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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi nia faźwinskiego | 
NOWOGRÓDEKX — Kiosk St. Michi 0. 
N. ŚWIĘCIANY — Kslęgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. у 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 14 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. я 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F, juczewska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

BIENIAKONIE _- Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. - 
UARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia .K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. з 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jsdnošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
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Generał Żeligowoki o tiartwie 
Gen. Żeligowski, członek honorowy 

Wileńskiego Towarzystwa Lniarskie- 

go w Wilnie nadesłał nam swoje u- 

wagi w tak aktuaśnej obecnie sprawie 

Iniarskiej. 

W Wojewódzkim Urzędzie w Wil- 
nie można oglądać kawałek chleba z 

powiatów północnych. Jest to miesza- 

nina mąki, plew i kory drzewnej. Taki 
chleb zmuszeni są w latach nieurodza- 

ju jeść ludzie tych okolic. Warunki kli- 

matyczne i glebowe zmuszają ich do 

tego. 
"Nawet wtedy, kiedy w całej Pol- 

sce bywają nadmierne urodzaje, nasza 

północ zmuszona jest częstokroć przyj 

mować upokarzające ofiary zamożniej- 

szych innych dzielnic. 

I dzieje się to niemal wbrew zdro- 
wemu rozsądkowi i wbrew przyrodzie, 

która tym razem okazała się sprawie- 

dliwą. Nie dając bowiem warunków 

dla kultury zboża, dała warunki dla kul 

tury lnu. Obszary upośledzone pod 

względem produkcji kłosowych,  po- 
siadają odpowiednie warunki do pro- 

dukcji Inu. Przeto jeżeli Polska jest 

drugiem na świecie po Rosji państwem 

co do powierzchni ziemi uprawnej pod 

"lnem (177 tys. ha), to zawdzięcza to 

trzem województwom (Wileńskie, No- 

wogródzkie, .Białostockie), 

Śląsk ma węgiel, Poznańskie 

zboże, Galicja naftę, Wołyń i Lubel- 

szczyzna chmiel — a północny wschód 
— szczególnie. Wileńszczyzna — len. 

Na tem polega jej siła ekonomiczna. 

Niestety, tą siła.nie jest wyzyskaną. 
Ogromne zapasy naszego włókna leżą 

" nie Znajdując nabywców, warsztaty dla 

przeróbki nietylko się nie rozwijają, 

jecz kurczą, powierzchnia zasiewów 
zmniejsza się katastrofalnie, nastaje 
uajstraszniejsze bezrobocie — bezro- 

bocie rolne. 
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Gdzie szukać rozwiązania tej tak 

bolesnej zagadki? Może prodikcja wy 
robów lnianych nie idzie po linji in- 
teresów gospodarki państwowej? Mo- 
że wyroby ze Inu są gorsze od innych, 

może ceną ich jest zbyt wysoką? Do- 

wiadujemy się, że nie. Mamy gotowe 

wzory. Wszystkie państwa nawet te, 

które posiadają rozległe kolonie, z naj 

większą troskliwością pielęgnują prze 

mysł lniarski. Tak intedentura francu- 
ska napełnia swoje magazyny mobili- 

zacyjne wyłącznie tkaninami z wła- 
„mego lńu. To czynią i Niemcy, idąc 

feszcze dalej j debatują się kwestje, 
czy nie zastosować przymus ogólny w 
używaniu Inianych wyrobów.  Łotew- 

skie rolnictwo oparte jest na Iniar- 
stwie. Rosja Sowiecka zalewa Europę 
swoim lnem. Nie mówimy już o* Belgji, 
Anglji i Czechosłowacji, gdzie wyroby 
Inianie dosięgły doskonałości. 

: I mimo, že te proste prawdy są po- 
wszechnie znane, wtedy na wielkie Inia 

‹ ле obszary: wkraczają bawełna, ша, 
manilia i inne cudzóziemskie surowce ji 
razem z. kupionym w Rosji lnem dobi- 

jają do reszty nasze drobne rolnictwo, 

któremu pozostaje bodajże produkcja 
shleba z domieszką plew i kory drze- 

wnej. з z 

Na takj stan rzeczy złożyło się du- 

żo powodów. Nasza polityka Iniarska 

od początku odkąd powstała, była na- 
. stawiona na export. Zagranica po woj- 

nie płaciła dobre ceny i zdawało się, 
że stan taki potrwa wieki. Jednakże 
bardzo prędko przekonaliśmy się, że 
naszego inu nietylko nikt nie kupuje, 
łecz nawet, że cudzy len wszelkiemi 
drogami dostaje się do Polski. Straci- 

_ lifmy nietylko rynek zagraniczny, lecz 
i rynek wewnętrzny, który opanowały 
bawełna j juta. ‹ 

Nasze zašlepienie exportowe było 
tak wielkie, że jedyną fabrykę Iniarską 

. Żyrardów sprzedaliśmy w 1923 r. cu- 
dzoziemcom bez żadnych zastrzeżeń co 
do wyrobów z własnych - surowców, 
Rezultat był ten, że nowi gospodarze 
Przerobili tę potężną fabrykę na ba- 
wełnę, ; działając ręka w rękę z inne- 

* 

sie robotników rolnych. Dąż 

mi fabrykami bawełnianemi, zaleli per- 

kalikami całą Polskę. Nieznaczna iłość 

wrzecion lniarskich, która jeszcze tam 

pracuje przerabia kupiony w Rosji len. 

Powstaje kwestja, cży przy takim 

stanie rzeczy walka o len jest jeszcze 

możliwa? czy też tę kwestję należy u- 

ważać w Polsce za pogrzebaną i nale- 

ży nie zwlekając skapitulować przed 

bawełną oraz szukać innych sposobów 

zarobkowania dla ludności, wytrąconej 

ze swych normalnych warsztatów pra- 

cy? 
Uważam, że walka ekonomiczna 

powinna być podjęta na całej linji i 

społeczeństwo ziemi Wileńskiej i No- 

wogródzkiej ma moralny obowiązek tej 

walce przewodniczyć. W historji były 

walki o chleb, o sól. Powinna się roz- 

począć walka o len. Od oparcia prze- 

mysłu krajowego o własny surowiec 

włókieniczy zależy przyszłość naszego 
kraju i obecnie niema kwestji więcej 

naglącej, gdyż za tem przemawiają w 

sposób najbardziej kategoryczny i 

względy obrony państwowej. 

Najbliższy program akcji powinien 

być następujący: 
1) Uruchomienie fabryki Iniarskiej 

czy to w postaci nowej fabryki, czy 

układu z fabrykami już istniejącemi w 

celu ich rozszerzenia. 

2) Spowodować by wszystkie Mi- 
nisterstwa, urzędy państwowe 1 samo- 

rządowe rozpoczęły używać. — naró- 
wni z bawełną wyrobów z krajowego 

lnu. Szczególnie Min. Spraw Wojsko- 

wych wiano. sie „do tego: zastosować. 

3) Zaznajomić czy to drogą odczy- 

tów, konferencyj i prasy ogół społe- 
czeństwa z koniecznością używania 

tkanin Inianych i doniosłością państwo 

wej sprawy lniarskiej. 

4) Dać do zrozumienia przemysłowi 

bawełnianemu, że na politykę wrogą 

krajowemu Inu będziemy zmuszeni od- 

powiedzieć propagandą wstrzymania 

się od kupna wyrobów bawełnianych. 

5) Uporządkować wyrób domowy 
tkanin lnianych i zorganizować skup 

ich. Trzeba nawrócić naszą wieś do 

dawnych tradycyj. Krośna i kołowrot- 

ki muszą zapełnić długie, bezczynne 

wieczory zimowe. Wileńszczyzna i No 

wogródczyzna mają wszelkie warunki 
po temu. ‚ 

* 

Musimy uświadomić sobie, że w 
dziedzinie Iniarstwa, a więc w życiu 
aaszych drobnych ' gospodarstw /0!- 
nyeh dokonują się doniosłe przemiany. 

Istnienie lniarstwa jest zagrożone w 

99.proc., a razem z nim i całej wielkiej 

gałęzi naszego przemysłu rolnego w 

państwie. i dak pb 

Uważam, że obecnie na Wileń- 
szczyźnie i Nowogródczyźnie nie może 
być więcej poważnej sprawy jak obro- 

na sprawy lniarskiej. Społeczeństwo 

samie powinno dbać o dobrobyt swój i 
przyszłych pokoleń. 

Przemysł bawełniany twierdzi, że o 

ile będzie zmniejszony przerób baweł- 

ny, to ma nastąpić w Polsce katastro- 
ia w postaci bezrobocia i zamknięcia 
fabryk. Nie powinniśmy być wrażliwi 
na te straszaki, = 

Dbamy wszyscy o los naszych ro- 
daków, zatrudnionych na fabrykach, 
lecz chcemy ażeby pamiętano i o ło- 

„do te- 
go, ażeby polskie ręce przerabiały wła 
sny len, a uie obcą bawełnę. 

Czy walkę z bawełną należy już roz 

poczynać? Sądzę że nie. Do tego nie 

mamy jeszcze nic przygotowanego, a 

szczególnie nieprzygotowane są шту- 

sły. Musimy dążyć narazie do tego, aże 

by zyskać rynki wewnętrzne i mieć do- 
stateczną ilość przędzalni  Iniarskich. 

Coraz więcej stającą się popularną 

myśl bojkotu bawełny i juty — niepo- 

winniśmy stosować. To środek osta- 
teczny: SÓSIGA Тл5й 

FR 

  

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

a CZEKA! 
„ Konto P.K.O. nr. 82100 c 
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Głos „Tribune de Geneve" 
W SPRAWIE ZMIANY RZĄDU W POLSCE 

YŻ. (PAT) — Dzisiejsza „Tribune de Geneve* umieszcza artykuł swego pu 

tlicysty politycznego du Bocheta o kryzysie gabinetowem w Polsce. Autor artykułu za- 

znacza że kryzys rie wprowadził nic nowego do polityki wewnętrznej i zagranicznej 

Polski. Mówiąc o zmianach gabinetowych du Bochet podkreśla fakt, że Marszałek Pił- 

sudski pozostał nadal w rządzie, i że to on właśnie kieruje całą polityką polską, Mówiąc 

0 sytuacji międzynarodowej Polski, autor artykułu podkreśla że od czasu traktatu w Lo- 

carno, Niemcy przesunęły wszystkie swe wysiłki na granicę wschodnią. Sukces hitle- 

rowców dodał nowych sił w agitacji rewizjonistycznej w stosunku do t.zw. korytarza 

i Górnego Śląska, Wszystkie pisma — oświadcza du Bochet — donoszą że w tych 

dniach ma się odbyć wielka demonstracja wojskowa Stahlhelmu, która będzie miała miej 

sce we Wrocławiu i skierowana będzie otwarcie przeciw Polsce. Skądinąd współpraca 

dypłomatyczna między Rzeszą a Sowietami zacieśnia się coraz bardziej. Litwinow nawią- 

zał bezpośrednie stosunki z w. m, Gdańskiem aby w ten sposób zaszachować nowy port 

w Gdyni. W zakończeniu artykułu pisze du Bochet: Wspaniałe odrodzenie Polski drażni 

przeciwników traktatów pokojowych. Stąd wypływają wszystkie  kalumniatorskie kam- 

panje, których tematem jest Polska, stąd rówmież czujność i autorytet starego żołnierza, 

który był jednym z pierwszych twórców tego odrodzenia i który trzymając się dobrowol 

nłe w cieniu, dzierży jednak w swoich rękach przyszłość państwa. 

Poselstwo rumuńskie dementuje 
POGŁOSKI O WYDALENIU KSIĘŻNY HELENY 

PARYŻ. (Pat) — Tutejsze poselstwo rumuńskie kategorycznie zaprze- 

cza informacjom prasy, donoszącym o rzekomem wydaleniu księżny Heleny. 

Bank Hiszpański zgubił 10 miljonów pesetów 
zguba znalazła się w pociągu 

MADRYT. Pat. Kontroler kolejowy znalazł w wagonie kole- 
jowym 6 walizek, ważących razemn 175 kilo I zawierających go- 
tówką 10 miljonów pesetów. Znalezione pieniądze kontroler prze- 
kazał władzom. 4 

* 

MADRYT. Pat. Jak się okazało, suma 10 miljonów pesetėw, 
znaleziona dzłś przez funkcjonariusza kolejowego w pociągu, 
„jest własnością Banku Hiszpańskiego i pochodzi z kwot przesła- 
nych przez Bank do jego oddziałów prowincjonalnych. 

Przesilenie gabinetowe zażegnane 
WIEDEŃ. (PAT). — Przesilenie gabinetowe, którego wybuch zdawał się przed 

dwoma dniami. nieuniknionym zostało zażegrane, W sprawie /planu_oszczędnościowęgo 
nastąpiło porozumienie między stronnictwami mieszczanskiemi. Między rządem i socjal- 

nymi demokratami stanął również kompromis iw sprawie ustawy o zasiłkach dła bezro- 

botnych. W myśl tego kompromisu przedłużona została moc prawna dotychczasowej usta 

wy aż do końca rb. Po wyrównaniu wszystkich tych trudności nastąpiło załatwienie u- 
stawy gwarancyjnej na rzecz austrjackiego zakiadu kredytowego. Ustawę uchwalono 

wszystkiemi głosami przeciwko 8 klubu Heimwehry. Projekt rządowy dozna «miany w 

tym sensie że gwarancji państwowa odnosić się będzie nietylko do nowych kredytów, 
zacłągniętych po 28 maja lecz także i do prolongaty kredytów dawniejszych, Ponadto 
włączono do par. 2 ustawy postanowienie, że ustawa ma mieć charakter ustawy kon- 

stytucyjnej której zmiana wymagać będzie większości 2/3 głosów. Nadto przyjęto rezo- 
lucję socjal-demokratów „domagająca się rewizji poborów i tantjem funkcjonarjuszów 
bankowych redukcji pensyj wynoszących więcej, niż 12 tysięcy szylingów łącznie zło: 

żenie sprawozdania co do przeprowadzenia tej akcji do końca czerwca. Kanclerz En- 
der złożył oświadczenie że rząd będzie się starał postawić na czele austrjackiego zakładu 
kredytowego i że. . dążyć będzie do uproszczenia i potanienia administracji bankowej, 
Na dzisiejszem przedpołudniowem posiedzeniu Rady Narodowej nastąpi pierwsze czy- 
tanie noweli do taryfy celnej. 

