be- 
cka i wiceministra przemysłu i han- 
dłu Doleżała oraz przez wymienionych 
delegatów tureckich układ handlowy, 
mający na celu uregulowanie pew- 
nych kwestyj w obrocie handlowym 
polsko-tureckim. 

Poprawa kursu pożyczki 
polskiej. 

LONDYN, 16. VI. (Pat). 7 proc. polska 
pożyczka stabilizacyjna doznała dziś na gieł 
dzie londyńskiej bardzo znacznej zwyżki, 
podnosząc się w ciągu jednego dnia o 4 
punkty z 55 na 59. 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA, 16. VI. (Pat). Wi pierw- 

szym dniu ciągnienia 2-ej klasy 25 Loterji 
Państwowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 30 tys. zł. wygrał nu- 
mer 751838 i 1000 zł. — Nr. 19390. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WARSZAWA, 16. VI. (Pat). Londyn 32,61 
-— 32,46. Nowy York 8,915 — 8,895. Szwaj- 
carja 174,00 — 173,57. Praga 26,41 — 26,35. 
Berlin 211,15. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po- 
życzka budowlana 33,75, — 5 proc. konwer- 
syjna 34. — 4 proc. dolarowa 47,50 — 47,75. 
— 7 proc. stabilizacyjna 44,75 — 44,13. — 
8 proc. warszawskie 53,75 — 52,50 — 58,25 
— 54,50. — 8 proc. Łodzi 52,50. — 10 proc. 
Siedlec 47,75. — Tendencja na pożyczki mo- 
cniejsza, na listy niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 70. Sole Potasowe 
80. — Tendencja utrzymana. 

Bilans handlowy Niemiec. 
BERLIN, 16. VI. (Pat). Ogłoszony dzisiaj 

bilans handlu zagranicznego Niemiec wyka- 
zuje spadek importu w maju do 351 milj. 
mk., czyli ilościowo do stanu z marca r. b. 
W. porównaniu do kwietnia import spadł o- 
gółem o 76 miljonów. Z tego import środ- 
ków żywności obniżył się o 25 milj. mk., 
surowców zaś o 44 milj. mk. Największej 
redukcji uległ import towarów z Ameryki. 
Eksport w maju wyraża się cyfrą 447 mil- 
jonów. W porównaniu do miesiąca poprzed- 
niego spadł o 34 i pół miljona, z czego 14 
miljonów przypada na surowce, a 17 miljo- 
nów na fabrykaty. Zmniejszeniu uległ prze- 
dewszystkiem eksport do Francji, Stanów 
Zjednoczonych, Hołandji i Wielkiej Brytanji 
z którą Niemcy mają obecnie bierny biłans 
handlowy. Zwyżce uległ natomiast eksport 
do Sowietów i Chin. Nadwyżka eksportu 
nad importem wyniosła w maju 96 miljo- 
nów mk. wobec 54 milj. w kwietniu r. b.



- Kapitalna praca z zakres historji 
gospodarki miejskiej w Wilnie. 
Jest nią wydana ostatnio Z racji 

ogólnopolskiego Zjazdu Wodociągow- 
ców i gazowników w Wilnie (w dniach 
                             

Jensza p. t. „Wodociągi i Kanalizacja 
m. Wilna”). 

Autor wybitny znawca opracowa= 
nej przez siebie gałęzi gospodarki miej 
skiej, mimo poważnego fachowego cha 
rakteru swej pracy, przeznaczonej w 
gruncie rzeczy tylko dla specjalistów, 
tak zręcznie wykorzystuje w jej wstę- 
pie momenty emocjonalne z historji 
stołecznego grodu, iż czyni ją przy- 
stępną nawet dla laików." 

We wstępie zaraz czytamy: 
„Przed dwudziestu laty, wiosną ro 

ku 1932 przystąpiono do robót obec- 
nie istniejącej kanalizacji m. Wilna, 
a w lipeu przystąpiono do budowy 
wodociągów i zakładano fundamenty 
pod stacje pomp w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Poświęcenia tych budowli 
dokonało miejscowe duchowieństwo 
prawosławne w obecności władz rzą- 
dowych. Lecz ówczesny prezydent mia 
sta $. р. M. Węsławski, kierownik ro- 
bėt inž. E. Szenfeld oraz grono współ- 
pracowników nie mogło zgodzić się z 
myślą, że poświęcenie nastąpiło nie 
po myśli i woli większości mieszkań- 
ców „miasta i chcąc zadokumentować 
polskość miasta i jego instytucji spo- 
rządzili w wielkiej tajemnicy konspi- 
racyjny akt erekcyjny. który w nócy 
zamurowano, pod fundamenty Stacji 
Pomp. 

Nie mogę wślad za tem nie zacy= 
tować za autorem treści owego histo- 
rycznego dokumentu, zaczerpniętego z 
artykułu „Wodociągi i Kanalizacja, a 
polityka rusyfikacyjna*, pióra Dyr. 
Ludwika Piekarskiego, który na trzy 
lata przed wydaniem książki inż. Jen- 
sza ukazał się w fachowem czasopiś- 
mie „Sanitarna Technika* w r. 1929. 
Brzmi on zatem dosłownie, jak nastę- 
puje: 

„Wilno dnia 11/24 lipca 1912 roku. 
W dniu dzisiejszym położono kamień 
węgielny fundamentów pod budynek 
av ogrodzie Bernardyńskim dla urzą- 

© dzenia w nim Stacji Pomp Wodocią- 
gów Wileńskich. 

Miasto obecnie liczy 235.000 miesz- 
kańców, a wodociągi zaprojektowane 
na 30.680 mtr. sześc. na dobę dla 
350.000 mieszkańców. Budowa zapo- 
czątkowana została przez Zarząd Miej 

który składa się z następujących 
osób: Prezydent miasta — Michał Wę- 
sławski, zastępea Prezydenta — Kon- 
rad Niedziałkowski, Czł.: Zarządu do 
spraw budowy kanalizacji i wodocią- 
gów — Andrzej Tupalski, Czł. Zarzą- 
du, dó spraw budownictwa miejskiego 
— Ksawery Zubowicz, Czł. Zarządu 
dó spraw ekonomicznych — Michał 
Dobrowolski, Czł. Zarządu do spraw 
handlu — Ludwik Karpowicz. Budo- 
wa prowadzona jest podług projektu 
i pod kierownictwem głównego inży- 
niera Szenfelda przy pomocniczym u- 
dziale inżyniera Bolesława Szwengru- 
bena i technika budowlanego Fdwar- 
da Anca. Biuro Techniczne składa się 
z następujących 'osób: Kierownika Ga- 
bryela Sokołowskiego, inżynierów Ste- 
jana Kajrysa, Stanisława  Doboszyń- 
skiego, Kazimierza Łaszkiewicza i tech 
ników Czesława Zarzyckiego, Piotra 
Kremera, Aleksandra Wasilewskiego i 
Kazimierza Żejmy. Kancelarja prowa- 
dzona przez inżyniera Józeja Litauera 
przy udziale Mieczysława  Wiercińs- 
kiego, Joachima Górskiego i Marji 
Kaczkowskiej. Elewacja budynku о- 
pracowana przez technika Kazimierza 

Zimermana. 

Założenie kamienia odbyrva się bez 
przyjętych w Polsce ceremonji z powo- 

du istniejącego położenia politycznego 
w Kraju” (Podpisy). 

Wyjęcie na. światło: dzienne tego 
dokumentu chlubnie świadczy 6 głę- 
bokiem poczuciu polskości w Wilnie 
u dawnych „zrodzonych i wychowa- 
nych w. niewoli“ sterników i pracow- 

4 Wydawnictwo Magistratu m. Wilna, 
wytłoczone w Zakałdach Graficznych „Znicz* 
Wilno, 1932 r. 

      

ników zarządu miejskiego. Autor „We 
dociągów i Kanalizacji m. Wiłna* p. 
inż. H. Jensz notuje dalej skrzętnie 
fakty istnienia ciągłości pracy połs- 
kiej w tej dziedzinie gospodarki miej- 
skiej, obficie cytując wyciągi z aktów 
i przywilejów królewskich oraz ustaw 
miejskich z okresu b. W. Księstwa Li- 
tewskiego. 

Historja zatem wodociągów wileń- 
skich datuje się od r. 1535, o czem 

szczegółowych informacyj zaczerpriął 
autor ze „zbioru praw i przywilejów* 
wydanych przez Piotra Dubińskiego, 
burmistrza wileńskiego w r. 1788 i 
monumentalnej pracy J. $. Kras 
skiego p. t. „Wilno, od początków: 
go do roku 1750". Akt pierwszy w tym 
względzie nadał miastu w r. 1535 Krół 
Zygmunt I naskutek- petycji Rady 

Miejskiej, zezwalając na „korzystanie 
ze źródeł Wigry, będących w posia- 
daniu wyłącznem XX. Dominikanów 
oraz przy ulicy Subaczej (Subócz) 
„Dominikanie sprzedając miastu tę 
wodę warowali, iż nikt prócz mich 
(nawet Biskup) nie miał-do niej pra- 
wa, chyba Król na zamek w razie po- 
trzeby“. 

Wodę dostarczało miasto swym 
mieszkańcom przy pomocy przepro- 
wadzonych rurociągów, meme za 
to stosowną opłatę. 

„Kanał od Wingra, Trockim zwa: 
ny, wyprowadzony został przez XX 
Jezuitów Dom. Probationis; którym 
go dozwolono za opłatą 10 zł. rocznie 
z warunkiem aby miastu samemu w 
razie potrzeby nie broniono tej wody. 
W roku 1733 na plac. Wingry zwany, 
znowu wzięli intromissję ,Dominika- 
nie“. 

W miarę rozrostu miasta poza źró- 
dłami wodę dostarczano z artezyjskich 
studzien których znaczną ilość, do cza 
su wprowadzenia planowej gospodar- 
ki wodociągowej w dawnem Wilnie 
powstała. Przy tem wszystkiem pod- 
kreślić należy, że zasilanie miasta wo- 
dą ze źródeł odbywało się głównie za 
pomocą zdrojów publicznych. 

Zamiana rur drewnianych w daw- 
nym systemie wodociągowym — "na że 
liwne przeprowadzona była w latach 

1879 — 1882. W tym czasie, prowadzą 
cy badania hydrologiczne inż. Jasiń- 
ski stwierdził, że źródła Wingry, z któ 
rych brała swój początek rzeka Ko- 
czerga, zasilająca fosy za wałem sta- 
rego miasta mogą. dostarczyć do 
110.000 wiader na dobę; Źródła Misjo+ 
narskie około 24.000 i Ostrobramskie 
około 15.000 wiader. 

Rury żeliwne biegły ulicami: Za- 
walną, Trocką, Dominikańską i Św. 
Jańską do kościoła Św. Jana, dałej 
odchodziły od tej głównej magistrali 
wingierskiej rozgatęzienia: 1) do ryn- 
ku Drzewnego, 2) ul. Niemiecką do 
Żydowskiej i 3) Wileńska na plac Na- 
poleona do fontanny. 

Na tej sieci urządzono 7 zdrojów; 
z wody źródeł wingierskich korzysta- 
ły trzy łaźnie oraz 27 prywatnych po- 
sesyj. 

Co do źródeł Misjonarskich to wo- 
da „ujmowaną była zapomocą drew- 
nianych studzien, połączonych ze 
zbiornikiem murowanym. Źródła te 
obsługiwały dzielnice Zarzecze, ostat- 
nio, t. j. od r. 1931 zasilany jest tą wo- 
dą zbiornik Pomp w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. 

Źródła Ostrobramskie, najbardziej 
skąpe w zasoby wody obsługiwały.dzi- 

    

  

  

siejsze ulice  Beliny, Ostrobramską, 
Końską, Bosaczkową, Hetmaūską i 
Wielką do ul. Sawicz. х 

Następnie inż. Jensz poświęca spo- 
ro miejsca fachowemu omówieniu. pro- 
jektów wodociągowych, głównych ini- 
cjatorów współczesnych urządzeń wo- 
dociągówo- -kanalizacyjnych w” Wilnie 
inż. E. Szymańskiego i Sżeńfelda. oraz 
sprowadzonego specjalisty niemieckie- 
go inż.0. $mrekera. Największe zasłu- 
gi położył w tym zakresie inż. E. Szen 

teld, „Którego przyjęty plan, rożbudo- 
wy sieci kanalizacyjnej i wodociągo- 
wej, jak wynika z pracy inż. Jensza, 
obecnego dyrektora: tego działu .g0s- 

- WAKACJE. 
od 14 zł. (horrendalna cena np. pen- Zima sunie się powoli w filcowych 

„walonkach* i ciężkim korzuchu śnie 
gowym, ale wiosna i lato pędzą na 
skrzydłach motylich. Dopiero co zie- 
łone listki były malutkie a oto juź 
widzimy puchy przekwitłej cykorji... 
Wakacje, letniska, uzdrowiska, ku- 
racje, obozy skautowskie, kolonje let- 
nie, wszystek. coroczny tryb letni wisi 
nad... nie, nie nad głowami, bo te 
oddawna wiedzą czego trzeba rodzi- 
nie, ałe nad symboliczną kieszenią, 
która zieje przeraźliwą pustką. 

Jednak trzeba: koniecznie coś ob- 
myślić, jakoś zaoszczędzić, żeby móc 
odpocząć. Prócz zajęć zimowego se- 
zonu nasz klimat ostry, północny 
o tyle wyczerpuje organizmy, że 
wszystkie wstawania przez wiele mie 
sięcy przed świtem. dreptanie do za- 
jęć w silny mróz, przebywanie w nie- 

dogrzanych lub przegrzanych lokalach 
biurowych i szkolnych, odbijać się 
muszą na siłach pracujących i i potrze 
ba tego minimum  odrestaurowania. 
jakie daje wyjazd .na trawkę". 

Pomówmy o najtańszych środkach 
spędzenia lata, bo o droższych każdy 
i tak potrafi pomyśleć. Pensjonatów 
jest dużo do wyboru, w miejscach mo 
dnych, leczniczych, na każdą cen? 

sjonatu w Werkach), do 8 i 7 zł. 
dziennie, w skromniejszych lokałach 
miejsc klimatycznych. Nasze wody są 
doskonałe, właściwości lecznicze t:i- 
kich źródeł jak. Krynica, Truskawiec, 
Inowrocław, Busk, Solec, Morszyn, 
Ciechocinek, są aż nadto dobrze zna” 
ne, by je potrzeba reklamować, Czy- 
nią to wreszcie umiejętnie zarządy 
zdrojowe, dając każdemu zaintereso- 

wanemu szybkie i dokładne informa- 
cje. Ci co mieli pieniądze na wyjazdy 
zagranicę, motywowali pominięcie 
zdrojowsk krajowych chęcią zwiedze- 
nia czegoś, gdzieś, obecnie, przy pod- 
niesieniu ceny za paszporty do 400 zł. 
dła wszystkich śmiertelników i znie 
sieniu wielu ulgowych, zagranicą wy- 
daje się mitem. Polska jednak ma 
wiele cudnie pięknych zakątków do 
zaofiarowania swym mieszkańcom. 
Do wyboru: góry, lasy, jeziora, ms 

rze, gorącą „rivierę* t. j okolice Za- 
leszczyk, Jamny, Worochty, Kosso- 
wa, i krzepiący wichrem słonym cały 
półwysep  hełlski, albo  małowni- 
cze brzegi Wilji i Narocza. Wszędzie 
wiejscy ludzie ludzicm miejskim u- 
rządzili pokoje, przygotowali warunki 
odpowiednie do odpoczynku. Ale trze 

      

Eee W I LE _Ń ŠE: 

Nie wszystko w porządku 
w państwie Wschodzącego Słońca. 