Flotylla francuska nad Kehi 
BERLIN. (Pat) — W-g doniesień prasy, flotylla francuska samolotów 

wojskowych, złożoną z 25 myśliwskich i bombowych aparatów, przeleciała 
wczoraj podczas ćwiczeń przez granicę niemiecką wzdłuż Renu. Samoloty 
kontynuowały swe manewry nad miastem Kehl. Niektóre aparaty dotarły do 
miejqscowości Auenheim i Korr, oddalonych o 6 km. od granicy. Po 10 minu 
tach samoloty wycofały się na terytorjum francuskie. O wypadku tym władze 
badeńskie zawiadomiły rząd Rzeszy. : ) 

Przygotowania Stahlhelmu do wystąpień 
BERLIN, (Pat) — Według informacyj prasy przygotowania do wielkich manife- 

stacyj Stalhelmu na Śląsku niem. są już ukończone. Ok 130000 stahihelmowców rozmie 
szczono w dalszej i bliższej okolicy. Wrocławia, gdzie oczekują oni rozkazu do jarszu 
w > biorą data deleg, młodzieży szkolnej i akademickiej sztafeta szkolna 
stahihelmowców. Komitet zany sahlhelniu rozwija gorączkowa działalność. Za- 
rząd naczelny przyjęty został wczoraj wieczorem na dworcu wrocławskim Muzyką. Od- 
działy stahlhelmowców przemaszerowały przed zarządem z pochodniami, Przywódcy 
Stahiheimu przeszli przed frontem tak zwanej kompanji honorowej. W sobotę wieczorem 
przemawia przywódca Stalhelmowców Seldte. W sobotę odbedzie sę manifestacja na 
pamiątkę bitwy pod Skagierrakiem. Gówny obchód odbędzie się w niedzielę. Przemówie 
nia transmitowane będą przez radjo. Prasa demokratyczna podkreśla, że tylko ze wzgię 
du ria zakaz urządzania demonstracyj i ostre pogotowie policji nie doszło dotychczas do 
poważniejszych rozruchów i starć z socjalistami i komunistami, 

Rewelacyjna interpelacja bloku Heimwehry 
WIEDEŃ. (Pat) — Na piątkowem posiedzeniu Rady Narodowej blok 

Heimwehry zgłosił nagłą interpelację do wicekanclerza dr. Schobera, względ 
nie do całego rządu, w której krytykuje w najostrzejszy sposób zachowanie 
się dr. Schobera w Genewie i zapytuje rząd, czy solidaryzuje się z dr. Scho- 
berem i czy jest gotów wdrożyć rokowania z Rzeszą cełem wystąpienia z Li- 
gi Narodów. Nagłość tej interpelacji nie została poparta. 

Partyzanci skazani na śmierć 
WŁOŚCIANIE POZBAWIENI ZIEMI UTWORZYLI PARTYZANTKĘ 

„. MOSKWA. (Pat) — W miasteczku Berezino na sowieckiej Białejrusi 
odbył się sąd nad grupą miejscowych włościan, którzy po skonfiskowaniu im 
gospodarki utworzyli grupę partyzancką, prześladującą miejscowych komu- 
nistów i kołchozy. Dwóch członków bandy tej — braci Suszyckich skazano 
na karę Śmierci, innych na wieloletnie ciężkie więzienie. 

Nowe rekordy lotnicze 
LONDYN. (PAT). — Nowy rekord przelotu z Ińdyj da Anglji na lekkim samolocie 

ustanowił pilot wojskowy John Griesson, który wczoraj wieczorem przyleciał na lotni- 
I Ligooo po przebyciu dystansu z Karachi do Limpne czyli 5 tysięcy mił w ciagu 4 
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ACKSONVILLE (Floryda) (Pat) — Lotnicy amerykańscy Less i Brossy zakoń- 
czyli bł bez lądowania i zaopatrywania się w GA po ozdeokcja 6.600 mil w czasie 
84 godzin 33 min. Lotnicy amerykańscy pobili rekor światowy, ustałony przez Fran- 
uzów Boussoutrot i Rossi, : 
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druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

  

AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 
RZPLITEJ 

WARSZAWA (PAT) — Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w. dn. 
29 bm. p. prezesa Banku Polskiego dr. 
Wróblewskiego, a następnie nowomia- 
nowanego posła nadzwyczajnego i mi 
nistra pełnomocnego w Budapeszcie p. 
Łepkowskiego. 

WIZYTY KURTUAZYJNE 
WARSZAWA. Pat. Pan prezes 

Rady Ministrów Aleksander  Prysior 
udał się w dniu 29 b.m. przed po- 
łudniem do gmachu dejmu, gdzie zło- 
żył wizyty marszałkowi Sejmu dr. 
Switalskiemu, a następnie p. marszał- 
kowi Senatu Raczkiewiczowi. 

WARSZAWĄ. Pat. Nowomianowa- 
ny minister skarbu p. Jan Piłsudski 
złożył 29 b. m. w godzinach połud- 
niowych wizytę p. marszałkowi Sej- 
mu i p. marszałkowi Senatu. 

POWITANIE MIN. ZARZYCKIEGO. 

WARSZAWA. (Pat) — W dniu 29 
pm. odbyło się w Ministerstwie Prze 
mysłu i handlu powitanie nowomiano- 
wanego ministra przemysłu i handlu 
gen. dr. Ferdynanda Zarzyckiego. W 
imieniu ministerstwa powitał ministra 
Zarzyckiego p. wiceminister Józef Ko 
żuchowski. Pan minister Zarzycki, dzię 
kując za powitanie, wygłosił dłuższe 
przemówienie, w którem podkreślił, iż 
przychodzi na odcinek frontu gospodar 
czego trudny. Warunki wybrnięcia z 
sytuacji widzi p. minister nie w pięk- 
nych planach i programach, lecz w za- 
kasaniu rękawów do solidnej, żmudnej 
wytrwałej pracy. : 

Nawiązując do powyższego, p. mi- 
nister zwrócił się do urzędników z a- 
pełem, ażeby, jak dotąd, ofiarowali 
państwu wszystkie swe siły. To też 
"wrócił się do wszystkich o dopomo- 
żenie mu w pracy na tmy ciężkim od 
cinku frorftu gopodarczego, drogą solid 
nej i gruntownej pracy, zaznaczając 
przytem, iż każdy może liczyć na po- 
parcie.i uszanowanie odmiennego zda- 
nia * © ile ono będzie szczere i 
wychodzic będzie ze słusznego przeko 
nania państwowego. , Kończąc swoje 
przemówienie, p. minister zaznaczył, 
# mie ma zamiaru przeprowadzenia ja- 
kichkolwiek specjalnych reform, gdyż 
uważa, że tam gdzie praca biegnie nor 
malnie i sprawnie, byłoby to zgoła nie 
potrzebne i szkodliwe. 

WICEMINISTER DOLEŻĄL NIE 
USTĘPUJE 

WARSZAWA. Pat. Wobec pogło- 
sek, jakie ukazały się w prasie o 
mającej nastąpić zmianie na sta- 
nowisku wiceministra przemys- 
łu i handlu dr. Doležaja, Mini- 
sterstwo Przemysłu i Handlu 
komunikuje, że wiadomość po- 
wyższa jest niezgodna z prawdą. 

WYJAŚNIENIA MIN. ARGETOJANU. 
CZERNIOWCE. (Pat) — Z kiszy- 

niowa donoszą, że minister Argetojami 
który przybył tam w związku z propa 
gandą wyborczą rządu, przyjął na kon 
ierencji prasowej przedstawicieli miej | 
scowej prasy, wygłaszając znamienne 
przemówienie. Między innemi minister 
Argetojanu oświadczył, że rząd ma za- 
miar znacznie zredukować ilość urzęd 
ników oraz przeprowadzić racjonaliza- 
cję w. państwie. ` 

Na zapytanie jednego z uczestników 
konierencji, czy unormowanie stosin- 
ków rumuńsko - sowieckich jest mo- 
żliwe, minister Argetojanu odpowie- 
dział: „Nie uważamy, abyśmy znajdo- 
wali się w stanie wojny z Rosja Sowiec 
ką. W momencie, kiedy ZSSR zechce 
pertraktować z nami na temat zgod- 
nych stosunków, nie uchylimy się od 
tych rozmów. Dotyczy to również za- 
gadnienia wznowienia żeglugi ną Dnie 
strze. Ta sprawa jest ściśle związana z 
całością naszych stosunków z Rosją 
Sowiecką. Dalej minister  Argetojanu 
zaprzeczył wszelkim pogłoskom, jako- 
v rząd nosił się z zamiarem wznowie- 

nia stanu oblężenia w Besarabji. 

KATASTROFA W KOPALNI ŁAURA. 
KATOWICE. (Pat) — W podzie- 

miach kopalni Laura załamał się filar, 
grzebiąc 31 letniego górnika Landko- 
ca. Pracujący na tym filarze trzej inni 
gómicy zdołali w ostatniej chwili uciec 
Dotychczas nie wydobyto zwłoka przy 
gniecionego górnika. i 

POR. POHORECKI SKAZANY ZA 
POSTRZELENIE ADWOKATA. 

LWÓW, (Pat) -— Przed sądem wojsko- 
wym zakończyła się wczoraj jednodniowa 
rozprawa przeciwko porucznikowi 14 pułku 
uanów Romanowi Pohoreckiemu oskarżone- 
"nu o to, że w nocy z 6 na 7 października 
roku ub., będąc w towarzystwie wywołał na 
ulicy sprzeczkę z przechodzącym wówczas 
adwokatem Adoliem Weinbergiem. W cza- 

„ Sie tej sprzeczki por, Pohorecki wystrzelił z 
rewolweru do Weinberga, ciężko go raniąc. 
Po rozprawie zapadł wyrok skazujący por. 
Pohoreckiego na 6 miesięcy twierdzy. 

IDEA KS A ED KD LOR TR III AIA MOS LASK SOS . 

oszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gi 7 
imetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

frowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

„do Paryża, powitany na dworcu 

   

  

    

      

    

     

    

          

     

    

                    

    
    

    

            

   
    

    
   

    

    

  

    
    

     

    

       

gr. Komunikaty oraz 

Kryzys gospodarczy a 
handel zewnętrzny 
Rok 1930 może nie jest kulminacyj- |, 

nym punktem kryzysu  gospodarcze- 

go światowego, lecz jest rokiem bez- * 
przykładnie ciężkim pod względem 

gospodarczym. Wśród szeregu obja- 

wów niepomyślnych, ustalonych staty- 

stycznie, widzimy ogromne  zmniej- 

szenie obrotów handlu zewnętrznego. 

Gdy przywóz do Polski od 1926 r. do 

1929 r. wzrósł o 96,7 proc, przywóz 

1930 roku spadł o 27,8 proc. Wywóz 

Polski uległ też olbrzymiemu zmniej- 

szeniu w ostatnim roku wbrew  ten- 

dencji zwyżkowej całego okresu po- 

wojennego. Gdy od 1926 r. do 1929 

włącznie, wywóz 0 24,4, w 1930 r. 

zmniejszył się o 13,5 proc. Mamy w | 

1930 roku czynny bilans handlowy, to. 
jest przewyżkę wywozu nad przywo- 

zem, lecz szło tow parze z zamiera- | 

niem życia gospodarczego, z osłabie- 

niem tętna inwestycyj, odnowień insta- 

lacyj przemysłowych. Pochodzi to 
stąd, że przypływ ikredytów do. Pol- . 

ski się zmniejszył. 

Widzimy w innych krajach zmniej- 

szenie przywozu i wywozu. Z krajów 

jednak europejskich tylko w Rumunii, 

słynnej ze swej złej polityki gospodar- | 

czej, nastąpiło zmniejszenie tak duże, | 

jak w Polsce, mianowicie o 24,4 proc. -| 
Znaczne zmniejszenie wykazują Niem | 
cy 22,7. Zmniejszenie Niemiec, jak. 

zmniejszenie przywozu Polski i Rumu- - 
nji, jest wynikiem zmniejszenia kredy- 

tów międzynarodowych. Państwa obfi-- 
tujące w kapitał obrotowy, jak na- 
przykład Francja, przejawiały mniej-- 

sze zmniejszenie przywozu i wywozu. 

Przywóz zmniejszył się o 10-proc., wy- | 

wóz o 14 proc. 

Kryzys w Polsce jest. związany | 
ściśle z,brakiem kapitału i brakiem 

kredytu. Kapitału w krótkim ecią- | 
gu czasu nie wytworzymy. ściągpjącie 

zaś kredytów jest możliwe przy Ood- 

powiedniej polityce zewnętrznej i od- 

powiedniej polityce / ekonomicznej. 

Polski minister skarbu ma przed: sobą 

ciężkie zadanie, wymagające doskona- 

łego orjentowania się _w' stosunkach 
gospodarczych Świata, znajomości | 

wszystkich głównych sprężyn życia 

i 

  

  
  

gospodarczego i ruchu kapitałów. 