(Oryginalna korespondeneja z Pekinu). 
Porozumienie WZ spowodowało 

wyraźne zmiany w 
tycznej na Dalekim Wschodzie. Porozumie- 
mie te stało się poważnym uspokajającym 
czynnikiem. Lojalna realizacja tego porozu- 
mienia przez Japonję, która natychmiast 
rozpoczęła ewakuację rejonów w okolicy 
ujścia Jang-Tse-Kiangu. paraliżowała aktyw- 
ność kaniońskich przywódców politycznych, 
„starających się wykorz. kompromis szang- 
hajski dla wystąpień wewnętrznej przeciw- 
naukińskiej polityki. W: kołach Koomintan- 
gu, rządu nankińskiego, jak również w ko- 
łąch zbliżonych do Czansolina ustępliwość 
Tokia spotkała się w Szanghaju z przychyl- 
nem stanowiskiem, a w chińskiej prasie rzą- 
dowej pojawiają się głosy wzywające do „za 
niechania bezeełowej wojny i nawiązania 
przyjacielskich stosunków, które tak potrzeb- 
ne są dla obu narodów ze względów życio- 
wych, Z drugiej zaś strony Joszizawa pod- 
kreŚlił w tych dniach, że „Japonja gotowa 
jest podać Chinom ABA dłoń, jeśli 
Chiny chętne będą do takiego kroku*. Za- 
graniczne koła w Chinach oczywiście bardzo 
zadowolone są ż pomyślnej likwidacji wy- 
prawy szanghajskiej, która wyraźnie zagra- 
žala ich interesom a Sir Miles Lampson jest 
faktycznym bohaterem dnia, 

„ Jeśli chodzi o FMandżurję, to sytuacja w 
tym Kkraja jest nadal napięta. Kraj tak jak 
dawniej objęty zostaje ruchem partyzanckim 
a Japończycy zmuszeni są wysyłać do Char- 
binu coraz to nowe oddziały wojskowe. О- 
czywiście i w Mandżucji w ostatnich dwóch 
tygodniach nastąpiło pewne wyjaśnienie: na- 
pięcie stosunków japońsko-sowieckich wprost 
demonstracyjnie zostało osłabione. 

Po wzruszających dniach kwietniowych, 
kiedy w Charbinie masowo aresztowani byli 
cbywatele sowieccy i kiedy prasa japońska 
obwiniała Sowiety, że popierają a nawet 
organizują ruch. partyzancki w Mandżurcji 
północnej, skłaniając tem do przygotowań 
wcejennych ua Dalekim Wschodzie, podczas 
gdy prasa sowiecka w swych artykułach 
wsłępnych vawzięcie atakowała Japonję — 
nastało obecnie pewne uspokojenie. Odpo- 
wiedziałni politycy japońscy od pewnego cza 

jednogłośnie mówią o tem, że rząd to- 
Lista nie żywi. najmniejszych zamiarów 
wrogich wcbee Sowietów. Japonja nie rości 
sobie żadnych pretensyj do terenów rosyj- 
skich i uie ma zamiaru szkodzić interesom 
sowieckim ma Dalekim Wschodzie. Zapewnie- 
nia te, którym towarzyszą odpowiednie ko- 
mentarze prasy jak również — eo jest naj- 
ważniejsza — pasywność japońskich sił nz 
granicy. sowieckiej przyniosły widoczne us- 
pokojenie również w kołach sowie 

Zważywszy powyższe fakty i uŚwiado- 
miwszy scbie nastroje ostatnich dni przycho 
dzimy do przekonania, że w rządzących ko- 
łach japońskich zwycięża w ostatnim czasie 
umiarkowana, ostrożna polityka, Pomimo to 
w kwestji Mandżurji Tokio nie odbiega od 
drogi raz zapoczątkowanej i nadał kontynu- 

sie na' tym terenie politykę japonizacji apa- 

ATOL ае 
OD PLAGI letniej, 

tępiąc rad kainie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy 1 wszelkie robactwo. 
Sprzedać w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wiiae, Kalwaryjska 21. 

          

  

    

  

podarki miesjkiej jest wciąż jeszcze 
realižowany. 

Kapitalną tę pracę, ktorej niespc- 
sób na tem miejscu w należnej jej 
fachowej formie omawiać kończą spra 
wozdania rachunkowe oraz obowiązu- 

* jące mieszkańców (właścicieli posesyj) 
przepisy. 

Nawiasem wspomnieć się godzi, iż 
«w roku budżetowym 1930/31 wypro- 
dukowano . wody , -1.681.118.88 m”, 
sprzedano zaś 1.364.432 m“; na po: 
trzeby . miasta zużyto 
Ogólne koszty, eksploatacji wynoszą: 
wodociągów, zł. 845.341.82 oraz kana- 
tizacji zł. 866.507.26; wartość sieci, bu- 
dynków; urządzeń wynosiła na 1 
kwietnia r. 19351: wodociągowych zł. 
6.619.277.39; kanalizac. 9.787.746.26, 
przyczem kapitał zakładowy procentu- 
je w dziale wodociągowym 5,5 proc. 
i w dziale kanalizacji 5,1 proc. Koszt 
własny I m* wody wynosi 61,9 gr. 

Doda! ek do książki stanowi spec- 
jalnie opracowany plan Wielkiego m. 
Wilna z uwzględnieniem nowego pro- 
jektu autora książki kanalizacji, obli- 
czonego . na dziesiątki. lat. Płan ten 
uwidocznia właściwe obecnie granice 
in. Wilna, obejmującego 10.400 ha ob- 
szaru i zajmującego drugie co do ob- 
szaru. miejsce po Warszawie z jej 
12.000 ha.. i 

Anż. Jensz przez swą pracę dobrze 
zasłużył: się Wilnu. 

  

B..W. Ś. 

ba pamiętać © jednem. Odpoczynex 
ten musi być istotnym, jeśli ma się 
opłacić trud i koszt poniesiony na 
wyjazd z domu. Wiele kobiet prze- 

onych zajęciami domowemi przeć 
zimę, mających częste i pracę zarob- 
kową w dodatku, z trwogą oczekuje 
wakacyj, bo dla nich to wzmożenie 
pracą. Jedzie się bez służby oczywi- 

ście, jedyna Aniela czy Wincentowss, 
pozostaje do pilnowania jako tako 
mieszkania od złodziei (obyż dopii- 
nowala), więc koniecznoś dogląda - 
nia młodszych dzieci na wsi, żeby nie 
zabiły się spdając z drzew. hasając 
konno, z objedzenia owocami, podsu 
nąwszy się pod maszyny rolnicze i 
tŁ p. Są troskliwe matki, które zamę- 
czają siebie i dzieci elegancją i prze- 
bieraniem po kilka razy na dzień, 
wołamia: „nie powałai się!* słychać 
wśród dzikich krzaków wiejskich jak 
w Ogrodzie Saskim czy Bernardynce. 
a nieszczęśliwa Mamusia siedzi całe- 
mi godzinami zgięta w pałąk i ceruje, 
zaszywa i przyszywa porwane stroje. 
Jest to absurdalny sposób spędzania 
wakacyj. Dzieciom umęczonym przez 
sezon szkolny, trzeba dać żyć jak na;- 
swobodniej, jak najbardziej w stanie 
zbliżonym do natury, porobić parę 
najprostszych ubrań i nie dbać tak 
bardzo czy są Świeże i niewymięte, 
Wyrzec się rozkoszy słyszenia: „Ach 

            

  

  

  

  

  

      

Inej sytuacji poli- 

* dukowane. 

215.686.88 m”: 

R rządowego buforowego państwa Man- 
dżu—Go. 

Dokąd ta polityka nie ulegnie zmianie, 
nie można mieć nadziei na likwidaeję | kon- 
tliktu japońsko-chińskiego; żaden bowiem 
rząd chiński nie zgodzi się i zgodzić się nie 
może na oderwanie Mandżurji. Ale w miej- 
scowych kołach zagranicznych, dobrze poin- 
formowanych, w ostatnich dniach kiłkakrot- 
nie wyrażano zdanie, że bezpośrednie roko- 
wania pomiędzy zainterescewanemi państwa- 
mi mogłyby w obecnym ezasie doprowadzić 
do wzajemnego porozumienia, przyczem 
wskazuje się na to, że Chiny mogłyby przyz- 
nać Mandżurji szeroką autonomję i uwzględ- 
niać roziegłe interesy Japonji w tym kraju, 
gdyby zachowana w nim została chińska 
suwerenność, reprezentowana przez wysokie- 
go komisarza nańkińskiego. 

Trudno powiedzieć w jakiej mierze na- 
dzieje te są uzasadnione. Błędem byłoby 

przeceniać możliwość ich spełnienia. Chińska 
opinja publiczna stanowczo wypowiada się 
przeciwko ustępstwom w kwestji mandžur- 
skiej. Czerwony ruch w Chinach zdobywa 
coraz to nowe sukcesy, wykorzystując podat 
ny grunt dla radykalnych haseł nacjonali- 
stycznych. Oczywiście z drugiej zaś strony, 
jak oświadczają optymiści, przywódcy Ku- 
omintangu skłonni są do porozumienia z 
Japonją, aby „zachowane zostało oblicze kra 
ju*. Dalszy rozwój sytuacji zależy od postę- 
powania Japonji. 

Zamordowanie prezydenta ministrów Inu- 
kai ponownie  zaciemniło perspektywy. 
Prawdopodobnie skrajne żywioły faszystow- 
skie rządzącej klasy w Japoniji, przelęknio- 
ne symptomami zwyciężającego kursu u- 
miarkowanego w polityce rządowej, próbu- 
ja „obrócić bagnetem ster państwa*. Można 
spodziewać się nowego ataku partji wojsko- 
wej. Wałka klik toczy się dalej. Sejukaji 
opiera się o silne koncerny kapitalistyczne, 
faszyzm © siłę kasty wojskowej. Dramatycz- 
na ta walka „złota z bronią* w poważnych 
chwilach historycznych życia japońskiego 
jasno dowodzi, że „nie wszystko jest w po- 
rządku w państwie Wsehodzącego Słońca*. 

Dr. Lou. 

Zakończenie sezon Śród Literackich 
wieczorem poświęconym Koniuszce. 

P. Weslawski wygłosił przemówienie 
wstępne na temat znaczenia muzyki moniu- 
szkowskiej wobec współczesnej muzyki eu- 
ropejskiej wogóle, a polskiej w szczególnoś- 
ci. Dał w ładnej formie inteligentną syntezę 
twórczości naszego muzyka, zatrzymując się 
często, nieco dłużej nad omówieniem nie- 
których środków i pomysłów artystycznych 
Moniuszki. 

Następnie zabrał głos p. Edward Wrocki, 
znany i zasłużony muzykolog, oraz zbieracz 
pamiątek muzycznych, twórca może jedy- 
nego na świecie, choć ciągle jeszcze niestety 
nieudostępnionego szerszej publiczności dzię 
ki przeszkodom materjalnym muzeum mu- 
zycznego, owocu jego długoletnich, pełnych 
umiłowania studjowanego przezeń przedmio 
tu, trudów. 

P. Wirocki mówił o życiu Moniuszki, a 
zwłaszcza o okresie związanym z Wilnem, 
przytaczając szereg ciekawych szczegółów 
anegdotycznych 

Po przemówieniu p. Wrockiego, p. Bort- 
kiewicz-Wyleżyńska śpiewała kilka pieśni 
Moniuszki, proszona 6 bisowanie, poczem p. 
Hendrichówna oraz p. Ludwig śpiewali ko- 
lejno pieśni Moniuszki i PZA z oper: 
„Paria“ oraz „Flis*. 

Ostatnią Środę sezonu spędzili "zatem jej 
goście w miłym nastroju, stwarzanym zaw- 
sze przez czar muzyki moniuszkowskiej, tak 
ujmującej, mimo że oficjalnie postawionej 
poza obrębem t. zw. wiełkiej twórczości świa 
towej. 

Zebranie było dość liczne, jakby „ogór- 
ki“ nie miały żadnego wpływu na Środy, 
gdy tak redukują frekwencję wszystkich in- 
nych zebrań. 

„Do zobaczenia w przyszłym sezonie!“ — 
kończę i ja swój sezon sprawozdań Środo- 
wych. s. z, kl. 
  

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 
maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a         

Sprawa Klajpedy 
przed Trybunałem Haskim. 

Repliki agentów mocarstw. 
HAGA, 16. VI. (Pat). Na czwartkó 

wem posiedzeniu rybunału Sprawiedli 
wości Międzynarodowej replikowali 
agenci mocarstw. Agent włoski dowo- 
dził, że uznana przez Litwę autono- 
mja Kłajpedy stanowi minimum, któ- 
re może być rozszerzone, lecz nie zre- 

Zmiana statutu wymaga 
zgody ludności Kłajpedy i miejscow. 

władz, niepodległych kontroli władzy. 
centralnej. Delegat angielski uzupeł- 
niał te wywody, formułując pogląd, 
że jeżeli Trybunał uznałby nawet pe- 
wną kontrolę władzy centralnej, to 
stąd nie wynikałoby prawo guberna- 
tora dowolnego usuwania kierownika 
rządu. Delegaci francuski i japoński 
dodali krótkie oświadczenia. 

Republikański program wyborczy w St.Zjedn. 
CHICAGO 16. 6. (Pat). W progra: 

mie konwencji republikańskiej niema 
żadnej wzmianki o anulowaniu dłu- 
gów wojennych i odszkodowań. 
Wzmiankowany program sprzeciwia 
„się odszkodowaniom dla bezrobotnych 
aprobuje nadal dotychczasową polity- 
kę Stanów Zjednoczonych na Dalekim 
Wschodzie oraz w stosunku do Ame- 
ryki Południowej, oświadcza, że ar- 
mja i marynarka winny być zreduko- 
wane do koniecznego minimum, wy- 
maganego przez stan liczebny floty ja 
kiegokolwiek innego narodu, domaga 
się ceł protekcyjnych na naturalne bo 
gactwa łącznie z produkcją leśną, ko- 

palnianą i produkcją ropy, wypowia- 
da się za jak najostrzejszą ustawą e- | 
migracyjną, zobowiązuje -się do po- 
parcia przystąpienia Stanów Zjedno- 
czonych do Trybunału Sprawiedliwo- 
ści Międzynarodwej i postanowien 
konferencyj międzynarodowych w ra- 
zie, gdyby pakt Kelloga był narażony 
na niebezpieczeństwo. 

Kandydatura Hoovera. 
CHICAGO. 16 VI. (Pat). Na kon- 

ferencji repablikańskiej wybrano 
prezydenta Hoovera jako kandydata 
stronnictwa republikańskiego w przy- 
szłychi wyborach prezydenta. 

Hausner płynie do Ameryki. 
LONDYN. 16VI. (Pat. Firma 

'Anglo:Saxon Petroleum Co otrzy: 
mała dziś od kpt. Wilsona wiado- 
mošč, że statek „Cvrceshell”, na 
którym znajduje się Hausner, nie 
zawinął do portu na Azorach, lecz, 
omijając je; kieruje się wprost do 

  

  

„Podwójna | buchalterja" 
w sowieckich kopalniach. 
MOSKWA, 16.- VI. (Pat), W; kopalniach 

rudy w Czistiakowie na Ukrainie. oddano 
pod sąd dyrekcję tamtejszych kopałń rudy 

in eorpore za „wykroczenia przeciwko zaka. 

zem komercjalizacji. Wśród oskarżonych 

zaajduje się wielu wybitnych komunistów, 

Wykroczeniz polegały na pobieraniu wygó- 

rowanych kredytów w bankach państwo- 

wych i fałszywem kilkakrotnem księgowaniu 

tych samych wydatków. Peza dyrekeją po- 

ciagnieto do odpowiedzialnošei wielu  niż- 

szych urzednikėow. || 

te dżieci zawsze jak ialki ubrane, aż 
przyjemnie spojrzeć!* Tak. doros- 
łym, ale tamte, które chodzą „po dzi- 
kiemu*, i tylko się wymaga żeby były 
czysto umyte, są daleko szez 
i swobodniej sze. Pilncwanie dzieci w 
miejscach kqpódowóch rozwiązane 
umiejętnie, tworząc obozy dziecinne, 
dokąd pod opiekę  wykwalifikowa- 
nych freblówek mamy mogą odda- 
wąć swe pociechy na cały dzień, a sa 
me odpocząć, pójść na dłuższy spacer 
kolację, obiad, wreszcie i flirtnąć tro 
chę, bez obawy że po przyjeździe pa- 
py. Musia lub Winio zapyta: „Mamu- 
siu, a czemu to pan Zdzich teraz ni 
gdy nie przychodzi. a pierwiej c» 
dzień*? Albo:: „Wiesz Tatusiu. pan 
Miecio to nam zawsze lody kupowai 
Mamci i mnie, a ty mówisz, że za 
drogie*. Na łetniskach prywatnych, 
widziałam takie praktyczne urządze- 
nia: kilka młodych kobiet, mających 
mniej więcej podobne poglądy na h;- 
gjenę i wychowanie, a będących w t.; 
trudnych warunkach finansowych, że 
nawet na wspólną bonę nie mogiy 
sobie pozwolić, ustanowiły między 
sobą dyżury tygodniowe, i miewał: 
wtedy oko na ośmioro większych i 
mniejszych pociech. a inne matki od- 
poczywały naprawdę. Zresztą w dai- 
siejszych trudnych czasach pewnie nie 
jedna panienka z wyższem wykształ- 

  

  

    

    

  

zatoki Meksykańskiej. Okazało się, 
że Hausner jest jeszcze zbyt wy- 
cieńczony, aby mógł wysiąść na 
Azorach i innym statkiem odpłynąć 
do Nowego Yorku, wobec czego 
zdecydował. że dojedzie do Florydy, 
skąd samolotem odleci do domu. 

    

ROWOŚCI 
— Zofija Kossak (Suówackij. Nieznany 

Kraj. Wyd. Roju. Rzecz o Śląsku. zawarta 
w. 22 obrazkach, pisanych przez autorkę, 
która z Ukrainy przeniosła swą miłość zie- 
mi i otoczenia w zupełnie różne środowi- 
sko i naród. A kocha i rozumie tak samo. 
I maluje barwnie, obrazowo traktując dzieje 
prastarej. piastowej dzielnicy, która już jej 
dostarczyła wątku do historycznych nowel: 
Wielcy i Mali, oraz Ligniekich Pól. Tym 
razem całokształt dziejów ujęła jak zwykle, 
po: malarsku, epizodycznie, rzucając obrazy, 
pełne życia i ciepła, oparte na materjale 
archiwalnym. 

Popierajere. Przemysł Krajowy 
  

ceniem zgodzi się za samo utrzyma 
nie na pomoc w opiece nad młodszą 
młodzieżą. 

Najtańsze letniska są z pewnością 
we dworach. Każda dzielnica. ma tu- 
ziny wiejskich  siedzib-pensjonatów, 
okraszonych każda jakimś  specjal- 
nym urokiem, a w najgorszym razie 
dająca tę możliwość powrotu do przy 
rody, którą tak zalecają higjeniści i 
lekarze. Dla ludzi młodszych i mniej 
więcej zdrowych, kuracja w modnych 
zdrojowiskach, to sposobność pokaza 
nia nowych szatek sportowych, ką- 
pielowych i dancingowych, ale @а 
przepracowanych lub starszych osób, 
letnisko, gdzie całą rozrywką jest przy 

roda i wypoczynek, książka, i maż 
ność wylegiwania się, jest najbardziej 
wskazane i pociągające. Takiemi letni 
skami są właśnie nasze wiejskie 
dwory. 

Na kilka stron tego rodzaju let 
należy jednak zwrócić uwagę. 

Na możliwie zorganizowane wygody: 
słoma do sienników i brak miednic, 
zapomnienie o siatkach w oknach 
więc muchy i komary w obfitości, 
faworyty pieski, które wszędzie wła. 
żą, i wymagają katolu, nieregularne 
godziny posiłków, oraz jakieś nieu- 
mówione mimowolne wciąganie letni 
ków do spraw domowych, o co przy- 
byszom wcale nie chodzi to są bolącz- 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Amerykanizacj» Europy. 

Wbrew spotykanemu twierdzeniu 
rozbieżności kultur 

ńamerykańskiej i europejskiej, eoraz 
częściej spotykamy się z jaskrawą 
amerykanizacją Europy. Weźmy na- 
przykład taką korespondencję „Kur- 
jera Polskiego“ 7 Londynu. 

Wygląda to tak: 
„PUBS' 

Jest ich w Londynie 
ulicy, na każdym rogu, niemal w każdym 
domu znajduje sie „puls“ — rodzaj cichego 
szynku, gdzie dostać można wino, wódkę i 
tak modne teraz w Lnodynie piwo 

Do „pubs“ przychodzą wszyscy, arysto- 
kracja, mieszczaństwo i „pospólstwo*. Jest 
to zawsze spory pokój bez żadnych mebli, 
bez krzeseł i stołu, podzielony drewnianemi 
przepierzeniami na mate kabinki. Każdy gość 
wchodzi do oddzielnej takiej przegródki, do 

której kelner wnosi mu kufeł piwa, szklankę 
grogu, albo kieliszek whisky. 

„ ROSNĄCY ALKOHOLIZM. 
Anglicy zdają sobie sprawę z coraz bar- 

dziej wzrastającego wśród nich alkoholizmu, 
o walce z „pubs* nikt jednak nie myśli, 
chociaż... i t. d. 

NAPAD NA JUBILERA 
Ostatnio znowu dokonano w biały dzień 

na ruchliwej bardzo City Chancery Lane o 
godz. 1 w poł. zuchwałego napadu... i t. d: 

„„.Dużo mówi się również o porwaniu 
trzyletniego dziecka bogatego kupca londyń- 
skiego, któremu bandyct przysłali list z wy- 
mienioną w nim znaczną bardzo 

  

tysiące. Na każdej 

  

    

    

   

sumą 
okupu... 

..Zbrodnioni. gwałtom, kradzieżom i ra“ 

  

bunkom niema końca. „W 
roku popełniono tu... i t. d. 

A SCOTLAND YARD? 
Duma policji angiciskiej, sławni detekty- 

wi, najznakomitsi kryminolodzy — wszystko 
to jest bezradne wobec ASY fali bandy- 
tyzmu... 

W takich barwach do końca. Mó- 
wiono dotąd o amerykanizacji Nie- 
miec. Obecnie obserwujemy konser- 
watywną Anglję... Wniosek  rekla- 
mowana „różnica kultur* polega tyl- 
ko na stopniu natężenia i pewnem— 
powiedzmy — zacofaniu, Europy. 

Lednieki o Litwie. 

Wrócił do Warszawy po tygodnio 
wym pobycie na Litwie mec Al. Led- 
nicki. Zdaniem jege o ile państwo- 
wość litewska w waice o narodowy 
charakter państwa występowała prze 
tiwko mniejszości polskiej, to (poda- 
jemy za „Kurjerem Polskim*): 

1 „Trzeba mieč nadzieję, że będą one wy- 
równane w miarę wzmacniania się siły na- 
rodowej łitewskiej. 

W narodzie litewskim „niema naogół nie- 

chęci od Połaków i do Polski. Jest rozdmu- 
chana przez celową propagandę sprawa Wił- 
na, Trzeba trochę czasu, wzajemnego kon- 
taktu i wzajemnych wpływów by się rozrze- 
dziła diuszna atmosfera, która panowała о- 

statnio na Litwie. Czas swoje robi, dziś jes! 
znacznie lepiej. Stosunek Łitwy do państwa 
polskiego może stać sie normalnym, ale trze- 
ba nąd tem trochę popracować. Litwini mu- 
szą nabrać przekonania, że niema i nie będzie 
rządu w Polsce, który mógłby przeprowadzić 
zmiany terytorjalne 1 podarować komukol- 
wiek część swego terytorjum, a z drugiej stro 
ny, że Polska nie ma zamiarów zaborczych. 

Mec. Lednicki charakteryzuje Lit- 
wę, jako kraj wzmacniający się i roz- 
wijający gospodarczo. 

Wypadki we Lwowie. 

Przytaczamy za „(Gazetą Poranną* 
oficjalny komunikat w głośnej już 
dziś sprawie: 

„Wydział śledczy P. P. po dłuższej obser- 

wacji w związku z prądami komunistycznemi 
nurtującemi wśród aktorów na terenie miasta 
Lwowa, w dniu 14 b. m. o godz. 5-ej nia pó- 
lecenie Prokuratury Sądu Okręgowego we 
Lwowie przeprowadził szereg rewizyj częś- 
ciowo z wynikiem pozytywnym 

Dalsze dochodzenie prowadzi się pod nad- 
zorem Prokuratury. 5 

A rzecz się tak miała. Już sprawa 
zdjęcia z afisza sztuki „Krzyczcie Chi- 
ny“, wystawionej w teatrze Lwow- 
skim przez znanego reżysera Leona 
Sehillera wywołała echa w prasie (,.1. 
K. C.* i pisma endeckie). Wkrótce po- 
tem ukazał się list, typowo sowieckie- 
mi argumentami „breniący* ZSRR 
przed „imperjalizmem* europejskim. 
List, inspirowany. przez jakoby Schil- 
lera w sposób dość... oryginalny (na 
wieczorku z alkohoiem) ) podpisało ca- 
ły szereg osób z teatru i świata lite- 
rackigo. — Powstała burza. Cotnięcie 
umowy z Schillerem w teatrze, akcja 
prasowa, wreszcie rewizje i areszto- 
wania. Schillera Baskatek wstawien- 
nictwa zwolniono; dwóch artystów 
teatru lwowskiego siedzi, 

Zorjentowanie się w istocie sprawy 
przyniosą dni następte. jim 

ciągu ostatniega 

      

ki, które się spotyka w domach zie- 
miańskich, a które zrażają do powtór 
nego pobytu, choćby jadło było obfi- 
te, a serdeczna gościnność kazała ża” 
pominać że się za nią płaci. 

Warunki i wzajemne świadczenia 
powinny być omówione szczegółowo 
i dokładnie spełniane a wtedy tfrek- 
wencja zapewniona. Majątki mające 
duże gospodarstwa kobiece tylko za 
pomocą letnisk zbywają produkta i 
drób. nie dający na rynku dochodu, 
taniość takich letnisk sięga nawet 4 
złotych dziennie. a za pięć można być 
doskonale ulokowanym i karmionyn:. 
Więc zaoszczędzić na sukienkach, na 
letnich kapeluszach czy okryciach. i 
jęchać na cichą, zapadłą wieś, odpo- 
cząć naprawdę, widząc inne twarze, 
ludzi z którymi nie łączy ani interes. 
ani uczucia, o nie nie dbać przez 4-гу 
tygodnie, ani o ondulację, ani o gole- 
nie się, ani manicurę, o cerze wiado- 
mo że w dawnem znaczeniu się jej 
nie szanuje teraz, w byle szmatce t+- 
rzać się po trawie, płuskać w każdej 
strudze jaka jest „pod ręką*, przy* 
piekać się w miarę w słońcu, w deszez 
cerować pończochy. i spać i jeść, na- 
bierając sił na zimę. 

Ror. 

 



  

Nr. 136 '2378) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Otwarcie 
Niefortunny wynalazek Kupca, 
który miał go uchronić przed protestem weksla. 

W dniu wezorajszym na posterunek po- 
lieji w Rudziszkach zgłosił się mieszkaniee 
wsi Pepiszki Szałom Milejkowski i zamel- 
dowal, iż tegoż dnia w drodze de Wilna na 
drodze Rudziszki—Czarny Bór napadnięty 
został przez trzech nieznanych osobników 
uzbrojonych w rewolwery i „obrezanki*, któ- 
rzy pod groźbą Śmierci zrabowali mu 610 
złotych. 

Zalarmowana polieja wdrożyła natychmia 
stawe dochodzenie które wkrótee wykazało, 

iż żadnego napadu rabunkowego tu nie 
bylo i że rzekomo poszkodowany Milejkow- 
ski napad symuluje. 

Podczas badania Milejkowski przyznał się 
do winy eświadczająe, iż historję zmyślił. 
gdyż w dniu wczorajszym miał zapłacić 
weksłe wystawione przez niego na 600 zł. a 
ponieważ weksli wykupić nie mógł postano- 
wił symulować napad rabunkowy. Przeciwko 
Milejkowskiemu wytoczono sprawę za wpro 
wadzenie w błąd władz śledczych. (e) 

Krwawa masakra włościan 
uciekających z Bolszewii do Polski. 

Z pegranieza donoszą, iż na odeinku gra- 
nieznym Chacieńczyce w rejonie Radoszko- 
wicz na teren polski zbiegłe trzech obywa- 
teli sowieckich a wśród nich jeden student 
z Mińska. 

Uciekinierzy opowiadają, iż dnia 15 b. 
m. 0 godz. 3 rano w grupie liczącej 11 osób 
pod kierunkiem przewodnika zamierzali prze 
krcezyć granicę koło wsi Buchnowicze, W 
trakcie gdy uciekinierzy znajdowali się nie- 

daleko sowieckich słupów granieznych z0- 
stali niespodziewanie ctoczeni przez patrole 
sowieckiej straży granicznej. Żołnierze so- 
wieecy wymierzyli w stronę uciekinierów ka- 
rabin maszynowy i poczęli ich osirzeliwać 
gęstym ogniem. Mimo hłagań rannych, straż- 
niey nie zaprzestali ognia. 

Podczas tej masakry z ilości 11 uciekinie- 
rów trzem zaledwie udało się ujść z życiem 
i przedostać szczęśliwie na teren polski. 

Sowiety wzmacniają granicę. 
Sa doncszą, iż wchee częstych 

dł ide Polsk] obyjwateli sowieckich 
władze za sowieckie otrzymały ostre 
ivstrukeje dotyczące zbiegów z terenu Bia- 
łorusi sowieckiej. Pozatem wydane zarzą- 
dzenie funkejonarjuszom wywiadu graniez- 

nego, strażnikom craz mieszkańcom wsi po- 
granicznych, by podejrzanych osobników 
ziżjdującyeh się wpobliżu graniey zatrzy- 
mywali i oddawali komendzie granicznej. Za 
każdego ujętego zbiega będą wydawane na- 
grody pieniężne. 