Wł. SŁ | 

KONFERENCJA MIN. ZALES- 
KIEGO Z BRIANDEM 

PARYŻ. Pat, Minister Zaleski, któ- 
ry zatrzymał się na kika dni w Pa- 

ryżu w powrotnej drodze z. Genewy; 
odbył wczoraj dłuższą konierencję z' 
ministrem Briandem. Minister Zaleski 
odjeżdża w sobotę po południu do 
Warszawy. ||| В p * 

POLITYCZNE ZEBRANIE NA- | 
UCZYCIELI PRUSKICH | 

BERLIN. Pat. W Królewcu od- | 
było się wczoraj walne zebranie | 
pruskiego związku dyrektorów | 
Szkół ludowych i średnich, któ- | 
re miało charakter demonstracji 
wybitnie politycznej. EE н 

Zebranie uchwaliło rezolucję, | 
ślubującą braciom 

я 

а
 

i 
2
а
 

- wierność П 
„przemocą oderwanym od Rze- 
szy” i przyrzekającą dążyć do 
urzeczywistnienia hasła, że 
wszystkie obszary wschodnie są | 
niemieckie. я к 

iGNACY PADEREWSKI WRÓCIŁ DO _ bidė A) 

PARYŻ. (Pat) — Paderewski przy || 
był w piątek na statku transatlantyc- | 
kim „Paris“ do Havre'u, gdzie powita- | 
ny był przez szereg osobistości, m. in. 
przez ulubionego swego ucznia piani-. | 
stę Zygmunta Dygata, który wyjechał | 
zrana z Paryża na jego spotkanie. O | 
godzinie 5 min. 30 Paderewski przybył 

"w 
imieniu ambasadora Chłapowskiego 
przez radcę ambasady p. Falkowskiego 
i siostrę swą panią Wikońską oraz sze | 
reg przedstawicieli świąta muzycznego 
i prasy. Paderewski w dn. 6 i 13 czer | 
wca daje dwa końcerty na rzecz kasy | 

zapomogowej stowarzyszenia studen- | 

tów irancuskich oraz komitetu budowy 

pomnika Debussy'ego. ч



ECHA KRAJOWE 
DRUJA 

— Podziękowanie od ludności żydow- 

skiej. żydowska ludność m. Drui, która 
ucierpiała od powodzi wiosennej 1931 r. 

dziękuje Komitetowi dla wspierania ucier- 

piałych z powodzi i Prezesowi Komitetu Sę- 

dziemu Grodzkiemu m. Drui p. Andrzejew- 

skiemu i Wiceprezesowi Wójtowi gminy 

Drujskiej p, Wyganowskiemu z powodu ży- 

wienia całej ucierpiałej ludności, bez: różni- 

cy religii | narodowości 

W. imieniu żydowskiej Gminy 
niowej w Drui 

Wyzna- 

Prezes Szpiro 

L. Jankiełzon. 
W imieniu Stowarzyszenia Dobroczyn- 

ności Jemilus-Chesed 
Goldsztejn, G. Wajnsztejn. 

W imieniu Związku Żydowskich  Rze- 

mieślników. W. Awrach, 

SZUMSK 

— Komitet Pomocy Ofiarom  Powodzi. 
W dniu 13 maja r. b. w Szumsku pod 

przewodnictwem dr. Ignacego Gogolnickie- 
'© zorganizowany został gminny Komitet 
bywatelski niesienia pomocy ofiarom po- 

wodzi, w którym wyróżniń się kierownik 
miejscowego szpitala p. dr. Gogoliński i p. 
Zamorska — naucz., gdyż dzięki swej ofiar 
nej i intensywnej pracy w przeciągu jedne- 
go dnia zebrali kilkadziesiąt zł. na rzecz 
ofiar powodzi. 

Przy tej okazji trzeba zaznaczyć, iż miej- 
scowy kierownik szpitala p. dr. Gogoliński, 
dzięki swej pracy dla dobra ogółu zyskał 
zaufanie wśród miejscowego S na 

e; 

TABORYSZKI 

„— Przedstawienie amatorskie. 3 maja, w. 
dzień święta narodowego, odbyło się bar- 
dzo sympatyczne przedstawienie na dzie- 
dzincu przed budynkiem szkolnym. Odegra- 
ne zostały udatnie przez młodzież szkolną, 
przy umiiejętnej reżyserji p. Stanisława Bia- 
łasa, kierownika szkoły powszechnej w Ta- 
boryszkach komedyjki: „Jurek i Wacio* i 
„Napad bandytów*, Program dopełniały chó 
ralne i pojedyncze deklamacje dzieci, recy- 
tacje przeplatane okolicznościowemi  śpie- 
wami. 

Wszelkie imprezy były bezpłatne, nie 
wyłączając przedstawienia. Zakończenie ich 
nastąpiło o godz. 4. Widz. 

SŁONIM 

— A jednak nie widzimy, ani planu, ani 
myśli przewodniej w gi ce miejskiej. 
Myśleliśmy, że od jesieni skończy się na 
terenie miasta bezhołowie i że z objęciem 
rządów nad miastem przez nowego  burmi- 
strza, gospodarka miejska wyjdzie naresz- 
cie z impasu, w jakim beznadziejnie tkwiła. 
Dawaliśmy niejednokrotnie wyraz  nadzie- 

, jom na łamach naszego dziennika, tecz mu- 
simy z przykrością skonstatować, że nara- 
zie nadzieje zawiodły nas całkowicie, 

Jesteśmy w pełni sezonu, a ruchu na te- 
renie miasta ani ni. Nie mówiąc już o bru- 
kach, które należałoby przełożyć, na co nie- 
ma środków, lecz doły i poprzeczne kanały 
na ulicach możnabv było przynajmniej za- 
sypać, lub przykryć pomostami, albo* zam- 
«nąć kilka ulic dła ruchu kołowego jak: 
Studencka, Mostowa, Różańska, 3 Maja, 
gdyż w dzisiejszym ich stanie o normalnym 
ruchu kołowym nie może być mowy bez 
narażenia sprzężaju i samochodów. 

„Spodziewaliśmy się, że będziemy mieli 
światło elektryczne przynajmniej całą noc, 
jeśli niescałą dobę, a doczekaliśmy się... ga- 
$2: światła o godz. 24-ej zamiast o godz. 
2- nocy, czyli o dwie godziny wcześ- 
niej. Trzeba było aż zarządzenia władzy 
nadzorczej o ustawieniu na koszt miasta 
łatarni naftowych (!) na ulicach ze względu 
na bezpieczeństwo publiczne, ażeby to, mó- 
wiąc grzecznie, dziwne zarządzenie, było 
częściowo cofnięte, 

A skoro mowimy o oświetieniu warto 
zaznaczyć, że i dotychczas dla elektrow 
ni dostarcza w beczułkach „Słonafta” za- 
miast sprowadzenia ropy cysternami bezpo- 
średnio z rafinerji, Magistrat nie zdobył się 
dotychczas na zbiornik dla ropy, kupuje 
więc ją litrami u detalistów. Nic dziwnego, 
że kilowat kosztuje u nas 1 zł. 10 gr. zamiast 
60 — 70 gr. Jakoś o poprawie na lepsze w 
tym względzie nie słychać. 

.. Czuć skandalem od mostu im, gen. 
Iwaszkiewicza. Dawno spłynęły wody i daw- 
no się skończył remont tego mostu, widzie- 
liśmy, jak grupa ludzi ręcznemi „babami* 
zabijała pale pod most, który ma wytrzy- 
mac ciężar 1000 kigr. Czy te pale wytrzy- 
mają — przekona się niebawem któryś z 
licznych kierowców samochodowych. 

Od kilku tygodni most oddany do użytku 
publicznego, ale dotąd jeszcze wiszą nieod- 
cięte resztki wystających desek z pomo- 
stu, i nie zdążono postawić poręczy (25 
maja). Ponadto zwężono jezdnię na moście 
i nie ułożono chodników. Można więc sobie 
wyobrazić bezpieczeństwo na tym moście w 
rocy, przy braku światła elektrycznego, a 

  

PAMIĘTNIKI FOKKERA 
Antoni Fokker ogłosił swoje pa- 

miętniki. Jest on w tej chwili jednym z 
bogatszych ludzi na Świecie, a na for- 
tunę tą złożyło się wiele, wiele istnień 
ludzkich, rozrzuconych po całej kuli 
ziemskiej, a kto wie, tu u nas, w Wilnie 

- wiele? — Któż nie pamięta tych gorą- 
cych dni, kiedy nad miastem wisiała 
niczem nie zmącona kopuła granato 
wego nieba, a jedyne obłoczki, białe, 
maleńkie rzucone w przestworza jak 
baranki na pastwisku, tkwiły wybuchy 
szrapneli rosyjskiej, przeciwlotniczej 
artylerji. Sami Niemcy, a my za niemi 
nazywaliśmy „,Taube*—gołąb, ale były 
to Fokkery, te bardziej do jastrzębia 
niż do gołębia podobne, rozpięte w 
przestworzach, jakieś ryżawo - żółte, 
skrzydlate istoty, o strasznym szarpią- 
cym nerwy turkocie motorów. — Da- 

.wno już temu, a pamięć zachowała się 
po nich w Wilnie bardzo dokładnie. 
Pamiętam, że będąc jeszcze chłopcem 
di-giej klasy gimnazjum omal, nie pad- 
łem ofiarą aeroplanowej bomby, a do- 
piero lat temu „ee trzy, cztery, zasypa- 
ja została ostatecznie ta dziura na u- 
iicy Święciańskiej, gdzie bomba wyr- 
wała bruk, potrzaskała okna, zwaliła 
sztachety, zraniła sklepikarza i narobi- 
ta tyle hałasu i huku, że na owe dni 
wydawała się okolicznym mieszkańcom 
najistotniejszym uosobieniem wojny. 

Jesień roku 1915 była cicha, bez- 

przecież most ten łączy centrum miasta z 
ogromną dzie'nicą i ze stacją kolejową. W 
nocy właśnie ze Słonima odchodzi najdo- 
godniejszy pociąg osobowy do Warszawy, 
więc ruch na moście jest duży, 

Jak mogła władza nadzorcza dopuścić 
do otwarcia mostu w takim jego stanie? 

Dużo mówiło się o osuszeniu zalanych 
przez powódź terenach. Miało się kopać ka- 
nały, spuszczające wodę do rzeki, resztki 
miało się wypompowywać, korzystając z 
miejskich autopomp. Tymczasem widzieliś 
my jeden przekop na Bulwarach ks. Ogiń- 
skiego, zawsze zresztą suchy, a skutecznie 
tamujący ruch. Widzimy dotychczas zielone, 
gnijące bagna między Bulwarami a ul. Ża- 
bią. Teraz jest to wyłęgarnia malarji i żab, 
a są przecież zalane ogrody, których wła- 
ściciele czekają na możność użytkowania. 
Żaden z nich o własnych siłach tych ogro- 
dów nie osuszy, ale sądzimy, że każdy z 
nich ma prawo do pomocy w tem ze strony , 
miasta, mającego ku temu i środki technicz- 
ne i obowiązek. 

Warto przy sposobności odnotować roz- 
paczliwy stan na Bulwarach Ogińskiego, 
które w rękach dobrego gospodarza byłyby 
klejnotem miasta. Na przestrzeni około 2-ch 
kilometrów bulwarów, po obu stronach ka- 
nału, jest literalnie kilka ławek i kiłka słup- 
ków, jako wspomnienia po byłych ławkach. 
Wieczorem tę nędzę oświetla dyskretnie kil- 
ka małych żarówek, wiszących chyba dla 
statystyki. Tłumy  spacerowiczów siedzą 
przeważnie pod płotami a sprytniejsi i młod- 
si na gałęziach. Ё 

O postawieniu schodėw-z ulicy Mostowej 
na Bulwary i о įjakimkolwiek uporządkowa- 
niu przejść przez ulicę Ułańską i Operową 
nic się nie wspomina. 

Nie mówimy narazie o leżącym pod o0k- 
nami Magistratu ogrodzie miejskim, którego 
stan urąga wszelkim pojęciom przyzwoito- 
Ści, jak również nie wspominamy i o kąpie- 
lisku. Do tego powrócimy później. 

Czy na te drobne a konieczne uporząd- 
kowania, tak dużo potrzeba pieniędzy? Czy 
można nie wykonywać tego, przykrywając 
się brakiem... pozycji w budżecie. Wszak, 
o ile wiemy, Magistrat już umie wystawiać 
weksle, możeby więc i na te potrzeby wy- 
stawił, jak już wystawiał podobno na cele 
mniej konieczne. 

Nie brak pieniędzy w tem widzimy, ale 
brak myśli przewodniej i zainteresowania 
się ełementarnemi potrzebami miasta. — Br, 

  

  

Podchorąży pierwszego pamiątka 
kursu kompanji podchorążych. Wyd. Komp. 
Pchor. rez. piech, przy 81 p p. w Grodnie 
1931 r. 

Już się zaczyna pomału wytwarzać się 
specjalna literatura podchorążych. Wypo- 
wiadali się podchorążowie marynarki, arty- 
lerji, piechoty — różnych szkół . 

Wydawnictwa podchorążych literatury 
pięknej, ani historji zanadto nie wzbogacą, 
natomiast mają olbrzymią wartość, jako bez 
pośrednie dokumenty, świadczące o prze- 
życiach młodych _ wojskowych, którzy do 
„podchorążówek* trafiają wprost z ławy 
szkolnej lub uniwersyteckiej, 

Są to dokumenty serdeczne, intymne. 
Przygodny czytelnik niezawsze się orjentu- 
je, o kim jest mowa, bo fotografij  litera- 
skich jest tu pokaźna ilość. 

W „Podchorążym* z Grodna jest tych 
sylwetek może szczególnie dużo, „Ponure 
sylwetki na jasnem tie“, „Historja dziejow“ 
i in. są to „kawalki“ dla najbliższych kole- 
gów. Obcy nie zrozumie. Ale to i nie 
szkodzi. 
Dla szerszych mas czytelników będą arty- 

kuły: redaktora pch. ]. Święcickiego „Tro- 
ska o dowódcę", oraz „Myśli chorąża- 
ka', B. Owczynnika „Nasz kapitan* (wyjąt- 
kowo serdeczny i szczery szkic), Z, Kopal- 
ki „Na Rumlówce* i „Od pobudki do cap- 
strzyku”, Jasia „11 listopada" i „Dobre dnie" 
i in, 

Caość jest bardzo miła, serdeczna, ciep- 
ia, zdrowa. 

Tryska humor — młodzieńczy, szczery. 
Jasny uśmiech opromienia książkę. | dlatego 
te bezpretensjonalne artykuły zmuszają do 
uwagi i nastrajają pogodnie. „Podchorąžy“ 
— jak inne podobne wydawnictwa — i 
nienby się znaleźć w każdej bibljotece mę- 
skich szkół średnich. Przyszli podchorążo- 
wie mogliby wówczas zawczasu się zorjen 
tować w tem, co to jest szkoła  wojsko- 
wa. 

„Podchorąży również powinien trafić do 
rąk ludzi starszych, narzekających na mło- 
de pokolenie, Może zmienitiby swe zda- 
nie. 

. Jakże kochani podchorążacy są niepodob 
ni do swych kolegów (ofermowanych cywi 
lów!), opiewających  niewieście pośladki i 
T Araso že są „z przeklętego poko- 
lenia" !,, 

Redaktorowi 
uznanie za pracę. 

Artystom — A. Romaszkiewiczowi i L. 
Bielakowi — szczere dzięki — za wysoki 
poziom artystyczny wydawnictwa. 

J. Święcickiemu należy się 

chmurna, słoneczna i ciepła. Do mia- 
sta zjeżdżało coraz to więcej hałaśli- 
wych „obozów* i tyły rosyjskiej armji 
miały tu przez jakiśczas swoją bazę. 
Co drugi spotkany człowiek ubrany 
był w „zaszczitnyj cwiet*, a we dnie 
i nocy głuchy huk armat dolatywał z 
horyzontu i widać było, jak tam dale- 
ko, hen! gdzie oko sięga, drga powie- 
trze nie wiedzieć czy z gorąca, czy od 
wybuchów..armatnich. Wojna się zbli 
żała zwolna, ale systematycznie, woj- 
na jeszcze nikogo nie przerażająca, bo 
bliżej nieznana, zaledwie z gazet i ry- 
sunków „Ogońka*. W mieście pano- 
wało wielkie podniecenie, którego pun- 
ktem kulminacyjnym i atrakcją naiwię 
kszą stały się niebawem systematycz- 
ne wizyty Fokkerów, niemieckich. wo- 
jennych aeroplanów. 

Pewnego dnia gruchnęła wieść, że 
zrzucona została bomba na Nowym 
Świecie, trafiła w cerkiewkę, zniosła 
podobno plebanję prawosławną. W 
kilka godzin później biegłem razem z 
tłumem ciekawych na miejsce wypad- 
ku. Wyobrażam sobie, że gorączka zło 
ta w Afryce Południowej musi wyglą- 
dać podobnie do ówczesnej gorączki 
„oskołków* jaka ogarnęła wszystkich 
mężczyzn w wieku od 8-miu do 20-tu 
lat. — Po pierwszej bombie padła dru 
ga, trzecia, dziesiąta, codziennie pa- 
dały one w trzech ratach, rano, w po- 
udnie i wieczorem, a gawiedź ulicz - 
na, chłopcy, młodzież szkolna, kto żyw, 
biegł pod wysoko rozpiętemi szkrzy- 

э аО М, 

Lwów na powodzian Wileńszczyzny 
, LWÓW. (PAT). — W sali posiedzeń rady miejskiej odbyło się posiedzenie miej- 

skiego komitetu pomocy dla powodzian na Wiłeńszczyźnie, w którem wzięli wdziat re- 
prezentanci miasta oraz stowarzyszeń społecznych. Po dyskusji uchwalono zwrócić się 
o współpracę do organizacyj kobiecych i innych, Rada miejska ofiarowała na pomoc po- 
wodzianom 5 tysięcy zł., żydowska gmina wyznaniowa przyznała 500 zt, 

Cyklon nad jeziorem Como 
RZYM. (PAT) — Miasto rodzinne Ojca Świętego Piusa XI Desio nad j 

Como nawiedził cyklon, który uszkodził szereg domów oraz pomnik Piusa XI. 

Autor „Cjankali” w Moskwie 
MOSKWA. (PAT). — Przybył do Moskwy autor „Cjankali* dr. Friedrich Wolff. Ma 

on wygłosić kilka odczytów o usuwaniu płodu i ustawodawstwie niemieckiem, prześla- 
'dującem dokonywanie tego rodzaju operacyj, 

Walka bezrobotnych z policją 
SZEMESZNO. (Pat) — Bezrobotny Lukstaedt którego przed kilku dniami eksmi 

towano z mieszkania i ulokowano tymczasowo w oborze, urządził wczoraj wieczorem 
przed gmachem tutejszego Magistratu demonstracyjny biwak aby 'w ten sposób zwrócić 
na siebie uwagę i uzyskać lepsze mieszkanie. Kiedy policja przystąpiła do usunięcia 
biwaku, Lukstaddt rzucił się z kosą na jednego z policjantów i ciężko go zranił. W tej 
chwili nadbiegł syn Lukstaedta z pomocą ojcu : uderzył laską w czoło drugiego poli- 
cjanta. Ten w obronie własnej dobył rewolweru i wystrzelił, raniąc w nogę młodego 
Lukstaedta. Na odgłos strzału nadbiegłą większa grupa bezrobotnych, którzy zaatako- 
wali policję, wobec czego policja urzyła ponownie broni raniąc 7 osób., w tem dwie 
ciężko. Wezwany z Gniezdna oddział policji zajście zlikwidowal. 

Potworne morderstwo 
KATOWICE (Pat) — W dniu 29 bm. nad ranem wydarzył się w Knurowie wy- 
potwornego morderstwa, dokonanego przez robotnika Roberta Skorupę na swych 

6 dzieciach. Obudzony do pracy przez żonę Skorupa w przystępie obłędu zabił  sie- 
kierą kolejno śpiących jednołetnią córkę Jadwigę, 18-letnia Teresę i 4 letnią Martę oraz 

io 8 letniego syna. Ponadto ranił Śmiertelnie 13 letnią Emilję i 12 letnią Gertrudę. 

Pokój morderstwa Skorupa usiłował pozbawić się życia lecz zdołano go 
mać a następnie odwieziono lekko rannego do szpitala, gdzie przebywa pod dozorem 

policji. 

  

iorem 

  

  

Wspaniały lot prof. 
Balon osiągnął wysokość 16 
WIEDEŃ. (Pat) — Balon prof. Piccarda został dziś rano odnaleziony 

na lodowcu Ober Gurl, w Alpach na granicy austrjacko - czeskiej w miejscu 

położonym około 50 km. od Insbruku i 30 km. od Meranu. Prof. Piccard i jego 

asystent Kipfer są żywi i cieszą się najlepszem zdrowiem. Balon, gondola i 

. zawartość gondoli są nie uszkodzone. 
Prof. Piccard oświadczył, że jest zupełnie zadowolony ze swej podróży 

do stratostery. Balon osiągnął wysokość 15000 m., co uważać należy za naj- 

wyższą wysokość na jaką kiedykolwiek wzbił się człowiek. : 

Balon wylądował na lodowcu wczoraj około godz. 10 wiecz. Prof. Pic- 

card oświadczył, iż w ciągu dnia lądowanie było niemożliwe. Dopiero 

pod wieczór, gdy atmosfera uspokoiła się, zdecydowali się opuścić na ziemię. 

W ciągu nocy obaj uczeni nie mogli się zorjentować w pu stkowiu górskiem 

i postanowili przenocować w gondoli. Nad ranem w chwili, gdy wspięli się na 

kały aby zorjentować się w okolicy, nadeszli pierwsi ludzie z pomocą: byli 

to dwaj nauczyciele ludowi. Przynieśli oni uczonym posiłek. Okazało się, iż 

uczeni nie posiadali dostatecznych zapasów żywności. W godzinach popołud 

niowych uczeni udali się do Ober Gurlu gdzie spotkali pierwszego „dziennika- 

rza: był to sprawozdawca austrjackiego dziennika z Insbruku, który za po- 

średnictwem swej redakcji rozpowszechnił wiadomość o szczęśliwym zakoń- 
czeniu pódróży prof. Piccarda. Z Insbruku odeszły oddziały strzelców alpej- 
skich, które zdemontują balon i odstawią go w dolinę. 

BERLIN. (Pat) — Prof. Piccard udzielił przedstawicielowi biura Woli- 
ia wywiadu, w którym z zadowoleniem stwierdził, że większość aparatów w 
gondoli funkcjonowała przez cały czas lotu doskonale. Wszystkie eks; > 
mie' aty dotyczące pomiarów atmosiery na wielkich wysokościach i statosie- 
ry, w zupełności się powiodły. Już po 25 minutach balon prof. Piccarda osią- 
gnął wysokość 10 km. Uczeni pierwszych pomiarów dokonali dopiero na wy- 
sokości 15 km. 

Najwyższa wysokość, jaką balon dr. Piccarda osiągnął, wynosiła 16 
km. W-g notatek prof Piccarda, najwyższą tę wysokość balon osiągnął o 
godzinie 7 min. 45 rano Najwyższe ciśnienie powietrza na tej wysokości wy- 
nosiło 76 mm., czyli 1/10 część ciśnienia atmosterycznego na powierzchni zie 

mi. Prof. Piccard kierunkiem lotu zupełnie się nie interesował i był zajęty 

wyłącznie czysto naukowemi pomiarami Szybkość lotu wynosiła około 15 

m. na sekundę. Prof. Piccard wraz ze swym asystentem w czasie lotu nie mo- 
gli dokładnie Orjentować się co do miejsca, nad którem balon ich przelatywał. 

Księżyc wydawał się o wiele jaśniejszy, aniżeli w czasie obserwacji z 
ziemi Bardzo wyraźnie zarysował się na księżycu grzebiet gór. Na pytanie, 
dlaczego prof Piccard nie wylądował w górach Bawarskich lub w dolinie Inu, 
uczony odpowiedział, że było rzeczą niemożliwą otworzyć wentyl. W prze- 
ciwnym razie wylądowałby już o godzinie 11 przed południem w dolinie 
Lechtal. Sygnałów z lotniska w Insbrucku prof. Piccard nie zauważył. Dopie 
ro w g. wieczorowych przystąpiono do 
stąpiło o godzinie 20 m. 52. 

lądowania, które w-g notatek prof. na- 

Temperatura w stratosierze na zewnątrz gondoli wynosiła od 55 do 60 
'stopni poniżej zera Temperatura wewitątrz gondoli, wskutek działania pro- 
mieni słońca, dochodziła do 41 stopnia ponad zero. Ważną rolę w powodze- 
niu lotu prof. Piccard przypisuje tej okoliczności, iż zaopatrzył się on w do- 
stateczną ilość tlenu. Lądowanie odbyło się zupełnie normalnie. W momencie 
lądowania obciążenie gondoli wynosiło 350 kg. Noc uczeni spędzili na zew- 
narz gondoli, już na lodowcu, zamierzając dopiero nad ranem udać się w dal 
szą drogę. Udało się im to jednak dopiero o godzinie 9 rano. 

dłami Fokkera, w oczekiwaniu na... 
bombę. Był to swojego rodzaju za- 
wód, który uprawiali niektórzy z ulicz 
ników. Za instrument służył im najczęś 
ciej zwyczajny scyzoryk, którym wy- 
drapywalj „oskołki* (odłamki) bomby. 
z pni drzew, z murów domów, z pło- 
tów i ulic. Ktoby w te dnie myślał o 
niebezpieczeństwie! Pojęcie wojny zda 
wało się jeszcze tak bardzo literackiem 
i frapującem. „Oskołki* miały swoją 
cenę, zależnie od wielkości, a chętnych 
nabywców znaleźć można było co nie- 
miara. Leżały sobie później w eleganc- 
kich salonach, pod szkłem czasami, o- 
glądane z nabożną i często udaną trwo 
gą, azdumą przez ich posiadacza. 

Później bywało gorzej. Około go- 
dziny 9 rano ukazywał się pierwszy 
aeroplan niemiecki i w powietrzu drga 
ło nieustanne warczenie motoru. Ota- 
czał go zaraz wieniec białych obłocz 
ków przeciwlotniczej artylerji. Godzi- 
na druga po południu ząowu „Taube”. 
Później 6-ta, 5-ta wieczorem. „Oskoł 
ki'' stały się tańsze, ale kosztowały już 
życia ludzkie. Częściej się zdarzało, 
że gdzie spadła bomba padł również 
niewinny i nieuzbrojony mieszkaniec 
Wilna. — Ludzie poważniej poczęli pa 
trzyć na małego żółtego.ptaszka, drga 
jącego jak skowronek na tle lazurowe- 
go firmamentu. 

Znane są pamiętniki lotnika nie- 
mieckiego Ritchofena, który strącił o- 
gromną ilość francuskich i angielskich 
aeropłanów, zabił mnóstwo ludzi. Czy- 

ta się je jednym tchem. Jest to opis woj 
ny jaką się dotychczas czytało tylko w 
młodzieńczych latach, w bajarzach dla 
dzieci, gdzie królewicze latają na za- 
czarowanych dywanach i konikach zło 
togrzywkach. Pojedynki w powietrzu, 
bomby na ziemię, ostrzeliwanie z kara- 
binu maszynowego idących pułków, u- 
cieczka od pocisków, szałone salto - 
mortale, panowanie w przestworzach, 
przekraczanie wszełkich granic na lą- 
dzie i wodzie... — W początkach 
wojny światowej wyczyny niemieckiej 
flotylli powietrznej były ogromne, zda 
wało się nie osiągalne, ani przedtem 
ani potem, panowanie Niemców w po- 
wietrzu niemal kompletne. Jak to było 
opisuje dziś w swoich pamiętnikach 
Antoni Fokker, budowniczy  niemiec- 
kich aeroplanów wojennych. 