Śmierć i zniszczenie. 
Nad powiatem postawskim przeszła © 

negdaj silna burza. Deszez lał bez przerwy 
kilka godzin, skutkiem cezgo pcrozmywane 
zostały pola i drogi. Od uderzenia piorunów 
zabici zastali: 19-letni Wineenty Borodziez 

mieszkaniee wsi Lejee i 25-letni Adam Ko- 

stecki ze wsi Bejary. Pozatem od uderzeń 
piorunów wybuchio kilka pożarów w budyn- 
kaeh gospodarczych i domach mieszkalnych. 

Dalsze wiadomości o skutkach burzy w pow. wil -trock. 
4 powiatu wileńskc-trockiego nadchodzą 

dalsze wiadomości o skutkach burzy oneg- 
dajszej, która szałała na terenie poszczegól- 
nych gmin tego powiatu. Od uderzeń pioru- 
uów spaliły, się zabudowania gospodarskie 

i budynki mieszkalne M.'L. Tomacha. ze wsi 
Waroniszki gm. turgielskiej, dom mieszkal- 

  

    

  

ny M. Tomacza, 2 stodoły i ehlew Z. Kosia- 
na, budynek gospedarski i słajnia W. Lud- 
wińskiej i innych. Pozatem wicher powywra- 
cał na szosach i drogach przeszło 50 starych 
drzew oraz zniszczył szereg parkanów w о- 
grodach i sadach owocowych. 

Młoda dziewczyna ofiarą gwałciciela i rabusi a 
Do polieji śledczej zgłosiła się mieszkan- 

ka Kolonji, gm. gierwiackiej wpobliżu Gudo- 
gaja Helena Bcbrykówna, która złożyła na- 
stępujące zameldowanie. W dniu wezoraj- 
szym wracając pociągiem z Wilna zapozna- 
ła się w przedziale wagonu, w którym sie- 
działa, z jakimś panem, który podał się za 

niejakiego Turowieza. 
Na staeji Gudogaj oboje wysiedli razem 

ресхет udali się w kierunku jej wsi rodzin- 
nej. 

W; pewnej chwili, kiedy znalazła się wraz 

  

z nieznajomym w odległości jednego kilo- 
metra od stacji Gudogaj została znienacka 
napadnięta przez swego towarzysza. Obalo- 
ną na ziemię, Turowiez usiłował zniewolić. 

Bobrykówna broniła się zacięcie przed 
napastnikiem, który widząe iż Bobrykówna 
będzie walczyła do ostatka sił zaniechał za- 
miaru i zabrawszy jej paczkę z rzeczami 
zbiegł w nieznanym kierunku. 

Za rzekomym Turowiczem rozesłano li- 
sty gończe. (e) 

  

Miei ki Dziś! Triumf euro- 
5 15 pejskiej produkcji 

Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku     
Pod dachami Paryża 

Film, który wszystkich olśni i oczaruje. 

W rolach głównych: Albert Prejean i Pola lliery. 

"się niespokojnie po peronie. 

KU R J ER WIC[ERKSKI 

lotniczej komunikacji 
pasażerskiej 

na linji Warszawa — Wilno — Ryga — Tallin 
nastąpi w połowie sierpnia. 

TALLIN. 16.V1. (Pat.) Dowiaduje- 
my się, iż otwarcie komunikacji lot- 
niczej co jak wiadomo miało nastąpić 
w połowie czerwca r. b. uległo niespo 
dziewanej zwłoce. Samolot turystycz- 
ny wraz z komisją „Lotu“ odwiedził 
onegdaj stolicę Estonji. Po zorjen- 
towaniu się na miejscu okazało się, 
że lotnisko w Tallinie, jeśli chodzi 
o komunikację pasażerską, musi być 
odpowiednio przebudowane. Na te- 
renach dla tych cełów przeznaczonych 
trzeba wznieść niezbędne budynki 
oraz samo lotnisko przysposobić do 
lądowań ciężkieh samołotów pasażer 
skich. 

Komisja .„Lotu* przeprowadziła 
na ten temat z odpowiedniemi czyn- 
nikami estońskienii szereg konferen- 
cyj. na których po omówieniu powyż- 
szych kwes ;sunęła wniosek do- 
tyczący projektowanych 
budowli na lotnisku. ..Lot'* gotów jest 
własnym sumptem wznieść odpowie- 
dnie objekty hangarowe, z tem że po 
pewnym czasie władze  estońskie 
przejmą je na własność. Propozycje 

  

    

  

   

  

„Lołu* w najbliższym czasie będa 
omawiane wśród kompetentnych 
czynników estońskich i w razie przv- 
jęcia ich odpowiednie roboty zostaną 
niebawem rozpoczęte. 

Przystosowywanie lotniska do ko- 
munikacji pasażerskiej  pofrwają 
przez kiłka tygodni i dopiero w po- 
łowie sierpnia r. b. można .się $ро- 
dziewać uruchomienia linji powietrz- 
nej na trasie Warszawa—Wflno—Ry- 
ga—Tallin. Co się tyczy łotniska w 
Rydze, jest ono całkowicie dostosowa 
ne do potrzeb komunikacji pasażer- 
skiej. tak że niezbędne jedynie 
drobne naprawy terenowe, które bę- 
dą przeprowadzone w najbliższym 
czasie. ! 

  

  

Również w Wilnie dostosowanie 
lotniska na Porubanku postępuje szy- 
bko naprzód. Dotychczasowy teren 
lotniska będzie znacznie rozszerzony 
i dostosowany do łądowania  więk- 
szych samolotów pasażerskich i to- 
warowych. Praee ie potrwają do m. 
sierpnia. 

Zbiegł z pułku i przez 13 dni 
szedł piechotą, 

by zobaczyć swoje nowonarodzone dziecko. 
Wywiadówea policji Śledczej, podczas 

wezorajszego dyżuru porannego na dworcu 

wileńskim zauważył żołnierza uwijającego 

Ponieważ wywiadcwey wydał się on po- 
dejrzany zatrzymał go. Zatrzymany z miejsca 
oświadezył, iż jest dezerterem i poszukuje 
właśnie żandarma, któryby go aresztował. 
Zatrzymanego sprowadzono do _ wydziału 
śledczego, gdzie został zbadany. Podczas ba- 

dania zeznał, iż nazywa się Bezrodnyj i po- 
chodzi z jakiejś wsi wpobliżu Święcian, zaś 
służbę wojskową odbywa w Pułtusku. 

Co do przyczyn jego dezercji to są one 
następujące: 

  

  === | Dziś: Innocentego. 

Piątek | Jutro: Macka. 

beżięwiac | Wachód słońca — g. 2 m. 43 

poż Ц Zschód € 6.7 m. 55 
  

Nowogródek. 
„Mecz piłki nożnej Makabi Nowogró 

dek — Loso I ida 2: 0 
Pogoda dopisała całkowicie, to też na 

"boisku Sokoła, przecie dzącem obecnie na 
własność Komitetu Pov.'«iowego W 
W. zebrała się duża ilo publiczności. Ze 
«spół Klubu Sportowego Loso (lidzka ochot- 
micza straż ognioewaj prezentuje się dodat o. 
Widać to już z pierwszi«1: rzutów treninz'' 

wych do bramki. Tylko mały bramkarz li- 
dzian nie budzi zbyt wickiego zaufania put 
liczności, żądnej zawsze „bohaterskich“ 
nów na tym odcinku g£'v. Jak się póź 
okazało, teu mały bran karz dokazywał cu- 
dów. 

Gra rozpoczyna się “+ żywem temp: i 
odrazu zaznacza się pewna przewaga gu 
grających zresztą całkiem „fairł* Makabi. No. 
wogródzka jest zespołcu: bardzo ambitny:n, 
a przytem niezwkle zdyscypiinowanym,* Ча 
tego mając z nią do czynienia, sędzia ma 
bardzo ułatwione zadan' Obustronnie s 
prowadzane ataki z wie : wolą zwycięst * 
wytwarzają tak pod jedn» jak i pod dru. 
bramką szereg niebezpi -c-ny ej 

jeden, jak i drugi bramkarz ma wielki 
do popisu. Pierwsza połowa gry ko 
zdobyciem przez gości jednego goała. 

Piszący te słowa, «dzia 7 zawodu po- 
pełnia omyłkę, ale tak iedna jak i drug" 
strona zachowuje się ba:dzo po gentelm 

sku i wszystko idzie dobrze. Pod koniec gw 
goście zdabywają jeszcz* jedną bramke 
kończą zawody zwycicstwem w stosuna.: 
24% R. K. 

Państwo Hryniewscy opuszczają 
Nowogroček. 

Starosta nowogródzki Jerzy Hryniewski 
opuszcza swoje stanowisk», aby objąć rówt:=- 
rzędne w Tucholi na Pomorzu. Razem z la 

traci nasze miasto niezmo' dowana, pełną 2 1- 
parcia się, ofiarną działr”kę społeczną pania 
Tekłę Hryniewską. 

Tych dwoje ludzi pra*"wało na terenie p» 

     

  

    

  

    

  

     

   

    
wiatu nowogródzkiego pięć lat zrzędn, Uże- 

pelniając się wzajemnie * poświęcaj: A. 
1a- ko na ołtarzu służby dla dobra pań: 

tego należy im się najzupełniejsze uznanie 

gorące podziękowanie i i serdeczne życzenia 70- 
K myślności na nowej niwie pracy. R. 

Zawody łuczne i lekkoatletyczne o 
mistrzostwo druży:: pozaszkolnych. 
Onegdaj odbyły się w Litowce pod Nowo- 

gródkiem zawody łuczń: i lekkoatletyczn 
o mistrzostwo drużyn gazaszkolnych. — В 
zawodów stanęło 20 hercerek i harcerzy z 
3-ej drużyny hercerzy im Marszałka Pilsud 
skiego i 2-gie; drużyny barcerek im Eli 
Orzeszkowej. W. wyniku zawodów 
w zawodach łucznych drvh Puczyło Mikoła; 
pierwsze miejsce (68 punktów), Owsiany Jut 
jan -— drugie miejsce (6% punktów), Kawal-e 

Romuald trzecie miejsc: 48 punktów), Na 
bagiez Ambroży: czwarte m. (44 punkt; 
Kowalewicz Mikołaj piąi« miejsce (39 punk- 
tów, Tomaszczyk Antoni szóste miejsce |:> 
punktów). W zawodach i kkoatletycznych + 
zyskali: Owsiany Juljan pierwsze m. (36 p . 
Nabagiez Ambroży drugie m, )32 p.), Pu 
«<zylo Mikołaj trzecie m. i76 p.) Jako nagrody 
otrzymali harcerze w li +Lie 8-miu kostjumy 
lekkoatetyczne. pantofl: gimnastyczne, łuki 

„i strzały. 

  

Ejszyszki. 
Gminne święto młodzieży 

w Ejszyszkach. 

Przedewszystkiem para słów co do nazwy. 
Trzeba stwierdzić, że winściwie jest malom“ 
wiąca. Święto młodzieży! Określenie to brzmi 
niemal jak „majówka*. 4 wszak między jeń- 
nem a drugieim — zachodzi istotna różnic :, 
bo „Święto Młodzieży” ni* polega wyłącza: 
ma speędzaniu dnia w bsziroskiej atmosferze. 

  

„Święto Młodzieży” to q» zegłąd całoroczn=śo 
dorobku, pracy kułtura'nej i oświałowej w 
organizacjach szkolnych i pozaszkolnyc't. 
„Święto Młodzieży” — to rewja tężyzny * 
zycznej i wyrobienia społecznego, to przei 
wartości społecznej danej gminy. 

Otóż takie Święto przypadło w Ejszysz- 
kach na 12 czerwca. 

Pogoda dopisała. Zaczeło się 0 godzini> S 
zawodami sportowemi na boisku (vel tarz>- 
wicy w dni czwartkowe|, a więc: strzelan <, 

biegi i t. p. 
O godz. 11 wyruszył długi wąż organiza *v; 

do kościoła na nabożeństwo pod dźwięki 
orkiestry 77 p. p. łaskawie użyczonej przeż 
p. pulkowniks 77 p. p 

Po košciele odbyla s:ę defilada. O godz. 1 
rozpoczęły się koncerty —: chórów szkolnyc» 
oraz dalszy: ciąg zawodów. 

Uroczystość zakończyłc rozdanie nagr>d 
zawodnikom przez p. W  Wiiczyńskiego, :u- 
spektora samorządowego. Szczególnie na wy 
różnienie zasługuje Oddział Zw. Strzel. w 
Dojlidach, który zdobył w zawodach 5 na- 
gród, uczniow'e 7 kl. szk. powsz. w Ejszysz- 
kach, którzy zdobyli 2 nagrody, oraz ch*r 
miejscowej szl. powsz. 

O ile miarą powodzenia święta jest zain- 
teresowanie, to święto wywarło, skromnie 
mówiąc wrażenie korzystne. 

Porównując wyniki zeszłych lat stwi.r- 
dzamy z radoscią, że idziemy naprzód. Ji:s: 
to niewątpliwie zasługą kierowników organ - 
zacyj pozaszkolnych, sa'nerządu, jak i sam: - 
go nauczycielstwa. A, W 

Lida. 
7e sporfu. 

Po odniesieniu zwycięstwa nad WKS. 5 
pułku lotniczego w stosunku 4:0 i 3:1 Po= 
licyjny Klub Sportowy w Lidzie odniósł 
znów w sobotę zasłużone zwycięstwo nad 

WIKS 77 p. p. w stosunku 3:0. 
Jak się dowiadujemy, PKS., po wejściu 

na członka Wiileńskiego Okręgowego Związ- 
ku Piłki Nożnej, rozegra w dniach 18 i 19 
czeryca towarzyskie mecze w WIKS. 6 p. p. 
leg. z Wilna. 

Strajk kin. 

W; dniu 16 b. m. rozpoczął się w Lidzie 
pierwszy strajk kin dźwiękowych. Wedle 
oświadczeń właścicieli, strajk wybuchł na tle 
nadmiernej wysokości pobieranych przez ma- 
gistrat podatków oraz małej frekwencji pu- 

bliczności. Strajk potrwa prawdopodobnie 
przez cały sezon letni. 

Z pogranicza. 
Pierwsze manewry litewskiej straży 

granicznej. 

Na przedpołu w rejonie Olity rozpoczęły 
się tygodniowe pierwsze manewry litewskich 
oddziałów straży granieznej. W: manewrach 
tych bierze udział 1500 poliejantów i 200 
oficerów. Do oddziałów straży granicznej zo 
stała przydzielona baterja lekkiej i pół cięź 
kiej artylerji polowej. 

Oszuści w roli sportowców. 
Z Wilejki donoszą, iż wpobliżu Turko- 

wiez zatrzymano dwóch podejrzanych osob- 
ników, którzy podawali się za sportowców 
i twierdzili że odbywają pieszo podróż na- 
ckolo Polski. Rzekomi głobtroterzy okazali 
się pospolitymi oszustami z Kieleckiego po- 
szukiwanymi przez policję. Są to Wiktor 
Chmajan i Andrzej Krzesiewiez, których pod 
eskortą odesłano do Kieleckiego. (e) 

A wszystko przez miłość. 
BRZEŚĆ n/Bugiem. 16.6. (Pat). We wsi 

Ogrodniki pow. kobryńskiego, w czasie za- 
bawy weselnej u Miedźwiedziuka Nikifora, 
оБеспа na zabawie Anna Glińska oblała 
Miedźwiedziuka kwasem siarczanym. Miedź. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilmie z dnia 16/VI — 1932 roku. 
Ciśnienie średnie-w milimetrach: 757 

+ iw c. 
РЕ najwyższa —- 16° С. 