Przed wybuchem wielkiej wojny, 
inżynier holenderski Antoni Fokker 
zwrócił się do rządu Wielkiej Bryta- 
nji i zaproponował mu sprzedaż swych 
udoskonalonych w typie aparatów bojo 
wych. Rząd angielski propozycj tą 
odrzucił. Nagle wybuchła wojna. Fok- 
ker zdołał już zawrzeć kontrakt z Niem 
cami, a ogromne straty jakie ponieśli 
Anglicy i Francuzi na froncie zachod- 
nim od aeroplanów, wykazały błąd rzą 
du angielskiego. Wówczas potężny wy 
wiad angielski wysyła do Holandji 
Niemiec swoich ajentów, którzy zapro 
ponować mają Fokkerowi 2 miljony 
funtów szterlingów odstępnego. Ma on 
porzucić Niemców, przyjechać do An- 

„Raztuka biez pleczali“ 
Z Kowna donoszą: 
Organ Związku Strzelców  Litew- 

skich „Trimitas“, wyraža opinję, že 
wobec stanowiska Niemiec w kwestji 
kłajpedzkiej polityka litewska winna 
być względem nich stanowcza i wy- 
raźna. Oczywiście dobre stosunki z 
Niemcami, jako państwem sąsiedniem, 
są rzeczą pożądaną, jednakże stosun- 
ki te nie powinny załeżeć od kraju 
Kłajpedzkiego. 

Droga Kowna do Berlina nie po- 
winna przechodzić przez Kłajpedę. 
Stosunki między rządem centralnym 
a Kłajpedą wcale nie dotyczą Berlina 
co Niemcy powinni sobie dobrze u- 
przytomnić, jeśli życzą utrzymywać 
dobre stosunki z Litwą. Jeśli zaś 
Berlinowi na tem nie zależy, tedy i 
Litwini nie mają nic przeciwko temu. 
Rozstając się z Berlinem mogą Lit- 
wini ze spokojem zacytować słowa 
poety rosyjskiego: „Była biez radosti 
lubow, razłuka budiet biez pieczali“ 

STRASZNA KATASTROFA W ŁODZI 

ŁÓDŹ. (Pat) — Wczoraj ulica Kilińskie- 

go w stronę dworca jechał samochód cię- 

żarowwy naładowany bawełną. Na stercie ba- 

wełny siedział konwoient. W chwili, gdy 
sumochód znajdował się pod mostem kolejo 
wym rozgległ się przerażkwy krzyk — kon 

rwojen: uderzył o spód mostu, rozbijając 30- 

bie czaszkę. Przybyły  'ekarz pogotowia 

s.więrdził beznadziejny stan z powudi: pę- 

kriecia czaszki 

БЫПУБЛГНУ Х ОИНРТИНИЕИЛИЗИЕГЕЗИЧЕЕЯТАСОСТНУБЯПВНЙ ОЫ ЬОЧ А POADAAO FRODE 

Piccarda 
tys. metrów 
ZAGADKI LOTU PODGWIEZD- 

NEGO PROF. PICCARDA 
Zapowiadany tylekroć i wciąż od- 

raczany lot profesora Piccarda i jego 
asystenta, inż. Kipfera „w stratosierę“, 
czyli w te warstwy nadpowietrzne, 
które rozpościerają się na wysokości 
12—14.000 m. został wreszcie zrea- 
lizowany. 

W środę o godz. 3-ej min. 57 nad 
ianem profesor Piccard uniósł się w 
powietrze na swym balonie w kulistej 
gondoli, której niezmiernie precyzyjna 
aparatura i instrumenty fizykalne mają 
przysporzyć nauce wielkich, a niezna- 
nych dotąd zdobyczy naukowych. 

Wystartowanie srebrnego balonu 
profesora Piccarda odbyło się pomyśl- 
nie, wszakże następne godziny zaczę- 
ły przynosić coraz bardziej niepokoją- 
ce wiadomości o losie dwóch śmiał- 
ków, którzy gotowi byli życiem przy- 
płacić przeniknięcie tajemnic kosmicz- 
nych. 

Lot obliczony na przeciąg 16-tu 
godzin — tyle bowiem wynoszą zapa- 
sy tlenu zabrane przez  aeronautow, 
powinienby zakończyć się w rannych 
godzinach czwartku. Jednak musiały 
widocznie zajść jakieś nieprzewidzia- 
ne przeszkody, które sprawiły, iż ba- 
lon uniesiony zrazu na południe, krą- 
żył nad jeziorem Bodeńskiem, poczem 
po upływie kilku godzin został sygna- 
lizowany w okolicach Tyrolu, gdzie 
znajdowat się na wysokości już zaled- 
wie 4-ch tysięcy metrów. 

Wśród mnóstwa niebezpieczeństw, 
na które wskazywali obu  Śmiałkom 
najdoświadczeńsi lotnicy, największe 
groziło im na wypadek zepsucia się 
maszyn, które odprowadzało z her- 
metvcznie zamkniętej gondoli zużyte 
powietrze. Gdyby podobna ewentual- 
ność miała miejsce, los prof. Piccarda 
i inżyniera Kipfera byłby  przesądzo- 
Ay. Obniżenie się lotu balonu, obser- 
wowane w godzinach popołudniowych 
we środę, oraz sygnały świetlne, po- 
dawane przez prof. Piccarda  šwiad- 
czyłyby © tem, iż przebieg tej niezwy- 
kłej podróży nie był pomyślny. Świat 

„ji 1 budować aeroplany. — Jednak- 
że wywiad niemiecki okazał się niem- 
niej sprawnym. Przejął pocztę angiel- 
ską, dowiedział się o tych planach i 
otoczył Fokkera „opieką* i szczelną 
gwardją wywiadowców, iż żaden ajent 
angielski nie mógł się doń docisnąć. 
Rząd niemiecki zaproponował Fokkero 
wi naturalizację, jednakże ten odmó- 
wił. Wówczas Niemcy „naturalizowali* 
go siłą i Fokker zmuszony był pozo- 
stać na terytorjum Rzeszy. 

W roku 1915 pracował w Paryżu 
inżynier francuski, nad wynalazkiem 
nowego karabinu maszynowego. Wy- 
nalazek ten dostarczony został Fokke- 
rowi. Był to karabin maszynowy zdję- 
ty z francuskiego aeroplanu wojennego 
który dawał 600 wystrzałów na minu- 
tę. Inżynier francuski Harros po dłu- 
gich próbach, zdołał połączyć swój ka 
rabin z motorem aeroplanu, w ten spo 
sób, że kule leciały poprzez śmigło nie 
drasnąwszy go nawet. W taki sposób 
rozstrzygnięte zostało zagadnienie 
strzelania wprost przed siebie. Za po- 
mocą ruchu całego aparatu można by- 
ło przecinać kulami aparat przeciwnika 
niby szablą. — Niemcy wymagali, aże- 
by Fokker uczynił to samo. 

Po dłuższej pracy rozwiązał on za 
adkę i ustawił swój karabin maszyne 

i wy na aparacie. Wtedy wysłano go na 
front zachodni, ażeby osobiście wypró 
bował własnego wynalazku. — „Unio 
Jem się —pisze Fokker — na wyso- 
kość 2000 metrów i nagle zauważyłem 

W_WIRZE STOLICY. 
U MURZYNÓW = 

Taki upał, że ani woda sodowa, ani 

porcja lodów nie pomagają, Szczęśliwe te 
kobiety — chodzą ledwie przykryte jakąś 

szmatką muślinową, ale mężczyźni w spod- 

niach, kołnierzykach, krawatach i grubych 
marynarkach, są w sytuacji nie do - poza- 

zdroszczenia. 

Roztropni murzyni przyjechali akurat w 

ten tropikalny upał do Warszawy. Założyli 

w Luna Parku swoją „wieś* i choć nic nie 

umieją, nie nie robią nadzwyczajnego — 
zbijają pieniążki. Bodaj to być murzynem — 
ktoby chciał płacić naszym kmiotkom, gdy- 
by zawieźli gdzieś swą chałupę i brudni, nie- 

mrawi — drzemali dzień cały wobec sza- 

nownej publiczności, 
* * * Н zz 2 \ 

Na murzynów, choć są i niechlujni, i Ie- 

niwi i ospali, gapią się tłumy. Brzydkie 

tačjaty — to prawda, ale egzotyczne. 

Murzynki są okropne; cóż z tego, że 

nieźle zbudowane, że zgrabne — te grube 

wargi, te kabłąkowate nochale, ta szczeci- 

na na głowie — jednak znajdują amatorów. 

Wcześnie zaczynają. Jest tam jedna 

26-letnia babka, Śmieje się klepiąc wnuczkę 

po karku. Tem tenipem idąc może się de- 

czekać pra-pra-pra-wnuków. U nas się na 

rzeka, że trudno dzieci wychować, u nich 

iedwo jest dziecko — już jest rodzicem. 

Niewiele zresztą sobie kramu z niemi ro- 

bią murzyni. Dziecko do worka, worek na 

plecy i hajda — wszystkie matki tak noszą 

swą progeniturę, Ojcowie, jeśli raczą zwró- 
cić uwagę na pętaka, to tylko po te, by mu 

dać kiapsa. 

Cóż to za język dziwaczny. ' Gardłowe, 

krótkie chrząknięcia, jakaś czkawka uregu- 

lowana — nie bardzo wierzę, by oni rozu- 

mieli, co 'do siebie mówią. Tak, jak konie 

rżą bez sensu, a porozumiewają się wzro- 

kiem, dotykiem — tak pewnie i ci murzyni, 
chrząkaja jedynie dla przyjemności, przy- 

zwoitości, 

Jeden stary murzyn wyłysiały zupełnie 

(chyba z rozpusty), bełkoce trochę po fran- 
cusku. Umie klecić ptaszki z deseczek — 

robi dziennie z 10 tych paskustw i uważa 

się za okaz pracowitości. 

— Ach, szepleni, — marzeniem mojem 

jest poślubić piękną, młodą, białą kobietę. 

Odżyłbym przy niej. Dopierożbym się wziął 

do jeszcze intensywniejszej pracy, jakbym 
ja ubierał, odżywiał. 

— Wszystko panu jedno: Połka, Francu- 

ska, Eskimoska? 

— Och, zupełnie. Byle biała, Może pan 

zna jakąś chętną, niech pan mi pomoże. 

Obiecałem mu, że wyszperam wśród 

swoich znajomych. Tyle pannic stęka, że 

szukają posady — a cóż to złe zajęcie, być 

żoną murzyna? Ka, 

  

Walka o biegun Po- 
łudniowy - 

O posiadanie bieguna południowe- 
go toczy się już oddawna spór pomię- 
dzy kilkoma mocarstwami. Ameryka- 
nie zaczęli rościć sobie do niego pre- 
tensje po powrocie amerykańskiej wy- 
prawy  południowo-polarnej. Rząd 
brytyjski twierdzi zaś, że prawo do 
bieguna słusznie się Anglikom należy, 
gdyż do nich należy wiele położonych 
dookoła -bieguna terytorjów. Pretensje 
swoje zgłasza także Norwegja z. po- 
wodu wyprawy Amundsena i domaga 
się dla siebie pierwszeństwa w razie 
podziału terytorjów biegunowych. Dla 
udowodnienia słuszności swych pre- 
tensyj, Norwegja wskazuje na to, że 
oddawna rybacy norwescy uprawiają 
na wodach południowo-polarnych po- 
lowania na wieloryby. 

Likusi a ie ie a i 

cały, który dotąd tak ironicznie zapa- 
trywał się na brawurowy eksperyment 
prof. Piccarda, zaczął, z chwilą, gdy 
zrealizowała się jego pierwsza faza, z 
ogromnem napięciem wyczekiwać wiąz 
domości, o rezultatach tej podgwiezd- 
nej wyprawy. 

Zapomniano o wszystkich  grote- 
skowych „pechach'* profesora Piccar- 
da, a z „szaleńców* obydwaj aero- 
nauci stali się naraz bohaterami. 

nieco poniżej francuski  jednopłato- 
wiec. Skierowałem swój aparat wprost 
na przeciwnika i runąłem nań z ukosa. 
W tej chwili jednak spostrzegłem, że 
walka jest zupełnie nierówna. Nieszczę 
sny Francuz nie miał najmniejszej moż- 
ności obrony, byłby. przezemnie za- 
strzelony poprostu jak królik. To nie 
wojna, to zwyczajne morderstwo, wy- 
rafinowane zabójstwo. Zawróciłem z 
miejsca i powróciwszy do zakładów 
oświadczyłem, że nie będę zabijać 
Francuzów, tak jak nie zabijam Niem- 
ców. Niszczcie się sami“!... 

Wynalazek Fokkera wprowadzony 
został momentalnie w całej armji nie- 
mieckiej, o wiełe skuteczniej niż to u- 
czynili Francuzi i flotylla niemiecka sta 
ła sie naprawdę władcą powietrza:* 

Po skończonej wojnie wszystkie 
„Fokkery* w myśl decyzji traktatu wer 
salskiego musiały ulec zniszczeniu. Ale 
młody inżynier, który liczył sobie wte- 
dy zaledwie 28 lat załadował kilka 
wagonów swoich aparatów i w tajetgr- 
nicy dostarczył je do Holandji. —Obec 
nie Fokker jest posiadaczem wielkiej 
fortuny. W Holandji dokonał nowego 
wynalazku: kulomiot dający 7200 wy- 
strzałów na minutę. Teraz pojechał do 
Ameryki i pracuje nad udoskonaleniem 
amerykańskiej floty powietrznej. aż. 
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+ Ze względu na późną porę, zakończe- 
nie obrad Rady Miejskiej, w N-rze wczoraj- 
szym podaliśmy jedynie krótkie sprawozda- 
nie, dotyczące powziętych uchwał. Dzisiaj 
zamieszczamy obszerniejszy przebieg posie- 
dzenia, na którem zapadło kilka ważnych i 
interesujących ogół, postanowień, 

WNIOSKI NAGŁE 

Na wstępie posiedzenia, które prze- 
wodniczący p. prezydent Folejewski, 
otworzył na krótko przed godz. 9 m. 
30, wpłynęły 2 wnioski nagłe. 