+ PC 

Temperatura średnia 

” najniższa 

Opad: 0.9 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek. - 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

OSOBISTA 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 

Telegratów p. inż. Karol Żuchowicz w dn. 
15 czerwca r. b. wyjechał na kilka dni do 
Katowic. 

Kierownictwo Dyrekcji objął w 
stwie naczelnik Wydziału p. inż. 
sław Nowicki. 

Maloni DE stoi w związ 
no 18 i 19 czerw 

zastęp- 
Mieczy- 

  

y na Śląsku. pod prołektoratem 
Poczt i Telegr: 6w inż. Ignace- 

o oernera, organizowany: jym przez spec- 
Inie w tym celu wyłoniony Komitet Ucz- 

nia Rocznicy 10-lecia Polskiej Poczty na 

    
    

Śląsku w Katowicach. | 
Do Katowic" udają się również w dniu 
jutrzejszym przedstawiciele Pocztowych 
Zrzeszeń i Związków Zawodowych Okręgu 
Wiileńskiego oraz drużyna Wileńskiego Pocz- 
towego Związku Przysposobienia Wojsko- 
wego i Wychowania Fizycznego, która weź- 
mie tam udział w marszu kadrowym drużyn 
pocztowych P. Wi i W. F. 

— Powrót konserwatora Lorentza. Dnia 
16 b. m. powrócił do Wilna i objął urzędo- 

wanie konserwator dr. Stanisław Lorentz, 
który w ciągu ostatnich dwóch tygodni brał 
udział w obradach zjazdu konserwatorów z 
całej Rzeczypospolitej. Zjazd ten odbywał 
się na terenie województw lwowskiego, tar- 

nopolskiego i stanisławowskiego. Przedmio- 
tem obrad zjazdu były głównie sprawy za- 
grożonych ruin zamków w tych województ- 
wach i innych historycznych zabytków. Prócz 
tego rozważano szereg ważnych zagadnień 
konserwatorskich na terenie ziem południo- 
wo-wschodnich Rzeczypospolitej. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Newe ceny chłeba. Cena chleba z dn. 

16 czerwca r. b. obowiązuje następująca: 
Chleb żytni pytlowy 65 proc. — 45 gr. za 

kig. 
Chleb żytni razowy 97 proc. — 34 gr. za 

klg. 
Winni żądania lub pobierania wyższych 

cen od wyznaczonych będą karani zgodnie z 

przepisami do 3.000 zł. grzywny lub 6 tygod. 
ni aresztu. 

MIEJSKA. 
—U dkowanie płantacyj i ogrodów 

miejskich. W związku z opłakanym stanem 
plantacyj i ogrodnictwa miejskiego Magist- 
rat postanowił przystąpić do uporządkowa- 
sia wszystkich skwerów i ogrodów miejs- 
kich na terenie miasta. 

— Roboty kanalizacyjne. W początkach 

wiedziuk doznał oparzenia głowy, twarzy i 
szyi. Czynu tego dokonała Glińska z zemsty, 
gdyż Miedźwiedziuk cd roku utrzymywał Z 
nią bliższe stosunki i obiecywał z nią się 
ożenić. 

Po dokonaniu zamachu Glińska pobiegła 
do domu, gdzie wkrótce potem znaleziono ją 
z pękniętą czaszką. Początkowo podejrzewa- 
ni, że to koledzy poparzonego zemścili się 
zkołei na Glińskiej, jednakże przeprowadzone 
doehodzenie wykazało, że Glińska, będąc w 
stanie silnej desperacji, wypiła eseneji 0c- 
towej, a następnie rozbiła sobie głowę sie- 
kierą. Miedźwiedziuka i Glińską odstawio- 
no do szpitala w Kobryniu., gdzie Glińska 
po upływie dwóch godzin zmarła. 

Będąc w pułku otrzymał wiadomość, iź 
żona jego, którą poślubił niedługo przed pójś 
ciem do wojska urodziła synka. Tęsknota za 
synkiem była tak wielka, iż postanowił za 
wszelką cenę, chcciażby na jeden dzień tra- 
fić do rodzinnej wsi. Wiobee tego iż, pozwo. 
lenia nie otrzymał zdezerterował i szedł 13 
dni piechotą z rzędu aż przyszedł do żony. 
Po dwudniowym pobycie, nie zapominając 
© obowiązku, udał się w powretną podróż. 
Dwa dni szedł piechotą do Wilna a że ezuł 
się już bardzo zmęczony postanowił oddać 
się w ręce żandarmerji wojskowej, by do- 
starczyła go zpowrotem do pułku. 

Bezrodnegc przesłano do dyspozycji żan- 
darmerji wojskowej. (e) 

  

przyszłego tygodnia Magistrat przystąp: do 
skanalizowania ulie: Witiebskiej i 
Obecnie roboty takie prowadzone są na ul. 
Lubelskiej i Wfngry. 

— 13 pracowników sekcji technicznej 
przechodzi na cmeryturę. W: najbliższym cza 
sie ma ulee zemerytowaniu 13 pracowników 
sekcji technicznej Magistratu, W związku z 
tem opracowywany jest obecnie proj. reorga 
ińzacji, który pójdzie w kierunku skomaso- 

wania pewnych działów pracy. „Wzmiankowa 
na reorganizacja ma na żelu zastąpiente 
powstałej luki dotychczasowym personełem. 

, — Narady nad przyjściem z pomocą bez- 
robctnym. Wi chwili obecnej na robotach 
miejskich Magistrat zatrudnia blisko 400 
bezrobotnych. Mimo to niema prawie dnia. 
by delegacje bezrobotnych nie interwenjo- 
wały w Magistracie o pracę. : 

W. sprawie tej odbyła stę w dniu wczo- 
rajszym pod przewodnictwem wice-prezy- 
denta Czyża narada wszystkich inżynierów 
i naczelników wydziałów sekcji technicznej, 
na której szczegółowo omawiano możliwości 
dalszego zatrudniania bezrobotnych. Rozsze- 
rzenie tej akcji uzależnione jest w chwili 

obecnej od starań o. kredyty, które czyni 
Magistrat u władz centralnych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

/— Z Koła Historyków U. S. B. Dnia 17 
czerwca b. r. (piątek) o godz. 19 w sali wy- 

kładowej Seminarjum Historycznego odbę- 
dzie się Zebranie Naukowe z referatem kol. 

Lecha Beynara p. t. It Aleksandra Os- 
kierki w Powstaniu 1863 T.“ 

Goście mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Gimnazjum Państwowe im. Joachima 

Lelewela w Wilnie zawiadamia, że egzaminy 
wstępne do II—VII kłas Gimnazjum odbędą 

się po 23 czerwca b. r. Podania są przyjmo- 
wane do dnia 20 czerwca w kancelarji Gim- 
nazjałnej w godzinach urzędowych. 

— Uczniowska wystawa koszykarska. W 
dniu 18 i 19 b. m. w lokalu szkoły powszech 
nej Nr. 2 (Źwierzyniec — ul. Inflancka 9) 
Filja Nr. 2 Centralnej Szk. Pracowni Robót 
Recznych, urządza wystawę robót koszykar- 
skich, wykonanych przez uczniów szkół pow- 
szechnych. 

Wstęp wolny. 

   

    

WOJSKOWA. 

— Kto staje przed komisją poborową? 
Wj dniu dzisiejszym plan. poboru rocznika 
1910-g0. obejmuje mężczyzn urodzonych w 
roku 1910 z nazwiskami na litery: P i R. 
którzy w noku ubiegłym podczas 
zakwalifikowani zostali jako czasowo nie- 
zdolni do służby wojskowej (kat. B). 

Komisja urzęduje w lokalu przy ul. Ba- 
zyljańskiej 2 od godz. 8-ej rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Nowe władze Zw. Inżynierów Żydów. 
W. dniu 11 b. m. odbyło się Doroczne Walne 
Zgromadzenie Związku, na którem dokonano 
wyborów Zarządu, który się ukonstytuował 
w sposób następujący: prezes inż. m Szrej- 
ber; wiceprezesi: inż. inż. M. 
G. Guchman; sekretarz inż. L. Ś 

bnik inž. WI. Gordon; czlonko 
M. Idelson, A. Kawenoki, M. 
Trok. 

Sekretarjat Związku mieści się przy ul. 
Gdańskiej 3. Tel. 1843 i jest czynny w po- 
niedziałki, środy i piątki od g. 18 — 19. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie III Wydziała T-wa Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie odbędzie się dnia 17 
czerwca b r. w piątek o godz. 7 wiecz. w 
lokalu Seminarjum Historycznego (Zamkow 
11). Na porządku dziennym referat dy 
Wacława Studnickiego p. t. Walka społecz 
stwa polskiego na Litwie historycznej ze 
szkołą rosyjską. 

— Zarząd Oddziału Związku Legjonistek 

Polskich w Wilnie powiadamia, że w dniu 
19 czerwca r. b. o godz. 12 w lokalu Fede- 

racji P. Z. O. O. (ul. Żeligowskiego Nr. 4) 
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członkiń 
Oddziału, na którem obecna będzie p pułk. 
Zagórska. 

Obecrość wszystkich jest 

    

     

  

  

Spokojny. J. 

   

obowiązująca. 

boru 

"SPRAWY ROBOTNICZE. - 
— Konferencja robotników tartacznych. 

QGnegdaj w lokalu Inspektoratu Pracy przy 
ul. Ostrobramskiej 19 odbyła się zwołana 
przez Inspektora Pracy 62 Obwodu konfe- 
rencja właścicieli tartaków wileńskich z pra- 

cownikami tych tartaków. 
Konferencja została zwołana w celu omó- 

wienia warunków podpisania nowej uino- 
wy zbiorowej w tartacznictwie na rok 1932. 

Wi konferencji wzięli udział przedstawi- 
ciele wszystkich  organizacyj pracowników 
tartacznych. 

Po zagajeniu obrad przez p. Inspektora 
przystąpiono do omawiania warunków no- 
wej umowy zbiorowej. W długiej i bardzo 

vionej dyskusji wyjaśniło się, że podpi- 
je nowej umowy zbiorowej nie nastrę- 

cza wielkich trudności, bowiem zarówno 
właściciele tartaków, jak i pracownicy ich 
nie stawiają nowych warunków. 

Ostateczna decyzja co do podpisania tej 
umowy zapadnie najprawdopodobni j 

przyszłej konferencji, która odbędzie s 
cze w bieżącym miesiącu. 

Drugą sprawą, jaką omawiano na wspom- 
nianem zebraniu była sprawa unormowania 
warunków pracy i wysokości płac. Również 
i w tej sprawie nie powzięto ostatecznej de- 
cyzji: 

  

    

   

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Groźba strajku piekarzy. Jak już do- 

nosiliśmy inspektor pracy odroczy 
nie konferencję organizacyj piekars 

Na konferencji tej — jak wiadomo - 
miała być ostatecznie załatwiona sprawa 
podpisania nowej umowy zbiorowej w pie- 
karstwie, 

Konferencję tę odraczano już kilkakrot- 
nić. Sytuacja wśród piekarzy e się nie- 
mal z każdym dniem groźniejszą. Z powo- 
du ostatniego odroczenia, wśród pracowni- 
ków piekarskich powstało ogromne rozgo- 
ryczenie. 

Rozgoryczenie to może 
wybuchu strajku piekarzy. 

   

    

się przyczynić do 

RÓŻNE. 
— ODEZWA „ZWIĄZKU OBRONY KRE- 

SÓW: ZACHODNICH*. Ze Związku Strzelec- 
kiego (Pedokręgu Wiilno) otrzymaliśmy z 
prośbą © zamieszczenie odezwy „Związku 
Obrony Kresów Zach.*, wzywającą m. in. 
do bojkatu letnisk i uzdrowisk gdańskich. 
Wezwanie powyższe całkowicie popieramy i 
sądzimy, że nikt z obywateli naszego kraju 
nie będzie szukał rozrywek i wypoczynku 
tam, skąd rozlegają się pogróżki w stronę 
Polski i ckrzyki nienawiści. 

Inne postulaty odezwy pomijamy, nie 
mogą cne bowiem mieć u nas żadnego za- 
stosowania. 

— Nowi ławnicy Urzędu  Rozjemczego. 
Zarząd Związku Lokatorów i Sublokatorow 
m. Wilna złożył w swoim czasie Panu Pre- 
zydentowi m. Wilna memorjał, w którym 
uzasadnił względami natury teoretycziej i 
praktycznej potrzebę mianowania nowych 
ławników Urzędu Rozjemczego do spraw 
najmu lokali, Po zasięgnięciu opinji Wiydzia 
lu Prawnego Pan Prezydent zwrócił się w 
tej sprawie do Pana Prezesa Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie. który do przedstawionego 
mu wniosku sie przychylił i nominował no- 
wych ławników Urzędu Rozjemczego. Ze 

strony lokatorów nominację otrzymali kan- 
dydaci wysunięci przez Zarząd Związku Lo- 

katorów, a mianowicie: 
PP. Bądzyński Władysław, Grosman Mo- 

ryc. Jurkanis Bronisław, Brodzki Efroim. 
Burzymski Konstanty, Smorgoūski Teodor, 
Broches Samueł, Wiszniewski Stanisław, 
ler Morduch, Karabon Aleksander, Tarasie- 

Bolesław, -. Korobonik Owsiej, Kłodecki 
Józef, Abramowiez. Eljasz,. Stejgwiłło Michał, 
Błoct ron, . Lichimacher Szymon, ( Czuchow. 
ski Józef i Ciemnołoński Józef. 

— Pomór świń w dzielnicy Szeskinia Gó- 
ra wygasł. Przed miesiącem publikowaliśmy 
o pomorze na Szeskiniej Górze. "Obecnie Sta- 
rostwo Grodzkie ogłasza, iż pomór świń w 
dzielnicy Szeskinia Góra został uznany za 
wygasły i wydane swego czasu zarządzenia 

ochronne. zostały uchylone. 

® — W sprawie napadu na listonosza. P. 
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wfl- 
nie wystosował do p. Śzałona Aronowicza, 
zam. przy ul. Kałwaryjskiej 60 następujące 
pismo: „Za skuteczną pomoc, okazaną przy 
ujęciu sprawcy napadu rabunkowego doko- 
nanego w dniu 2 maja 1932 r. przez Stani 
sława Nurkowskiego na listonosza pienięż- 
nego Antoniego Cybulskiego niniejszem wy- 
rażam Panu moje. gorące podziękowanie 
oraz uznanie za spełnienie obywatełskiego 
obowiązku. Prezes Dyrekcji. Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie inž. Žuehowlez. | 

TEATR | MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce“ w Bernardyneė 

    

   

      

   

    

  

"Dziś, w piątek 17 czerwca o. godz. 8 m. 15 
wiecz. pełna humoru i wesołości retka — 
wodewil Danielewskiego p. t. „Połacy w A- 
meryce“. Niezwykle przygody naszych roda_ 
ków na "obcym lądzie oraz iście amerykań: 
skie tempo w zdobywaniu karjery i cywili- 
zacji — wywołują wśród widzów huragany 
śmiechu i liczne brawa. „Widowisko urozma- 
icają nastrojowe mełodje, tańce i ewolucje 
baletowe. Udział licznej orkiestry, chórów 
i statystów. 

Jutro, w sobotę 18 b. m. o godz. 8 m. 15 
wiecz. „Połacy w Ameryce". 

— „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś, w pią- 
tek 17 czerwca o godz. 8 m. 15 sensacyjna 
sztuka Edgara Wallace'a p. t. jeuchwyt- 
ny*. z dziedziny życia detektywistyczno - 
kryminalnego. Niezwykle emocjoniijąca treść 
sztuki zjednuje „Nieuchwytnemu* coraz 
większe powodzenie i zainteresowanie. Wiel- 
bicielom twórczości Wallace'a sztuka ta da 
móc silnych przeżyć i emocyj. 

Jutro, w sobotę 18 czerwca o godz. 8 
m. 15 „Nieuchwytny“. 

— „Wielka rewja dla dzieci* w Bersar- 
dynee. W| sobotę 18 czerwca o godz. 4-ej 
p. P: i w niedzielę 19 b. m. o godz. 12 m. 30 
PP: odegrana będzie „Wielka rewja dla dzie- 
ci“ w programie: Rumba dzieci, foxtrotf 
zwierząt, bajki, Pat i Patachon, Jackie Co- 
ogan i wiele innych. Udział biorą Artyści Te. 
atrów Miejskich, szkoła baletowa Reizer - 
Kapłan i chór J. Świętochowskiego. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 2 zł. 80 gr. 
— Kiepura w Wilnie. Ladis Kiepura wy. 

stąpi w najbliższych dniach w operze 
„Faus Świetnem uzupełnieniem pomyśl- 
nego rozwoju orkiestry symfonicznej stara- 
niem Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego wespół z Zarządem Wileńskiej Or- 

kiestry Symfonicznej zostaje uruchomiona 
opera, której wł: Wilnu dotychczas bra_ 
kowało. Dowiadując się o tak wielkich za- 
miarach. możemy przykłasnąć tak donios- 
łej inicjatywie, mającej na celu umożliwie- 
nie najszerszym warstwom muzykalnego Wil 
na. rozkoszowania się szeregiem przedsta- 
wień operowych. 

— Park im Żeligowskiego. Piątek 17 
czerwca 1932 r. Koncert Wil. Orkiestry Sym. 
fonicznej pod batutą Michała Małachowskie- 
go, oraz wystąpi primabaleri Anna Za- 
bojkina i urocze tancerki solistki Halina 
Gorgi i Wiera Surina Zabojkin. 

Tańce klasyczne, charakterystyczne i eks- 
centryczne. Początek o godz. 8.15 wiecz. 
Ceny: wejście 30 gr., ulgowe 20 gr. i krzes- 
ła 60 gr. 

   

  

   

    

Popierajeie Przemysł Krałowy 
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Kto taki mądry? 
werarajsz. 8 W) dniu ^ straž požarna 20- 

stała zaałarmowaną, na ul. Końskiej na 
drutach telegrafiecznych wywieszony został 
transparent komunistyczny, który niepodob- 
na zdjąć bez pemoey straży. Na miejsce wy- 
padku natychmiast wysłano drabinę mecha- 
niezną, lecz po przybyciu na miejsce okaza- 
ło się, iż straż padła tym razem ofiarą ja- 
kiegoś głupiego fogla. (e) 

REGINY KAWKA TAS RAGTALASECI 

RADJO 
SOBOTA. dnia 18-go czerwca 1932 r. 

11.58: Aud. dla poborowych (muz. i pog.). 

   

    

12.40: Kom. met. 12.45: Poranek szkolny. 
1 Progr. dzienny. 15.30: Wiadomości 
wojskowe. 15.40: Audycja dła dzie 16.05: 

  

   

  

   
    

  

Koncert dła młodzieży (płyty) Utwory Czaj- 
ko: jego.. 16. Koncert w wyk. uczniów 
Szkoły podchorążych z Zambrowa. 17.00: 
Koncert. 18.00. 
ki geograiji“. 
| litewski. 

Pras. 

„Przyjemności i pożytki nau- 
18.20: Koncert życzeń (płyty). 

19.30: Progr. na 
dziennik radjowy. 

E: modernistów muzycznych 
pog. 20.00 už lekka. 20.3; widno- 
kręgu”. 20.10: Reportaż z Dworca Głównego 
w Warszawie. 21.50: Koncert Chopinowski. 
22.40: Kom. i muz. taneczna. 23.00: Audycja 
literacka — „Przygoda przedślubna Jana Bą- 
czykowskiego”. 23.30: Muzyka taneczna z 
płyt. 

PIĄTEK, dnia 17-go czerwca 1932 r 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog.) 154 Peera 
dzienny. 15.40: Muzyka rosy ь 

Kom. LOPP. 16.45: Pieśni hiszpańskie. 
Jtwory Calderona i Servantesa w prze- 

kładzie polskim. 17.30: Słynni skrzypkowie i 
wiolenczeliści (płyty). 18.00 Bałtyk jako ob- 
szar komunikac; — odczyt. 18,20: Muzy- 
ka tan. 19.15: Z zagadnień litewskich. 19.30: 
Program na sobotę. 19.35: Pras. dziennik 

radj. 19.45: Przegląd prasy rolniczej, krajo- 
wej i zagranicznej. 19.55: Kom. tow. opieki 
nad zwierzętami. 20.00: Koncert. 21.50: Kom. 
i muz. tan. 3 

NOWINKI RADJOWE. 
PIOSENKI 1 КЕСУТАСЛЕ HISZPAŃSKIE. 

Dnia 17 czerwca o godz. 17.45 rozgłośnia 
wileńska nadaje słuchowisko hiszpańskie, 
składające się z dwóch części. W! pierwszej 
p. Sergjusz Konter przy akompanjamencie 
iortepianu i instrumentów perkusyjnych od. 
śpiewa kilkanaście wybranych piosenek hisz- 

pańskich, od średniowiecza do współczesnoś- 
ci. W! części drugiej nastąpią recytacje wier- 
szy Calderona i Cervantesa w wykonaniu 
Haliny  Hohbendlingerówny. | piosenki i 
wiersze przekładania Edwarda Boyego. 

EUSTACHY HORODYSKI JAKO SOLISTA. 

Tegoż dnia o godz, 20.00 radjostacja war 
szawska nadaje koncert symfoniczny w wy- 
konaniu orkiestry Fiłharmonji pod dyrekcją 
Emila Młynarskiego z udziałem jako soli- 
sty Eustachego Horodyskieg jo, który odegra 
koncert fortepianowy Es-dur Liszta.  Kon- 
certy piątkowe symfoniczne w radjo są dał- 

m koncertów z Sali Filharmonji 
warszawskiej. 

        

  

  

   

   

   

    

    
       

    
    

  

    

  

      

   

      

    

  

KINA I FILMY 

„PURPUROWA GONDOLA*. 
(Helios). 

Dlaczego nie zielona? Mogłaby być i taka 
a nikł z widzówby nie rozpoznał na tem 
jedno, czy ściśle dwubarwnem zdjęciu. 
Ale ostatecznie m: о potraktować symbo 
licznie, purpura — miłość, į a była też, 
mniej więcej, zatem .w porząć Można 
także na poczekaniu dziesiątki tytułów znacz- 
nie odpowiedniejszych wynaleźć. 

Film całkow. aktorski, Pole dla istot- 
nych walorów kina — „niewielkie. Pomimo 
10 — ciekawy. Stawia go us: nogi tylko pier- 
wiastek literacki, postawiony tutaj wcale nie 
najgorzej, wsparty dobrem wykonaniem ak- 
tórskiem. Dramat Otello, 7»wsze młody jesz- 
cze, niby ten sam, ale adradzający się, Ciągie 
w nowych formach, o tej samej treści; ciągle 
jeszcze spotykany i zapewne tak bardzo dłu- 
go, że to brzmi jak—,zawsze* będziemy spo 
tykali te same co i za czasów Szekspira typy, 
charaktery i namiętne wywołujące te sa- 
me konflikty. . 

Tutaj Otello ma *stotn'e powody do za- 
zdrości. Jego dramat jest więc tem bardziej 
przekonywujący. Mniej pszekonuje nas jego, 
$lepota, gdy. potrzebuj: aż namacalnego. do- 
wodu, żeby odnaleźć rywala, mając go tuż, 

i tak efektownego, k Jozef Schildkraul. 
Zaiste — šlepota żów bywa zastanawia- 
jąca. Mofe ufał jego honorowi oficerskiemu... 
„Uwodzeni czy tylko „balamucen cu: 
dzej żony jest czemś w rodzaju złodziejstwa, 
ale jakże często pryskają Karby „honoru” 
pod naporem zmysłów. W; rezulłacie sceny 
tragiczne, z których najlepsza jest ta, na 
prawdziwej... t. j. — teatrałnej (niewiadomo 
zresztą, która prawdziwa, ta z teatru, czy z 
życia...) scenie, w której Desdemona dawna 
odtwarzana jest przez współczesną,nie tak 
niewinną, jak tamta, zaś w skórze szekspi- 
rowskiego Otella kryje się prawdziwy, znacz- 
nie bardziej usprawiedliwiony i może nie- 
szczęśliwszy, niż tamten. 

Poza tym, najwyższym zresztą punktem 
napięcia dramatycznego człej historji, aż 
wstrzymującym oddech widzów (wyjątek— 
niektórzy zblazowani recenzenci...j, były i 
inne liczne i bardzo ciekawe momenty, bar- 
dzo trafne psychołogicznie. Nie mam jednak 
ani czasu ani miejsca na ich wymienianie. 

Film jest wykonany w „British and Co- 
lonial Film Corporation", drugiej po „Brit. 
Intern. Corp.* wytwórni augielskiej i znacz- 
nie lepszej, niż poprzednia Widzieliśmy już 
jeden film tej wytwórni, z tym samym 
Schildkrautėm i zespołem orkiestry 
skiej, występującym tu tylko bardzo epizo- 
dycznie. Patrząc na tę angielską robote [il- 

mową, z zadowoleniem stwierdzamy wyż Ё 
anglosasów Starego, nad ich kūzynai 
Nowego Świata. я 

  

    

  

   

      

   

   

   

    

    
    

  

  

  

  

   

      

„ZNAJOMA Z WAGONU SYPIALNEGO“. 

(Casino). 

Jest to jeden z dawnycn, jeszcze niemych 
filmów z Marleną Dietrich. Ma ona tutaj już 
znacznie więcej swego właściwego genre'u, 
tego, w którym jest najlepszą, niż w „Statku 
potępieńców”. a odnalezion. w niej dopiero 

przez Słernberga, w Holłvwood. Pewna la 

  

   

   

  

jemniczość, jakaś nieokreślona a wiełomó- 
wiąca zapowie: iu, to co dała 

2 „Marokku“, 

          

„Shanghai F 

Są l to jednak, dopiero Cbiecu jące zadatki. 
Poza niemi mamy do 
która wpadła nieoczeki 
zwykłe, przyprawiające ją w rezultacie o hi- 

sterję. Typ trochę chorobiiwy. naogół raczej 
nieprzyjemny i w rezultacie może trafny psy 
chologicznie ale chybiony artystycznie. 

Jak i poprzednie, wszystko całkowicie 
oparte na bezpośredniem wykonaniu aktor- 
skiem, posiada fabułę o akcji czasem trochę 
rozwiekłej, ale mającej też momenty intere- 
sująco pomyślane i dobrze wykonane. Do 
nich należy np. scena w sieepingu z bohate- 
rem dramatu, spacerującyn: po korytarzu wa 
gonu i dwiema kobietami, które, każda w 
osobnym pdzedziale, nasluchują jego kroków. 

pragnąc jego wej ia. — waha się. Do której 
wejść? Do świeżo zaślubionej żony, czy do 
lajemnic pj nieznajomej? .. 

Zasadniczo, jednak rzecz dość przeciętna. 
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Zjazd Rady Powiatowej BBWR. 
pow. wil.-trockiego. 

Przebieg obrad i referaty. 
W dniu 12.VI 1932 r. odbył się 

Zjazd Rady Powiatowej B. R. W. R. 
pow. wileńsko-trockiego. Na zjazd 
przybyli prezesi i sekretarze prawie 
wszystkich Komitetów Gminnych i 
Miejskich z terenu powiatu i przed- 
sławiciele organizacyj społecznych 
współpracujących z BBWR. Na Zjeź- 
dzie byli obecni: pp posłowie Broni- 
sław Wędziagolski, Stanisław Do- 
bosz, Jan Tyszkiewicz. dr. Stefan Bro 

kowski. Zjazd zagaił wieepre Rady 

  

   

  

  
    

   

  

  

  

Wojewódzkiej BBWR, p Br. 
Wędziagolski, witając! przedstawi- 
cieli władz, organi j społecznych 
i wszystkich przybyłych na Zjazd, i 
powołał na przewodniczącego p Kró- 
likowskiego Eugenjnsza 2 Nowo- 
Wilejki, a na sekretarza p. Andrzeja 
Gawdę. 

Po zagajeniu i ukonstytuowaniu 
się prezydjum Zjazdu zabrał głos p. 
starosta Pokrzewiński, zapewniając, 
że zawsze chętnie, gdzie tylko będzie 
mógł, pójdzie na spotkanie i okaże 
swą pomoc Radzi: Powiatowej B. B. 
W. R. w jej pracy społecznej na tere 
nie powiatu. 

Zkolei p. poseł Wędziagolski po- 
ruszył sprawę usta konstytucyjnej, 
ustawy samorządow i ustawy szkol 
nej. Mówiąc o ustawie szkolnej, p. 
pos. Wędziagołski zaznaczył, że jest 
to jedyna w tym rodzaju ustawa pol- 
ska. Przy omawianiu ustawy konsty- 
„łucyjnej i jej znaczenia pos. Wędzia- 
golski podkreślił konieczność wzmoc- 
nienia władzy Prezydenta Państwa 
i zmniejszenia ilości posłów i senato- 
rów. — 

Po przemówieniach p posłów wy- 

wiązała się bardzo ożywiona dysku- 
sja, która trwała przeszło półtory go 
dziny. W dyskusji zabierali głos p. 
Kulesza z Niemenczyna, p Matare- 
wicz z Mickun, p. Lipko z Rudziszek. 
Na interpełacje i zapytania wynikłe 
z dyskusji odpowiadali p. poseł Wę- 
dziagolski i p. pos. Jan Tyszkiewicz. 
Po zamknięciu dyskusji zabrał głos 
p. Andrzej Gawda i złożył sprawozda- 
nie Sekretarjatu Powiatowego BBWR. 
"W. sprawozdaniu zaznaczył, że biuro 
Sekretarjatu zostało już doprowadzo 
ne do zupełnego porządku; robota 
reorganizacyjna w terenie powiatu 
została już przeprowadzona. Zostały 
zreorganizowane Komitety Gminne i 
Miejskie we wszystkich gminach i 
miasteczkach powiatu wileńsko-troc- 
kiego. 