Pierwszy dotyczył uczczenia przez 
Samorząd Wileński śmierci Mieczy- 
Sława Dordzika, po pierwsze przez 
powsianie, radnych i po drugie przez 
asygnowanie kwoty zł. 500 — powsta- 
/temu w dniu 27 maja, Komitetowi ucz- 
czenia tego bohaterskiego chłopca. 

Wniosek ten, zarówno co do na- 
głości, jak i co do meritum, przeszedł 
odrazu i jednomyślnie. 

Drugi wniosek nagły, zgłoszony 
przez klub P.P.S. traktował 0 usto- 
sunkowaniu się Rady do pisma pana 
wojewody, uchylającego jej poprzed- 
nią uchwałę, w kwestji nieobniżania 
poborów pracowników miejskich, wnio 
sek ten postanowiono rozpatrywać 
łącznie z pierwszym punktem porząd- 
ku dziennego, który właśnie omówie- 
nie tej sprawy zapowiadał. 

SPRAWA UPOSAŻEŃ 

Zrobiono z niej na poprzedniem 
posiedzeniu Rady, niesmaczną demon- 
strację polityczną, tendencję w kierun- 
ku podtrzymania tego nastroju, da- 
wały się wyczuwać i na posiedzeniu 
<zwartkowem. Dlatego też z uznaniem 
podnieść należy taktowne znalezienie 
się p. prezydenta Folejewskiego, któ- 
ry w swem oświadczeniu zastrzegł się 
przeciw poruszaniu, w związku z 
tym punktem porządku dziennego 
momentów ogólnych, skierowując dy- 
skusję, ku niezadowoleniu kilku rad- 
nych, a zwłaszcza radnego Stążow- 
skiego, na tory rozważań ściśle for- 
malnych, zmierzających do ustosunko- 
wania się do procedury załatwienia 
sprawy przez Urząd Wojewódzki. 

Wniosek Magistratu w tej materii, 
zreierowany Radzie, proponował za- 
skarżenie decyzji pana wojewody, 
uchyłającej poprzednią jej uchwałę, w 
Min. Spr. Wewn., uskutecznienie ob- 

« niżki poborów pracowników miejskich 
od dn. I-VI b. r. oraz potrącenie im' 
niepotrąconego w maju dodatku w 
5-ciu ratach, poczynając od 1 lipca. 

W dyskusji, która wywiązała się 
następnie zabierało głos szereg rad- 
nych, starających się akcentować swą 
specjalną dbałość o interesy pracowni- 
ków miejskich i dopiero przemówie- 
nie radnego Zasztowtą, stwierdzające- 
go jednakową  pieczołowitość całej 
Rady w stosimku 46 fuńkcjonarjuszów 
miejskich, przyniosło w tej licytacji 
pewne odprężenie. 

Przeszedł ostatecznie _ wniosek 
klubu endeckiego, poparty gorąco 
przez socjalistów wszelkich autora- 
mentów i Żydów, który poza zaskar- 
żeniem decyzji pana wojewody, prze- 
widywał skasowanie dotychczasowe- 
go 15 proc. dodatku dopiero z dnia 
1-1X r. b. w wypadku zaś zapadnięcia 
do tego czasu nieprzychylnego dla 
stanowiska Rady orzeczenia Minister- 
stwa Spr. Wewn. wprowadzenie pod- 
wyżki dodatku komunalnego do upo- 
sażeń pracowników miejskich z obec- 
„nych 10 proc. do 25 proc., co oczywi- 
ście nie zmieniałoby dotychczasowe- 
go stanu faktycznego. 

jest w zagadnieniu uposażeniowem 
pewien charakterystyczny rys. Oto sa- 
morząd wileński gospodaruje w danej 
chwih i już w ciągu dwóch miesięcy 
okresu budżetowego 1931 — 32 bez 
budżetu. Operuje się z miesiąca na 
miesiąt prowizorjami. Jeśli się zważy, 
że budżetowe przedłożenie Magistratu 
wpłynie na Radę dopiero w czerwcu 
: to najwcześniej, jeśli się zważy, że 
budżet będzie musiał być jeszcze za- 
twierdzony przez władzę nadzorczą, 
to jasnem się stanie, że okres normal- 
nego budżetowania rozpocznie się w 
najlepszym razie w lipcu, jeśli nie w 
sierpniu t co za tem idzie 3 do 4 mie- 
sięcy będziemy mieli gospodarkę pro- 
wizoryczną. 

Miasto Wilno zamyka swój okres 
budżetowy 1930 — 1931 r. z deficy- 
tem w kwocie zł. 500.000. Miasto Wil- 
no, jak z preliminarzy na rok przyszły 
wynika, zamknie ten rok z deficytem w 
kwocie zł. 540.000. 

„ Sytuacja gospodarcza Wilna wyka- 
zuje tendencję na pogorszenie. Kryzys 
się pogłębia. W roku bieżącym, na- 
domiar złego, nawiedziła Wilno klę- 
ska elementarna — powódź. 

_ Straty poniesione przez samą mu- 
nicypalność, sięgają kwoty 700 tysię- 
cy złotych. Słowem nie jest dobrze i 
dobrze się nie zapowiada. 

Przy tej konjunkturze, przed deba- 
tą budžetową, Rada rozwaža sprawę 
uposażeń, Rada zgłasza sprzeciwy w stosunku do zaleconej obniżki pobo- 
rów pracowników 
zasadnicze pytanie, 
4 że pobory te 
ь acone wogóle, powstaje pytanie, = będzie z czego, bez uszczerbku 

a normalnego: Sprosperowania wszy- stkich agend miejskich? 
Rzecz prosta, m. Wilno stać R „BE ać na budżet, któryby przy każdej konjun- 

kturze zapewniał wypłatę pensyj pra- cownikow i nawet pensyj 

czy istnieje pew- 
będą mogły być 

o 
wyższych, niż obecne, ale taki budżet byłby 2 

žetem konsumpcyjnym, przeczyłby ce- 
lowości samorządu i oznaczałby "ja nkructwo. : 

miejskich. Powstaje: 

Dalecy jesteśmy od nastawania na 
obniżkę poborów pracowników miej- 
skich, być może, jest ona nawet w da- 
nym momencie niewskazaną, to jedno 
jednak wydaje nam się w całej tej 
sprawie zastanawiającem i niepokoją- 
cem jednocześnie, że się ją decyduje 
w momencie, kiedy niewiadomo, czy 
przysłowiowe końce budżetu miejskie- 
go dadzą się związać. 

To jest właśnie ta charakterystycz- 
ność, o której wzmiankowaliśmy wy- 
żej, a która wynika z jednej strony z 
demagogji poszczególnych klubów ra- 
dzieckich, z drugiej zaś strony z chęci 
robienia obstrukcyj o podłożu poli- 
tycznem, nawet na takim terenie, jak 
samorząd miejski. 

MAGISTRATOWI TRZEBA 
PIENIĘDZY 

Z kolei, bez dyskusji przyjęto wnio 
sek Magistratu o zaciągnięcia w Kom. 
Kasie Oszczędn. pożyczki krótkoter- 
minowej w kwocie 500 tysięcy  zło- 
tych, dla zdobycia kasom miejskim 
środków obrotowych. 

Okazuje się, że miastu wogóle pie- 
niędzy brak. Nie przypominamy So- 
bie, aby istniał podobny precedens w 
dziejach naszego samorządu w latach 
ostatnich. Jest to więc faki znamienny. 

ze- Być może wynika on z deiicytu 
szłorocznego, być może z cgólnej c 
kiej sytuacji. W każdym razie potwier- 
dza tylko nasze tezy wyżej wyłuszczo- 
ne, przy omówieniu sprawy uposaże- 
niowej. Postawmy w tem miejscu 
kropkę. 

KONCESJA AUTOBUSOWA. 
Nareszcie, nareszcie trafiła ona 

pod obrady Rady Miejskiej: trafiła po 
9-ciu miesięcach wałkowaria przez 
Magistrat, komisje radzieckie, połączo- 
ne komisje radzieckie i t. d. 

Odczytano wyczerpujący referat 
Magistratu o przebiegu tych  wszyst- 
kich prac, przedstawiono opinie, opi- 
nje uzgodnione i t.d. i... czy myślicie 
Państwo, że poprzestano na tem. 

Okazało się, że w Radzie nasze; 
znalazł się pewien radny, który za- 
brawszy głos na całych 45 minut, 
przekonywał Radę, że uważa sprawę 
jeszcze za nieprzygotowaną do decy- 
dowania i że wogóle w sprawie tej 
ostatecznie nic nie wie. Tak jest i nic 
nie wie. 

Radny ten, bądźmy šcišli, nazywa 
się dr. Rafes. Reprezentuje frakcję 
„Bundu“. Zanotujmy te szczegóły na 
wieczną rzeczy pamiątkę. 

Deklaracja Magistratu głosiła, że 
proponuje on udzielenie koncesji tir- 
mie „Arbon*. Nikt przeciw temu nie 
oponował. Nikt nie polecał Spółdziel- 
ni — rzecz znamienna. Zdania podzie- 
liły się jedynie co do tego, czy decy- 
dować już, czy decydować za miesiąc. 

Ponieważ jednak Rada uznała, że 
mało jest danych, wskazujących na to, 
że w ciągu miesiąca radni, którzy je- 
szcze nie opanowali całokształtu za- 

       

gadnienia, zdołają orjentację zdobyć i 
że specjalnie p. dr. Rafes czegoś na- 
reszcie się dowie, uchwalono decydo- 
wać. 

W głosowaniu przeszedł 
wniosek, wniosek Magistratu o udzie- 
lenie koncesji firmie Arbon z popraw- 
ką, że koncesja obejmować może mak- 
symalnie okres 10-letni. 

I znowu na wieczną rzeczy pamiąt- 
kę zanotujmy, że wniosek ten prze- 
szedł 26 głosami przeciw 7-miu gło- 
som Bundu, Niezależn Socjal. i części 
Koła Żydowskiego. 

Tym p.p. radnym, jak widać, do 
stworzenia w Wilnie godnej naszego 
miasta komunikacji nie śpieszno. Nie 
wiadomo tylko, czy wszystkim chodzi- 
ło o to, aby sprawę langsam' aber 
deutlich załatwić, czy też może i o coś 
innego, czego nam nie chcieli powie- 
dzieć. W każdym razie dobrze jest. 
to, że za 4 do 5 miesięcy będzieniy 
mieli w Wilnie nareszcie prawdziwe 
autobusy. Kim. 

  
Na Tygodnik 

okładce tragiczny obraz: płonący  klasztor 
karmelitów w Madrycie. Wśród artykułów: 
„Na temat kryzysu* mówi St, R., o wra- 

ilustrowany Nr. 21. — 

żeniach rosyjskich opowiada „I gr", o 
głuszcu — Р. Szumilas, wra?eniami ateń- 
skiemi dzieli się z czytelnikami W, Rogo- 
wicz, sprawozdanie z wystawy perskiej w 
Londynie daje E. Wierzbicki, o „Świtezian- 

ce“ pisze K. Stromenger, o św. Augustynie 
— J. Wittlin. Powieści w dalszym Gagu: I, 
Kossowskiego „Biały folwark“, oraz Ż. 
kais „Przylądek Dobrej Na- 
ziei“, : 

Przegląd Współczesny — maj 1931 
Zawiera następującą treść: 
Branko Lazarević — Dostojewski (frag- 

ment w pięćdziesiątą rocznicę Śmierci pi- 
sarza). 

„Jerzy Stempowski — Folacy w. powie- 
ściach Dostojewskiego. 

Stefan Schmidt — Polskie 1olnictwo wo 
bec unji celnej austro - niemieckiej. 

Karol Ludwik Koniński —— Katastrofa 
wierności (uwagi c „Pałubie" K. Irzykow- 
skiego). 

Roman Dyboski — Arnold Bennet, 
Mieczysław Brahmer — Tradycje Odro 

dzenia we Włoszech współczesnych. 
Józef Mirski — O polskiem piśmienni- 

ctwie i czytelnictwie pedagogicznem, 
Zbigniew Łubieński — Wyspy północno- 

fryzyjskie i ich kultura. 

CZYš SPEŁNIŁ SWÓJ OBO K 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

r. 

jedyny . 

м СОМО 

ZWARTKOWE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ Strzały w restauracji Georges a 
W czwartek tuż po północy restauracja „Georges-a* była terenem zajścia, które 

omal że nie skończyło się tragicznie. 
Wśród gości znajdował się przybyły z Warszawy p. Bohdan Hejbowicz  (Smol- 

na 21) który wraz z dwoma znajomymi zajmował stolik w pobliżu wejścia od korytarza 
W pobliżu orkiestry zajął stolik przybyły z Warszawy oficer Korpusu Ochrony Po- 

granicza por, Olechnowicz w towarzystwie damy. 

W pewnym momencie a było to koło godziny 1, Hejbowicz bez żadnych widocz- 

nych przyczyn wydobył nagłym ruchem rewolwer i nim siedzący z nim panowie zdołali 
mu przeszkodzić oddał w kierunku oficera dwa strzały. 