Po zreferowaniu sytuacji Organi- 
zacji na terenie p. A. Gawda nakreślił 
krótki plan pracy na najbliższą przy- 
szłość, wreszcie, koócząc sprawozda- 

   

   

nie, złożył w imieniu  Sekretarjatu 
Pow. serdeczne podziękowanie p. po- 
słowi  Bronisławowi Wędziagolskie- 
mu za opiekowanie się Sekretarjatem 
mówiąc, że p. poseł Wędziagolski da- 
je nietylko czas, siły i zdrowie, ale 
nawet materjalnie subsydjuje czę- 
ściowo robotę Sekretarjatu Powiatow. 
BBWAR., i Kierownikowi Sekretarjatu 
Wojewódzkiego p. posłowi Stanisła- 
wowi Doboszowi ха szczególne oto- 
czenie opieką Sekretarjatu Pow. na 
pow. wileńsko-trocki, gdy był on w 
stadjum całkowitej reorganizacji ro- 
boty w terenie. Dziękując Kierowni- 
kowi Sekretarjatu Wojewódzkiego p. 
posłowi Doboszowi, p. Gawda zapew- 
niał, że teraz już po zreorganizowaniu 
Rady Powiatowej Sekretarjat będzie 
prowadził robotę samodzielnie. 

Nad sprawozdaniem i planem pra 
cy wywiązała się dyskusja, w której 
zabrał głos p. poseł Dobosz, mówiąc 
o wytycznych i zasadniczych celach 
BBWR i p. poseł Wędziagolski, uzu- 
pełniając plan pracy. W sprawie ak- 
cji kulturalno-oświatowej prowadzo- 
nej przez BBWR ; sckcji kulturalno- 
oświatowej przy Radzie Powiatowej 
zabrał głos kierownik Zw. Młodzieży 
Wiejskiej p. Świackiewicz. Na ten 
temat dał wyczerpujące wyjaśnienie 
kierownik oświaty puzaszkolnej przy 
Inspektoracie Szkolnym na powiat 
wileńsko-trocki p. Aluchno Po zamk- 
nięciu dyskusji nad sprawozdaniem 
wybrano Prezydjum Rady Powiato- 
wej, w skład którego weszli: p dyr. 
Czesław Makowski, Karol Masłowski 
z Podbrzezia, p. Królikowski z Nowo- 
Wilejki i Józef Miku!ski z Szumska. 

Na zakończenie zebrani uchwalili 
następującą rezolucję: 

Zebrani na Zjeździe Powiatowym BBWR 
w Wilnie w dniu 12 czerwea 1932 r. jedne- 
myślnie stwierdzamy, iż w praey obozu par- 
lamentarnego BBWR. widzimy pomyślność 
Polski i zachowanie tego wielkiego dorob- 
ku, uzyskanegi pod przewodnictwem naj- 

  

  

wspanialszej postaci naszych czasów Józefa 
Piłsudskiego. 

Wzywamy zebranych na dzisiejszym 
Zjeździe do dalszej wytężonej pracy w myśl 
wytycznych Bezpartyjnego Bloku Współpra- 
cy z Rządem i uważamy za najpilniejsze do 
zrealizowania nast. postułaty: 1) W, celu 
dostosowania cen wytwórezości rolnietwa do 
środków produkcji, przeprowadzenia sku- 
teeznej walki z  kartelami i syndykatami 
sprzedaży, jakie potworz. po wojnie świato- 
wej. 2) Zmiana importowanych suroweów 
włókienniezych na len i wełnę krajową. 

Pozatem zebrani wyrażają uznanie dla 
owocnej pracy Wiłeńskiej Grupy Regjonal- 
nej Posłów 1 Senatorów i składają im ser- 
deczne podziękowanie. 

ORZNZYEOEDEWERERA WER AOROWCOBEO 

Popierajeie Przemysł Kralowy 

Z Muzyki. 
Koneerty Wileńskiej Orkiestry 
Symtfonieznej. „Święto Piešni“. 

Nadspodziewane ożywienie przy- 
niosły w ruchu muzycznym ostatnie 
tygodnie. Pomimo wyludniającej mia 
sto dobrej pogody. odbyło się kilka 
imprez muzycznych cieszących się 
dużą frekwencją publiczności. 

Więc, przedewszystkiem należy 
zaznaczyć wczesne a razem i bar- 
dzo udatne otwarcie sezonu koncer 
tów Wil. Orkiestry Symfonicznej w 
Parku im. Żeligowskiego. Fakt zorga 
nizowania i w tym roku tej letniej 
estrady muzycznej ma doniosłe zna- 
czenie dlą utrzymania dawniej zdo- 
bytego dorobku  kulturalno-muzycz- 
nego, a tak boleśnie stłumionego w 
sezonie zimowym wskutek ogólnego 
kryzysu. 4 

Ważność podobnej placówki oce- 
nia się łatwo, widząc nieraz kilkoty- 
sięczne tłumy słuchaczy. Chodziłoby 
tylko o to, by dać tym słuchaczom 
muzykę dobrą choć przystępną w su- 
miennem opracowaniu. Nie dziwimy 
się organizatorom, że wysilają się na 
dołączenie do programów  muzycz- 
nych różnych atrakcyj, luźno z niemi 
związanych, ale mających powodze- 
nie: muzycy nasi po całorocznej przy- 
musowej bezczynności przez nikogo 
nie wspierani, mają prawo teraz ra- 
dząc sobie sami, nie zawsze wysoko 
trzymać sztandar  nieskazitelności 
programowej, skoro tych parę sło- 
necznych promieni ma ich rozgrzać 
na długą zimę. W tej jednak swobo- 
dzie oczekujemy od nich zachowania 
granic koniecznej poprawności w do- 
borze produkcji. 

Dotychczas z poważniejszych kon 

certów można wymienić: inaugura- 
cyjny, w którym jako solistka wystę- 
powała Z. Bortkiewicz-Wyleżyńska, 
oraz symfoniczny z udziałem pianisty 
Ungara, i koncert w ramach obchodu 

Moniuszkowskiego. 

Jako dyrygenci 

W, 

    

   

wystąpili dotąd 
pp.: dyr. Adam Wyleżyński, Bogumił 
Reszke, Mikołaj Salnicki, Michał 
Małachowski. 

Uroczystością związaną z porą 
wiosny, jest tak zwane „Święto pie- 
śni*. Pod tem mianem odbywają się 
co roku pokazy chóralne dzieci szkół 

powszechnych miasta Wilna, z inieja 
tywy Sekcji nauczycieli śpiewu szkół 
powszechnych pod kierunkiem p. 
Gawrońskiej, instruktorki śpiewu przy 
Kuratorjam Okręgu Szkolnego. 

Pokazów takich było już 6, i śle- 
dząc je rok rocznie, trzeba stwierdzić, 
że postępy są bardzo wyraźne pod 
każdym względem. Czystość intona- 
cji, rytmiczność, a nawet starania w 
kierunku nadania wyrazu w wykona- 
niu, dały się zauważyć u większości 

IDE NSK I 

SPORT. 
Wyścigi konne. 

Staraniem Turt-Klubu (Wileńskiego To- 
warzystwa Zachęty do Hodowli Koni i Spor- 
tu Konnego) oraz na mocy zezwolenia Mi- 
nisterstwa Rolnictwa podobnie jak w Jatach 
poprzednich odbędą się w dniach: 
25, 26, 28, 29 Czer oraz 2 i i 

i konne na torze 
programie pr. 

nych jest 6 dni.» wyścigowych z czynnym to- 
talizatorem, oraz 2 dni (28. VI. i 2. VIL.) 
zawodów hippicznych i tak: 

    

   

  

    

Dnia 18 czerwea — 2 gonitwy płaskie, 2 х 
płotami jedna z przeszkodami; 

Dnia 19 czerwca — 1 gonitwa płaska. 2 z 
płotami i 2 z przeszkodami: 

Dnia 25 czerwca — 2 gonitwy płaskie. 2 z 
płotami i 2 z przeszkodami; 

Dnia 26 czerwea — 1 gonitwa płaska, 2 z 
płotami i 2 ż przeszkodami; 

Dnia 28 czerwca — Konkurs hippiczny lek- 
ki, konkurs hippiczny dla pań, oraz 
konkurs hippiczny ciężki; 

Dnia 29 czerwca — odbędzie się gonitwa 
sprzedażno-loteryjna, 2 gonitwy płaskie 
oraz 2 z przeszkodami z których jedna 
imienia Prezesa Honorowego Turf-Klu- 
bu Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

Dnia 2 Jipea — Konkurs hippiczny m. Wił- 
na, Bonkurs parami oraz Gross County 
na przestrzeni 4800 mtr.; 

Dnia 3 lipea — 1 gonitwa loteryjna sprze- 
dażna, jedna płaska, 2 z płolami i 1 z 
przeszkodami. 

Wi gonitwach łoteryjnych, wygrywające 
konie wyścig przeznaczone są do rozegrania 
na loterji. Bilety loteryjne w cenie 5 zł. do 
nabycia na torze wyścigowym w dnie wyś- 
cigów. Losowanie odbędzie się bezpośrednio 
po każdym takim wyścigu. 

yścigach zgłoszona jest znaczna ilość 
igowych, a między innemi zapo- 
swój udział znani jeźdźcy ja 

płk. Rómmel, rtm. Bobiński, por. Tuński i 
por. Bohdanowicz. 

Początek wyścigów i zawodów o $. 15-ej. 

    

   

    

        

  

POLSKA REPREZENTACJA NA 
OLIMPJADĘ. 

Wczoraj na PA Polskiego Koni- 
 ostatczne .iecyz * 

co do wyjazdu ńiasżej reprezentacji sportowe; 

na igrzyska olimpijskie 4d Los Angeles. 
W Los Angeles będą przez nas reprezenia- 

wane trzy działy sportu: Lekka atletyka. 
szermierka i wioślarstwo. Zrezygnowano 0 
statecznie z udziału w igrzyskach — naszych 
kolarzy i pięciobójey nowoczesnego. 

Szermierka reprezentowana będzie przez 
zespół szablowy w składzie: dr. Pappe (za- 
razem kierownik drużyny szermierczejj, kpt. 
Nycz, por. Suski, kpt. Segda, por. Dobrowol- 
ski i Friedrich. jedzie ponadto trener szer. 
mierczy, p. Szombatelli. 

Wioślarstwo będzie reprezentowane w za- 
sadzie przez dwie osady: :zwórkę ze sterem 

(kombinowana osada WTW) w składzie: 
Braun, Ślązak, Urban, Kobvliński i sternik 
Skolimowski. Dwójka bez s Mikołaj- 
czyk i Budzyński, Klub 4 śl 04 Poznań, 

Ponadto w załodze czworki znajduje się jesz- 
cze dwójka ze sterem. w składzie: Praun, Ślą 
zak, sternik Skolimowski. Dwójka ta osiąg- 
nęła na eliminacjach w Poznaniu najlep. wy 
niki, dające jej znaczne szanse w wioślarskim 
turnieju olimpijskim. Jednak start osady tej 

    

    

    

  

   

chórów. — Wiemy dobrze jakiego 

ogromnego nakładu pracy potrzeba, 
żeby osiągnąć rezultaty, które słysze- 
liśmy, — to też wielkie uznanie należv 

się nauczycielstwu za inicjatywę i 
pracę w szerzeniu muzykalności u 
podstaw. 

A teraz słów parę co do strony 
dekoracyjnej i wogóle atmosfery, któ 
ra powinna otaczać podobne imprezy. 
„Święto pieśni* powinno stanowczo 
odbywać się na Świeżem powietrzu, 
w atmosferze radosnej, słonecznej, w 
której się dziecko najlepiej czuje, a 
nie w ponurej brzydkiej sali na tle 
szkaradnych dekoracyj Ucierpiałaby 
na tem może strona dźwiękowa wyko- 
nania, ale najwłaściwszy charakter 
podobnego obchodu, byłby uwydat- 
miony najtrafniej, na tle przyrody. 

Z. B. 

zdecydowany będzie definitywnie na miej- 
scu, w Los Angeles, a to w zależności od 
rozkładu eliminacji. Dwójkx ze sterem star- 
tować bedzie tylko w tyra wypadku, o ile 
eliminacje jej w Łos Angeles nie będą koli- 
dować z eliminacjami w czwórkach ze sterni- 
kiem. 

  

Na czele ekspedycji wioślarskiei _ jedzie 

kapitan sportowy PZTW, inż. Lenartowicz 
oraz. trener Haspel. 

Lekkoatletyka reprezentowana będzie 
przez trzech zawodników* Weissównę (dysk), 
Kusocińskiego (1500, 5000 i 10.000 metrów) 
oraz Heljasza (dysk i kula). Ponadto — w 
rachubę wchodzą jeszcze — Schabińska (100 

m. płaski i 80 m. płotki), Pławczyk (wzwyż) 
i Siedlecki (dziesięciobój). Decyzja co do wy- 
słania tych zawodników zapadnie później i 
zależeć będzie od poprawienia uzyskanych 
dotąd wyników. 

Na czele ekspedycji — wobec absolutnej 
niemożności wyjazdu prezesa P. K. Ol., pik. 
dypl. K. Glabisza stanie pr. awdopodobnie inż. 

Znajdowski, prezes PZLA, wiceprzewodniczą- 
cy PKOI i kierownik polskiej ekspedycji 
olimpijskiej do Amsterdamu w roku 1928. 
Jego pomocnikiem będzie p Jerzy Giżycki, 
b. członek polskiej placówki dyplomatycznej 
w Paryżu. 

Tym sposobem ekspedycja polska, w razie 
nieuwzględnienia w jej składzie trzech wątpii 
wych lekkoatletów składać się będzie z 16 
zawodników, 2 trenerów i trzech osób kie- 
rownictwa. 

SOBÓTKI W* „POGONI*. 

Sekcja Wioślarska „Pogoń* urządza w 
każdą pierwszą i trzecią sobotę każdego mie 
siąca w lokalu własnym, na przystani nad 
Wiilją „Sobėtki“ taneczne. 

Początek o godz. 21-ej, wstęp dla człon- 
ków i wprowadzonych gości 1 złoty. 

Pierwsza sobótka odbędzie się już w naj- 
bliższą sobotę, t. j. dnia 18 b. m. 

  

  

Humor. 
KONIUNKTURA. 

— Mój interes prosperuje znakomicie. 
— No, no, w tych czasach? 
— Założyłem instytut poprawy dla mę- 

żów, w którym muszą przebywać przez czte. 
ry tygodnie bez żon. 

— 1.00% 
— Żaden z nich nie chce wracać do do- 

mu. (Biihne) 

  

Mr 136 (2378 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMIAST POŻYCZYĆ PRZYWŁASZCZYŁA. 

I ZBIEGŁA. 

Krawice Zyskimd zamieszkały przy ulicy 
Wiełkiej 
ofiarą którego padł w dniu wezorajszyna.. 

Do pracowni jego zgłosiła się w dnim 
wczorajszym znana mu z widzenia sąsiadka, 
która poprosiła 6 chwilowe pożyczenie 5 zł. 
Nie mające przy schie bilonu, Zyskind dał jej 
harknot 108 zł. z tern, żeby go gdzieś му— 
mieniła i przyniesła 95 złotych reszty. Otrzy- 
niawszy banknot kobieta wyszła i więcej już 
nie wróciła, Zaniepokojiny Zyskind udał się- 
do jej mieszkania, lecz tu oświadezono, iż 
pożyczająca zaginęła i wajbliższa rodzina 

nie wie eo się z nią stało. 
Powiadomicna e wypadka policja wszeze 

ła poszukiwania. te) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY NA CHOCIMSKIEJ.. 