Powstało ogromne zamieszanie tem bardziej zrozumiałe, że stało się to tak nie- 

oczekiwanie i w miejscu publicznem. 

Momentalnie rzucono się rozbrajać sprawcę strzałów lecz okazało się to zbędnem, 

bowiem on sam już nie miał zamiaru więcej strzelać, i bez sprzeciwu oddał trzy- 

mary w ręku rewolwer i wyszedł śpiesznie na korytarz g,dzie też go i znalazła przybyła 

w kilka minut potem policja. 

Damą która była w towarzystwie por. Olechnowicza okazała się exżona  Hejbo- 
wicza, bawiąca w Wilnie w cełu załatwienia formalności rozwodowych które również 

wymagały obecności i p, Hejbowicza. 

Winny strzałów które nikogo nie zadrasnęły przebywa na wolnej stopie, 

Pieciokrotniewysiedlony z Litwy 
popełnił samobójstwo 

Wczoraj nad ranem Koło przystanku kolejowego Orwidowo 

znaleziono na torach rozszarpane przez pociąg zwłoki średnich 
lat mężczyzny, jak ze znalezionych dokumentów okazało się 
Mieczysława Smugi mieszkańca Litwy Kowieńskiej. 

Tragicznie zmarły kilkakrotnie już był wysiedlany przez 
straż litewską na nasze terytorjum i naturalnie zaraz z powro- 
tem musiał wracać do Litwy, bowiem niebyło żadnych podstaw 
pozostawienia go w Polsce. 

Ostatnio litwini po raz piąty wysiedlili Smugę do Polski co 
tak deprymująco na niego podziałało, że udał się w stronę 
Bezdan I koto Orwidowa rzucił się pod pociąg. 

Oskarżony uciekł z sali sądowej 
PROCES CZŁONKÓW KOMITETU K.P.Z.B. W LIDZIE 
Wileński Sąd Okręgowy zjechał wczoraj do Lidy, by rozpatrzeć sprawę 

8 komunistów, członków miejscowego komitetu komunistycznego. Z pośród 

oskarżonych jeden tylko J. Dobczewski odpowiadał z wolnej stopy I tylko 

dzięki temu udało mu się uniknąć kary za swą występną działalność. 

Po zamknięciu przewodu, podczas którego nic nie zapowiadało jakich- 

kolwiek niespodzianek, Sąd wyszedł na naradę w celu wyniesienia wyroku. 

W międzyczasie, gdy obecne na sall rodziny oskarżonych  oczekiwały 

z napięciem wyniku narad, oskarżony Dobczewski, który mlał całkowitą swo- 

bodę ruchów, zszedł z ławy i po krótkiej naradzie z kilku młodymi żydami z 

pośród publiczności, wyszedł niepostrzżenie z sali by więcej już nie wrócić. 

Ucieczkę Dobczewskiego stwierdzono w chwili gdy Sąd miał ogło- 

sić wyrok skazujący 2 przywódców bandy na 8 lat ciężkiego więzienia każde- 

go, a pozostałych więc i Dobczewsklego na 6 lat ciężk. więzienia. 

Pościg za zbleglem narazie niedał rezultatów. 
  

  

KRONIKA 
SOBOTA 

Dzis 30 
— Egzaminy wstępne do Seminarjum 

Nauczycieiskiego w Święcianach odbędą się 
w dniach 24, 25 i 26 czerwca, Do egzami- 
nu na kurs wstępny dopuszczani będą ucz- 
niówie z ukończoną klasą VI szkoły pow- 
szechnej, na kurs I z ukończoną klasą VIL. 
Ną kursy wyższe przyjmowani będą ucznio- 
wie w miarę wolnych miejsc, przyczem ko- 
fieczna jest znajomość języka niemieckie- 
go i litewskiego. 

— Egzamin ae w  państwowem 
gimnazjum im. ], Słowackiego w Wilnie Dn. 
20 maja zakończył się maturalny egzamin 
dojrzałości w państwowem gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Wilnie. Świadectwo doj- 
rzałości otrzymali następujący  abiturjenci: 

1) Bukowski Konrad, 2)  Czeppi-Ogły 
Henryk, 3) Chwieśko Adolf, 4) Cimochow- 

W. s. g. 2 m, 51 

Feliksa 
jutro 

Trójcy Św. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

z dnis 29. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperatara średuia -l- 25 

Temperztn.a nziwyższś -|- 29 

Temperatura uajniższa -|- 15 

Opad w mm. — 

Z. s. g. 7 m. 40 

  

w 1 i 

raówoja: spadk ski. Wacław, 5)  Dekurniewicz Wiktor, 6) evcja: Sp iwańczuk Eugenjusz, 7) Jabłoński Zbigniew, 

Jas pokodaio 8) Korotaj Władysław, 9) Lubański Józef, 
zw” 10) Łyżwa Jerzy, 11) Mackiewicz Wiktor, 

KOŚCIELNA 12) Mickiewicz Antoni, 13) Ostrowski Wi- 
told, 14) Rymkiewicz Otton, 15) Tupikow- 
ski Wilhelm, 16) Walentynowicz Michał, 
17) Zdanowicz Henryk. 

— Egzaminy wstępne do gimn, 0.0. je- 
zuitów. Dyrekcja gimnazjum O. O. Jezui- 
tów w Wilnie (Wielka 58) podaje do wia- 
domości, że egzamin wstępny do klasy I, II 
+ III rozpocznie się w poniedziałek 22 czerw- 
"ca o godz. 8, 

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codzien 
nie od godz. 11 — 13. 

Dla uczniów, uczących się prywatnie, 
astnieje przy Koiegjum O.O. GG pry- 
watny kurs przygotowawczy do I kl. gimna- 
zjalnej. Zgłoszenia przyjmuje Rektor  Kole- 
gjum O.O. Jezuitów. 

— Dyrekcja Pań: (0 Seminarjum 
Nauczycielskiego żeńskiego im. Kr. Jadwigi 
w Wilnie, (Augustjańska 4) Komunikuje, że 
egzaminy wstępne na kurs I-szy i wyższe, 
odbędą Się dnia 25, 26 i 27 czerwca 1931 r, 

POCZTOWA 
— Inspekcja urzędów pocztowych, Pre- 

zes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
inż.. Karol Żuchowicz przeprowadził w dniu 
'28 maja r. b. inspekcję urzędów i agencyj 

— Pielgrzymka do Kalwarji Sodalicji św. 
Piotra Klawera wyruszy w dn. 31, 5. z koś. 
św. Jana po nabożeństwie, które odprawione 
zostanie o godz, 6 rano. 

URZĘDOWA 
— Ważne zarządzenie Min, Spraw Wew- 

nętrznych. Min. spraw wewnętrznych wyda- 
10 okólnik do wojewodów w sprawie wy- 
konywania przez techników dentystycznych 
sztucznych złotych zębów. "Ministerstwo 
przypomina w okólniku że w myśl obowią- 
zujących przepisów, znajdujące się w handlu 
oprawy zębów sztucznych, zwolnione są od 
obowiązku cechowania w urzędzie probier- 
czym nie mniej jednak odpowiadać muszą 
wy! от rozporządzenia ministra przemy- 
słu i handlu, które przewiduje jakie  do- 
mieszki do szłachetnych metali są dopuszczal 
ne. Ministerstwo poleca wojewodom, aby w 
razie wykrycia jakichkolwiek nadużyć w 
tym zakresie, kierowali sprawy na drogę 

sądową. 
MIEJSKA 

"się: 

  

— Świadectwa zdrowia. W myśl istnie- 
jących przepisów sanitarnych nie mogą być 
w _ sklepach ZE zatrudniani  pra- 
cownicy, chorzy na choroby zakaźne. W 
związku z tem, władze sanifarne przeprowa- 
dzają obecnie inspekcję, celem stwierdzenia 
stanu zdrowia tych pracowników żądając 
przedstawienia Świadectwa lekarskiego, MW 
większości wypadków, zainteresowani pra- 
cownicy zgłosili się po żądane świadectwo 
do Kasy Chorych, której lekarze niestety, 
odmawiali wydania powyższych šwiadectw. 

Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijańskich w Wilnie, jest zdania, 
iż Kasa Chorych jest prawnie obowiązaną 
do bezpłatnego wydawania ubezpieczonym 
pracownikom świadectw stanu ich zdrowia 
i zwróciło się z prośbą do Zarządu Kasy 
Pych o wydanie odpowiedniego zarzą- 
zenia. 

AKADEMICKA 
— Komunikat Akad. Koła Misyjnego U. 

S.B. Dnia 31 b, m. w niedzielę o godz. 4 
P.p. odbędzie się walne zebranie na porzą- 
dek którego złożą się: 

1) Wybór prezydjum, 2) odczytanie pro- 
tokułu z ostatniego walnego zebrania, 3) 
sprawozdanie prezesa z działalności Koła, 

sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) dy- 
skusja nad sprawozdaniami, 6) udzielenie 
absolutorjum ustępującemu zarządowi, 7) 
5 > osa oda i komisji rewizyjnej, 
° i dezyderaty ustępując - 
rządu, 9) wolne skr SA” 

> Zabawa w Ognisku  akademickiem. 
Dnia 30 maja rb. odbędzie się zabawa w Satonach Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 
ka 24) Początek o godz. 9. Do tańca przy 
grywa trio akademickie. Bufet obficie zaopa 
trzony. Wejście wyłącznie za okazaniem [e 
gitymacji akademickiej lub karty. wstępu. 

— Zarząd Akademickiego Związku Spor- 
towego podaje do wiadomości, że od dnia 
15 maja r. b. Sekrctarjat Związku będzie 
czynny w lokalu letnim na przystani Sekcji 
Vioślarskiej A.Z,S. (Kościuszki 12) codzien 

mai. godz, 17 do 20 ‘ргбсх niedziel i 

pocztowych w Iandwarowie, Trokach i Ry- 
kontach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Wydziału III T-wa Przy- 
jaciół Nauk odbędzie się w dniu 31 maja r.b. 
w niedzielę o godz. 12 w poł, w: lokalu Se- 
minarjum Historycznego. (Zamkowa — 11). 
Na porządku dziennym referat p, prof. Wrób 
lewskiego p. t. „O wartościach prawnych i 
moralnych* (ciąg dalszy), 

— SE Kis: (A na „Czarnej ka- 
wie“ Klubu Społecznego. Dowiadujemy _się, 
że w dniu 1 czerwca rb. t.j. w najbliższy 
poniedziałek o godz 19 w małej sali pałacu 
Reprezentacyjnego przy placu Napoleona od- 
będzie się siódma w bieżącym sezonie ‚Схаг 
na kawa" Klubu Społecznego w Wilnie. Te- 
matem dyskusji na tem zebraniu będzie tak 
niesłychanie doniosłe i aktualne  zagadnie- 
nie Iniarskie i jego znaczenie dla woje 
«wództw północno-wschodnich i całego pań 
stwa polskiego, W dyskusji zabierze głos 
szereg osób które wszechstronnie ošwietlą 
powyższe zagadnienie, Zebranie powyższe 
ze względu na przełomowy w, całej Europie 
okres w rozwoju lniarstwa winno. wywołać 
wielkie zainteresowanie. Zaproszenia już ro 
zesłano, pozostałe zaś w niewiękkiej ilości 
można będzie otrzymać w sekretarjacie wo- 
jewody Urząd wojewódzki pok 36 do po 
niedziałku 1 czerwca włącznie. 

— Ze Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich w Wilnie. W dniu 1 czerwca r, b. o 
godz. 19 w sali Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wilnie inż. Brokowski ' po po- 
wrocie z Ameryki, delegowany tam z ra- 
mienia Stowarzyszenia Dozoru Kotłów. w 
Warszawie, wygłosi odczyt „O instalacjach 
kotłowych w Stanach Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej: Wstęp bezpłatny, 

RÓŻNE 
— Komunikat W: T-wa Arty- 

stów Plastyków. Wobec polemiki w prasie 
wileńskiej w sprawie odnowienia kościoła 
św, Teresy, oraz tendencji wciągnięcia do 
tej polemiki W.T,A.P. — Zarząd T-wa ko- 
munikuje, że T-wo, nie podając przyczyn 

    
PHOSPHATINE 

FALIERES 
Stynna i nieporównana mączka odżywcza, której miljony d ieci 

zawdzięczają swoje zdrowie isłę, ułafia zabkowanie i wzmeźnia kość 

Ządajcie tylko " PHOSPHATINE FALIERES 'a” znaną 
na całym świecie i wystrzegajcie się wyrobów podrabianych. 

Bo nabycia wszędzie 

I,OUAI AULAGNIER,ASNI ERES-PARIS 

   

  

        
    

      
    
  

ku temu, nie zabierało : nie ma zamiaru na- 
dal zabierać głosu w tej sprawie. 

__ — Wystawa materjału dydaktycznego 
dla przedszkoli. Z dniem 10 maja b. r. zosta- 
ła otwarta wystawa materjału dydaktyczne- 
go Montessori i Froebla w lokalu przy ulicy 
Šadowej Nr, 13 m. 2. 

Wystawa czynna do dnia 1 czerwca r, b. 
godzinach popoł. od 4 do 6. 

"Wstęp wolny. 

— Członkowie Powszechnego Związku 
Emerytów Państwowych, proszeni są w dniu 
Bożego Ciała 4 czerwca b. r. o przybycie 

do lokalu związku przy ul, Zawalnej Nr. 1 0 
godz. 9 rano w celu wzięcia udziału w pro- 
cesji. 

— We wtorek dnia 2 czerwca br. o go- 
dzinie 17 odbędzie się w lokalu przystani 
wioślarskiej WKS Pogoń Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie członków tego klubu celem 
dokonania wyboru nowych władz klubu. 