W. dniu wczarajszym w godzinach poran- 
nych przy ulicy Chocimskiej Nr. 71 w za- 
miarze samobójczym otruła się esencja oc- 
tewą Zotja Muraszkowa. W; stanie poważ- 
nym przewiezło ją do szpitala Sawiez za- 

wezwane na miejsce wypadku pegotowie ra- 
tunkowe. 

Przyczyna samabójstwa nieporozumienie 

rodzinne. (ej 

ZDERZENIE AU'FPOBUSU Z DOROŻKĄ. 

W” dniu 15 b. m. szofer Smyczak Filip» 
(Nawogrodzka 9%) prowadząc autobus Nr. 
38144 komunikacji pozamiejskiej, przy zbie- 
gu ulic Wóleńskiej i Mickiewicza najechał 
na dorożkę konną, powożoną przeż Żemat 
sa Piotra (Słomianka 45), wskutek czego do- 
rożka przewróciła: się i zostały połamane 
szprychy w tyłnych kołach. 

PODRZUTEK. 

W. korytarzu kościoła Ostrobramskiege 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wiekiw 
około 2-ch tygodni i umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Berko Łam doniósł policji, że w dniu 10 
b. m. podczas pobytu jego w synagodze przy 
ul. Niemieckiej skradziono mu z kieszeni 
spodni przez nieznanych sprawców 1210 zł. 
gotówką oraz dwa weksle na sumę 45 zł. 

Fałszywe 5-ciozłotówki. 
W ostatnich czasach na terenie 

miasta i prowincji pojawiła się w o- 
biegu znaczna ilość fałszywych monet 
5 zł. 

Władze policyjne zatrzymały kil- 
ka osób, które usiłowały puścić w 
obieg fałszywe mcnety, lecz na ślad 
samych fałszerzy nie natrafiono. 

Monety fałszywe dostarczone 53. 
zapewne z województw centralnych. 
Połski. 

Pierwszymi cukiernikami 
byli aptekarze. 

Grecy a później Arabowie wprowadzili 
zwyczaj osładzania lekarstw przy pomocy 
miodu. W! ten sposób powstały „Condita*,. 
owoce i korzenie osmażane najpierw w mio_ 
dzie, a później i w cukrze. Wj ten sam spo- 
sób cukrzono i słodzono rozmaite syropy 

lecznicze, których bczba i rodzaje wciąż 
rosły. Jak się okazuje, cukiernicy przejęlk 
zatem od aptekarzy sposoby wyrabiania roż_. 
maitych syropów, oraz osmażania owoców £ 

korzeni. 

A RZECZE I IV TTT IKI NIO EI NAT IRT KINO TASTE 

Dftwięk. teatr świetlny | 

PAN Akcja rozgrywa 

ml. Wielka 42, tel. 5-28 | 

Dziś! Najpotężn. romans wschodu 

    źwiękowy 
na słonecznych wyspach koralowrch, na Rivierze i w Paryżu. 

Egzotyczna piękność KAISS ROBBA w roli tytuł — NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 
W kinie stale funkcjonuje udoskonalona w/g najnowszej konstrukcji wentylacja. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15 

KRÓLOWA POŁUDNIA (Pgzot. romans mórz połudn.) 
Olśniewające balety! 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
tebsk dworca kolejow.) 

Dziól Wielkie 
arcydzieło 

filmowe p. t. Błękitny wal 
Rzecz dzieje się w Wiedniu. 

Wspan. dram. erotyczno-mił, w 10 akt. 

wsi Vera Veronina. główn. 
Początek seansów o godz: 6-ej, w niedzielę ; swięta o godz. 4-ej po poł. 
  

©wwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśl PS'taż pierwszy w Wilka NaiOSTzA 160%, 
dźwiękowa sensacja w-g pow. „Gorączka Złota” p.t. 
W rol. gł: Tim Mc. Coy i Alice Terry. 
aktualności świata arcyzabawna komedja-farsa w 4 skt. p. t. Slim w Arabii. 

(Gzerwona zemsta 
Przepiękna muzyka, tańce i piosenki. 

Arcypotężny dramat w 14akt. osnut 
na tle „Krawego powstania lndjań* 

Nad program: Najnow. dźwięk 
W roli głównej komiczny SHM. 

  

B K gą 

Po faktycznie najniższych cenach 
poleca Skład A ptecžny 

  

[
g
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NAJWIĘKSZY WYBÓR. 

22 \№ 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Koastanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 czerwca 
1932 r., o godz. 10- -ej rano w Wilnie, przy ul. Wileń- 

publicznej 
majątku ruchomego, należącego do f-my D/H-Przem. 

składającego się z 20 pił gatro- 
wych, oszacowanych na sumę 2uU0 zł., na rzecz f-my 

skiej 23, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

inż. W. Malinowski, 

Vacuum Oil Company 
467/V1 

A 46 (dawn. „I. B. SEGALL") 
s MICKIEWICZA 5, tel. 3-73 
WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, NESE- 

SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

Komornik Sądowy K. Karmelitow, 

      
      

    "DOM 
HANDL. 

ŻĄDAJCIE OFERTY! 

  

UWAGA! 

MOTORY do łodzi ;::::- 
MOTORY do rowerów 
MOTOCYKLE „Puch“ 

DOSTARCZA ZE SKŁADU 

SZ. RUDOMIŃSK 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZĄ: OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

APNOZASOE SIĘ W, ZE WILEŃSKIM 

  

amerykańskie „Evinrude* oraz łodzie | 

motorowe kompletne zarobkowe. 

Wiino, Zawalna 28, 
telefon 7-32 

ŻĄDAJCIE OFERTY! 

    

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 

. 5. МИ. 
a nie wymaga T 

Bibljoteka Nowości 
Płac Orzeszkowej 3 

znopatrzena w znaczny dobór ostatnich ne- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Waranki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

MEBLE 
poleca 
firma 

Wilno, ul. Wileńska 23 

  

nowoczes. pierwszorzęd- 
nej jakości z gwarancją. 
Ceny zniżone. 

B. Łokuciewski 

  

wz: Poszukuję 
PRACY w zakresie 
domowym, może być 
przy gospodarstwie, 
zgodzę się też pilno- 
wać mieszkanie. Re- 
komendacje poważ- 
ne. Zgłoszenia do 
Administr. „Kurjera 
Wil.* Jagiellońska 3 
od od g: + 9—3, dla K.W. 

Uczenica 8kl. 
państwowego gimnazjum 

poszukuje kondycji 
lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francuskim. Oferty 
składać: Apteczny Skład 
Frydmana, Bazyljańska 13 

Zaciągnę 
1000 dolarów 
pożyczkę pod pierwszą 
hipotekę—ul. Sosnowa 18 

właściciel domu. 

  

  

Zaciągnę 

1000 dolar. 
  

Białe wa pno 
dla celów $echoicznych i budowlenych. Odbiorcy 

intereso- 
wali się wspnem łotewskiem |-go gatunku są pro- 

ofert sub Wapno w administr. 

hurtowi lub przedstawiciele, którzyby 

szeni o składanie 

„Kurjera Wileńskiego”. 

  

Sprzedam 
lub odstąpię 

sklep spożywczy 
Nowoświecka     

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 

rzeczy oraz samochody 
sprzedaje 
tanio 
ul. Biskupia 4; 
od 9-2 i od 5-7 po poł 

Duży pokój 
lub dwa bez mebli z uży- 
walnością kuchni i łazien- 
ki — DO WYNAJĘCIA. 
Godz. do, I0-ej rane i od 

4—6 po południu. 
Wiwulskiego 6-e, 

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
| Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

Urządzenie sklepowe 
sprzedam b. tanio. Adres 

w Administracji. 

  

  

  

a TAA dł 
Zakład Fryzjerski 
B. SZEREL — Gaona 16 

* Śalon damski i męśki 
  

„KĖVA“ (Paris) | 
Biokiewicza 87, tel. 667, od 14-1 
Rozgładzanie i 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry- 
zacja. W.Z.P. 58, 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wenev. 
narządów moczowych, 

ed g. 9—! i 5—8 wiecz- 

Dr. Zeldewiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Z. KUDREWICE 
Zamkowa 15 

Choroby skórne ? wener. 
Przyjmuje od 8—10 i 4—6 

"Kobiety 3—4 

Akuszerka 

Maria Laknerowė 
RE ©d9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Maria Arena 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 

Lombard, 
tel: 14-10 

  

m. 15. 

    

peles PE BIS WIA o „| na lewo Gedeminowsk: 1 : ž 
1 

BRERA, Aero bosų) i) EB) WE jodzka Ei 

Grodzka 27, m. | W. Z. Nr. 3093 

  

Sklep materjałów plśmien.. 
„ELEONORA“ 
ul. Š-to Jańska | 

Poleca; zeszyty, bruljony.. 
stalówki. ołówki : *. 4. 

odświeża- 
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ROLA LLOYD GEORGE'A 
w kwestji wyjazdu cara Mikołaja Ii z Rosji. 

Górka byłego ambasadora angiel- 
skiego w Petersburgu lorda Buchana- 
na opublikowała niedawno książkę 
p. t. „Rozkład Rzeszy*, Autorka w 
książce swej porusza m. in. kwestję 
zamierzonego wyjazdu cara Mikołaja 
1 z Rosji po wybuchu rewolucji, jak 
również mówi o przyczynach, dla 
których do wyjazdu cara nie doszło. 
Wywody angielskiej autorki, oświet- 
lające ten odcinek historji, w którym 
doszło do wymordowania rodziny ce- 
sarskiej w Jekaterynburgu, wzbudziły 
wielkie zainteresowanie nietylko w 
Anglji. ale i we Francji, 

    

Lądy Bachananowa w swej książ 
ce zarzuca Lloydowi Georgowi,. że 
wpływał na rząd angielski w tym 
kierunku, aby carowi Mikołajowi П 
odmówić prawa azylu. Lloyd George 

    

zarzutów tych nie sprostował. Pyta- 
nie, jakie to przyczyny doprowadziły 
do tego, że car Mikołaj II nie mógł 
yjechač do Anglji nie schodzi z ust 

różnych osobistości, a kwestja ta ży- 
wo jest komentowana, Obeenie zabrał 
głos w tej sprawie równicż Paweł Mi- 
kołajewicz Milukow. który na począt- 
ku rewolucji rosyjskiej był minist- 
rem spraw zagranicznych w tymcza- 
sowym rządzie. 

Wywody Milukowa są nadzw 
ciekawe. Nie od rzeczy będzie zapc 
nać się z niemi. 

  

   

  

Rząd tymczasowy nalychmiast-po 
abdykacji Mikołaja — mówi - Milu- 

kow —- zajmował się kwestją, czy car 
wraz z swą rodziną nie mógłby wy 

jechać do Anglji. Jako minister spraw 
zagranicznych w rządzie tymezas?- 

   

wym rozpocząłem rokowania w tym 
kierunku z angielskim ambasadorem 
Buchananem, ale wyjazd rodziny 'car- 
skiej napotykał na przeszkody ze str . 
ny angielskiej. Moje pisemne oświad- 
czenie w tej kwestji miało treść na 
stępującą: „Pewnego razu na moje 
zapytanie, co uczyniono dla przygołe 
wania wyjazdu cara Mikołaja I! za 
granicę Sir George odpowiedział, że 
rząd angielski już nie trwa przy swym 
wniosku. Przed tą odpowiedzią pro 
wadzone były jednak rokowania w 
sprawie podróży Mikołaja do Ang'ji 
a pierwsza odpowiedź rządu angi) 
skiego była dodatnia. 

Na telegraficzne zapytanie, wysto 
sowane do Anglji na podstawie moich 
rozmów z .Bachananem, tenże otrzy- 
mał dnia 23 marca następującą odpo 
wiedź: Król i rząd będą szczęśliwi, 
jeśli będą mogli dać byłemu władcy 
rosyjskiemu i jego rodzinie schronie 
nie w Anglji do końcą wojny świato- 
wej”. Odpowiedź ta natychmiast za- 

komunikowana została rosyjskiemu 
ministrowi spraw zagranicznych. 

Córka Bachanara zamieszcza w 
swej książce również postanowienie 
odnośnie wyjazdu cara. „Postanowio- 
no, że car wyjedzie pociągiem do Mur 
mańska, jak ty!ko pozwoli na to stan 
zdrowia Wielkich Księżniczek. Rząd 
tymczasowy przyrzekł, że postara się 
o to, aby rodzina podróż tę mogła od- 
być spokojnie i bezpiecznie. Do An- 
glji miał odwieźć cara krążownik an- 
gielski. Myślano również o tem, aby 
za pośrednictwem jednego z państw 
neutralnych, może Danji, zażądano 
od Niemiec przyrzeczenia, że krążow 
nik nie będzie zaatakowany”. 

Do tego Milukow dodaje: 
przypominam sobie wszystkich s. 
„gółów tego posłanowienia, ale 
ich zgadza się w zupełności z. tem, 
co mówi córka Bachanana* 

Lady Bachananowa opisuje dalej 
tę kwestję: „Dnia 10 kwietnia nad- 
szedł nowy telegram z Anglji. którego 

Nie 
4 

  

    

treść Bachanana mocno zdenerwo- 
wala“. 

Trešč tego telegramu autorka przy 
tacza z pamięci: 

„Otrzymuję wiadomość, że w An- 
glji uważają za pożądane, aby rodzi- 
nie carskiej. wyperswadowano myśl 
udania się w podróż do Anglji. Rząd 

obawia się, że przyjazd cara mógłtv 
spowodować  niepol.cje wewnętrzne. 
W Hyde Parku odbyła się jakaś kcn- 
ferencja rewolucyjna. Partja robot 
niczą oświadcza, że wezwie roboft.:- 
ków do wstrzymania pracy, aby 7a- 

protestować przeciwko udzieleniu po- 
zwolenia na przyjazd cara. Polecono 
mi. abym zerwał umowę zawartą * 
rządem tymczasowym? . 

Ambasador Bachanan opowiadał 
potem swojej córce. że wiadomości 
o nieprzychylnych nastrojach społe- 
czeństwa angielskiego wobec cara TU- 
sjskiego zakomuniiowane zostały 
królowi przez Lloyd Gebrgea, który 
przekonał władcę angielskiego, że po- 

  

głoski, jakoby carowi zagrażało w Ro. 

sji niebezpieczeństwe są przesadzone. 
Lloyd George na twierdzenie Lady 
Bąchananowej nie odpowiedział puh- 
licznie a jedynie tylko przyznał, że 
„prawdopodobnie, radził królowi an- 
gielskiemu, aby nic pozwolit na to,. 
by car Mikołaj II przybył do Anglii". 

Swoje wywody były minister spr. 
zagranicznych rządu tymczasowego 
Milukow kończy następującą uwagą” 

„Oświetliłem tylko tę stronę spra- 
wy, która jest mi dobrze znana, gdyż” 
osobiście byłem w niej zainteresowa- 
ny. W czasie mego urzędowania jako» 
ministra spraw zagranicznych sprawa 
wyjazdu cara zostąła zapoczątkowana 
i sfinalizowana, Rozmyślnie nie po: 
ruszam politycznej strony rzeczy. 

Zanim kogokolwiek ma się obwi- 
nić, trzeba gruntownie rozpatrzeć: 
fakta“. 

  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. r “ Vrukarnia „Zaiex”, Wilno, ul. S-to Jańska 1, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkis. 
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