Podziękowanie Rada Wojewódzka 
Związku Osadników w Wilnie serdecznie 
aziękuje Panu Pułkownikowi Biestkowi — 
Dowódcy 6 p.p. 'eg. za użyczenie bezpłat- 
nie orkiestry pułkowej, na wieczornicę mło- 
dzieży, mieszkającej w Ognisku Z.O0.S. w 
Wilnie, która odbyła się 23 maja r, b. 

HANDLOWA 
— Z Izbv Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie, podaje do wiadomości osób zaintere- 
sowanych, że Belgji i Grecji zostały przy- 
znane kontyngensy przywozowe na wino- 
grona świeże. 

Odpowiednie podania należy składać do 
Izby Przemysłowo-handowej w Wilnie (Troc 
kaj w terminie do dnia 15-go czerwca 
! x. "eg! 

Ww 

TEATR I MUZYKA 
—Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 8 

min. 15 w, „Młode małżeństwo”, kapitalna 
komedja L. Verneuill“a w, reżyserji H. Zelwe 
rowiczówny, w koncertowem wykonaniu: 
Eichlerowny, Severinowny, Kreczmara, oraz 
Wyrwicza. Pełna humoru komedja ta zy- 
skała sobie duże uznanie. 

Cen SG 2 22 
— Tea! w po-Bernardyń 

skim. Dziś o godz. 8 min. 15 po raz drugi 
sensacyjna sztuka amerykańska „Tajemnice 
stacji radjowej”, która osiągnęła na premie 
rze ogromne powodzenie, Tłómaczy się to 
zarówno fascynującą treścią sztuki, wnikk- 
wą reżyserją R. Wasilewskiego, jak i dosko 
nałą, pełną wyrazu grą całego zespołu z 
ZE Wyrzykowskim i Žurowskim na 
czełe. 

. Tańce i śpiewy zręcznie wplecione w ak- 
cię, przyczyniają się w wysokim stopniu do 
urozmaicenia tego niezwykle interesującego 
widowiska. 

SA miejsc znacznie zniżone. 
— Niedzielny koncert w gorodzie po 

Bernardyńskim. W niedzielę 31 bm. odbędzie 
się o godz. 8.15 w gorodzie po-Bernardyń- 
skim koncert w którym wezmą udział: orkie 
stra 85 pułku strzelców wileńskich ba- 
tutą T. Wotoszczuka, oraz i Teatrów 
Miejskich: Kamińska „Malinowska Karpiński, 
oraz Żurowski którzy wykonają szereg arcy 
wesliołych kupletów, piosenek, monologów 
oraz produkcyj tanecznych. 

— Przedstawienie operowe na kolonie i 
obozy harcerskie w teatrze Lutnia. We wto 
rek dn. 2 czerwca w teatrze Lutnia o godz. 
8.15 odbędzie się przedstawienie operowe na 
kołonie i obozy harcerskie. Na pro: tego 

O interesującego widowiska — zło: 
o wo wstępne prof. Józefowicza, frag- 

ment z, opery Czajkowskiego „Dama piko- 
wa“ oraz przemiła opera komiczna w jed- 
nym akcie: „Zaślubiny Żanetty* Wiktora 
Masse. 4 

Oba utwory wykonane zostaną przez u- 
czenice i uczniów prywatnej klasy śpiewu 
p. W. Toczyłowskiej, z gościnnym udziałem 
p. W. Bukowskiego. 

Akompanjament objął prof. K. Gałkowski 
Stylowa oprawa dekoracyjna i kostjumowa 
sni wiełe uroku temu przemiłemu widowi- 
sku 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań, w teatrze Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino — Wieczni głupcy 

Kino Miejskie — Cyrkowiec mimowoli, 
Heljos — Świat bez branic 
Światowid — Żar miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Napad na prof. Zinna nie 

był dziełem uczni. Dowiadujemy 
się, że postępujące energicznie do- 
chodzenie zdołało już ustalić, że 
sprawcą napadu na prof. Zinna nie 
byli uczniowie gimnazjum żydowskie- 
go, jak to mylnie pierwotnie przy- 
puszczano. Istotne powody napadu 
nie są jeszcze definitywnie ustalone, 
są już jednak zupełnie poważne da- 
ne wykluczające udział w napadzie 
uczni. Faktyczne tło zajścia z profe- 
sorem gimanzjum żydowskiego w 
Słonimie Zinnem wobec prowadzące- 
go się śledztwa utrzymywane jest w 
Ścisłej tajemnicy. 

— Oszukańcze manipulacje 
agenta Lwowskiego Banku 
Kredytowego, W dniu 24 bm. do- 
stał się do więzienia agent lwowskiego ban 
ku kredytowego, mieszkaniec Lidy [po- 
wicz Stanisław, który w periidny sposób że 
rował na głupocie i naiwności ludzkiej. 

Agent ów. byłby niewiadomo jak długo 
jeszcze oszukańcze mani, je swe prowa 
dził, bo ostatnio wziął sobie do pomocy god 
nego siebie kompana, mieszkańca Lidy Oi 
skiego Jana, adyby nie to, že w dniu 24 bm. 
zgłosił się do Komisarjatu PP w Lidzie mie- 
szkaniec wsi Zapołe gm. lidzkiej Kuczyński 23 
Maciej, który ze łzami w swych starczych o 

0 DWÓCH POMNIKACH NIE- 
WIADOMEGO POCHODZENIA 
Każdy Wilnianin niewątpliwie zna dolinę 

naszej Wilji koło Ponar, gdzie z lewej stro- 
ny ciągną się wzgórza z urwiskami. Mię- 
dzy.niemi a rzeką, prowadzi trakt, który 
przed samemi Ponarami, zakręca wprawo i 
serpentyną wspina się wzwyż, Tu na zakrę- 
cie stoi cegielnia, otoczona płotem. Jeżeli 
przyblizić się doń, odrazu poza nim 
w oczy wysoka biała kołumna nakształt wał 
ca, uwieńczonego prostopadłoścjianem z za- 
ostrzonym dachem. Na wierzchołku dachu 
żełazny krzyż. Pamiętam ten zabytek już 
oddawna, 

W. tych dniach znowu byłem tam, prze- 
darłem się przez płot i dokładnie obejrzałem 
pomnik. Żadnego napisu nie znalazłem. Ba- 
dałem okolicznych mieszkańców. Jedni mi 
opowiadali, że to z czasów m: eońskich, 
inni, że z czasów powstania (jakiego, nie 
wiedzą). Nareszcie ktoś mi powiedział, że 
(jak sam słyszał od starych ludzi) na tym 
pomniku ongiś była tablica marmurowa z 
napisem, lecz właścicieł majątku, położone- 
go niedaleko nad Wilją, zabrał ową tablicę, 
aby schować ją u siebie. Oto wszystko, cze- 

gom šie S 5a 
rugi pomnik podobny do powyż я 

lecz daleko mniejszy, znajduje = a 
Śnipiszkami na drodze do Trynopołu (z pra- 
wej strony). Za czasów mojej młodości tu 
jeszcze stał prastary las, a o tej kolumnie 
krążyła legenda, że wniej niegdyś żywcem 
żamurowano mniszkę, Pamiętam, jak będąc 
jeszcze chłopczykiem, bałem się wieczorem 
tego miejsca. 

Przed kilku laty znowu byłem tu (mam 
stę] dziwny pociąg do wszełkich zabytków) i 

odnalazłem powyższy pomnik. Stał w połu, 
uszkodzony pociskiem granatu, las znikł, je- 
no tu i ówdzie sterc jeszcze pnie, 

Może ktoś z czytelników „Słowa* 
wie o pochodzeniu tych EO 

coś 

RZZDENEEZEEEREEEEZZEZZE WC 2 W ZZEPEESCSETZEEE YE JEGO WOTCZO 

czach opowiedział, jak wspomniany Krupo 
wicz wyłudził od niego w podstępny 
w r. 1929 i 1930 około 1700 zł. obiecując do- 
starczyć dolarówki, premjówki i bon loterji 

WRZE 
wicz Ad z Oi sz = wygrał los loterji я 
płacić koszta. podjęcia wygrane sumy, Ku. 

zyński podejrzewa, dłuższym 
sa 40 > zł., ale bez tar: 

caiieść Kapowca kacu akc O 00 
po wyłudzenii pieniędzy zażądał od Kuczyń 
skiego okazania mu wszystkich kwitów na 
wpłacone pieniądze i po obejrzeniu orzekł, 
że je zabiera by zamienić na Oryginały, 
czyfńiski domyślając się wreszcie, że ma 
czynienia z oszustami ił naradę z 
siadami i udał do polic; 

Ie E 

wadziła 
rał szystkiego zbadaniu z 
Maio kę 2 za kraty A 
ne. Е 

— Koń zabił człowieka. We 
wsi Milewicze gm. Dereczyńskiej pow. 
Sonikas miał miejsce niezwykły 
wypadek. 

statni kopnął go kopytem w okolicę 
serca tak silnie, że Saj po kilku mi- 
nutach zmarł. 

— 3-ch chłopców skal 
granat. Włsdysław Lipski (15 
zam. w Słonimie znalazł na polach w 
pobliżu Słonima granat ćwiczebny, 
który przyniósł do domu i zawez- 
wawszy do siebie Stanisława  Budre- 
wicza (11 lat) i Antoniego Budrewi- 
cza (15 lat) granat podpaliło. Nastą- 
piła eksplozja, wskutek której wszys- 
cy trzej chłopcy zostali pokaleczeni 
(poparzenie twarzy). Na szczęście ży- 
ciu ich nie grozi żadne niebezpie- 
czeństwo. й 

ъ 

0 gdy Łukasz Saj, lat 
40 poraz pierwszy począł nakładać | 

2а uprząż jednorocznemu źrebakowi, о- 

— Zabity na zabawie. w 
zaścianku Ciziń, gminy smorgońskiej, 
pow. oszmiańskiego, w czasie bójki na 
zabawie tak mocno pobito Wiktora 
Korełę, że po 8 godzinach zmarł. Spra 
wców zatrzymano. ! 

— Fala pożarów w lidzkiem. Z nieusta- 
lonej przyczyny wynikł pożar w zabudowa- 
niach Czajkowskiego Franciszka w kolonji 
Głuszyce, gm, bielickiej wskutek czego ca- 

ła zagroda poszła z dymem. 
„Tejże nocy o godz 23 wybuchł pożar we 

wsi Hancewicze, gm, lidzkiej w tak zwanym 
uroczystku Czarny - !as który strawił dwa 

gospodarstwa na szkodę -Szota Tadeusza i 
ujaka Antoniego, 
Wreszcie poszła z dymem zagroda Wer 

szyly Jerzego we wsi Tobole, gin. bielickiej. 
Pożar zlokalizowała miejscowa ludność. 

, — Kradzieże, Prokoijewowi Władysławo 
wi (folw. Karolinka) skradziwno koniczyny 
wartości 60 zł. Kradzieży tei dokonali robot 
nicy tego folwarku Szpiec Wincentv i Łoziń- 
ski Piotr, zam, tamże, u którycn skradziorą 
koniczynę odnałeziono i zwrócono poszko- 
dowanemu. Sprawców kradziezy . zatrzyma- 
no. 

— Fałszywy bilon. Żekier Konrad twieś 
Sodagi gm. trockiej) na Rynku Drzewrym 
usiłował puścić w obieg fałszywą monetę 
1 zł, Bekiera zatrzymano. Faiszywą moietę 
zakwestjonowano. й 

— Zwłoki topielca, W NA 
obok posesji 86 Antokolska wydobyto 
ki młodej kobiety. Jest to Auna Iwaszkie-, 
wiczówna lat 26 ze wsi iaki która w dn. 

bm. samobójstwo. Przyczyna 
samobójstwa choroba umysłowa.
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KOMUNIKAT BRATNIEJ 
POMOCY 

'Proszeni jesteśmy o umieszczenie ko- 

munikatu  Bratniej Pomocy, treści 

następującej: 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc PMA USB jednomyślną uchwałą 
postanowił potępić niedopuszczalne wy 

_ korzystywanie _ ogólnoakademickiej 
-. sprawy opłat uniwersyteckich do 0sz- 
szczerczych napaści w ulotkach na о- 
becne władze Stowarzyszenia, a w 
szczególności na prezesa Stowarzysze- 
nia kol. Henryka Dembińskiego. Za- 
rząd Bratniej Pomocy uważa za wyso- 
ce szkodliwe dla interesu ogółu pol- 
skiej młodzieży akademickiej publiczne 
rozpowszechnianie zupełnie bezpodsta 
wnych insynuacyj o rzekomej nielegal 

. aości ostatniego zebrania Walnego 
Bratniej Pomocy. 

" Zarząd uważa za niekoleżeńskie po 
stępowanie autorów ulotek, rzucanie 
pod adresem kol. Henryka Dembiń- 
skiego publicznego oszczerstwa, stwier 
dzonego wyrokiem Sądu Profesorskie- 

„go w sprawie rzekomo  tendencyjnie 
. filosemickich wystąpień kol. Henryka 
Dembińskiego na poprzednich ' zebra- 
niach Walnych Bratniej Pomocy. Za- 
zrąd Bratniej Pomocy wzywa  o$ół 
członków Stowarzyszenia przejść do 
porządku - dzienaego z należytą 
godnością i spokojem nad  ją- 

_ trzącemi wystąpieniami grupki młodzie 
ży akademickiej i stawić się jak jeden 
"mąż na wiec ogólno akademicki Brat- 
niej Pomocy w dniu 6 czerwca o godz. 
7 wiecz. w. Bratniej Pomocy. 

: Tyiko silny i įednolity front wszyst 
kich członków Stowarzyszenia da rę- 
kojmię skuteczności akcji niedopuszcze 
nia podwyżki opłat uniwersyteckich. 

Zarząd Stowarzyszenia 
Bratnia Pomoc PMA. USB. 

| Wilno; dn. 29 maja 1931 r. 
* k * 

Zarząd Koła Prawników st. USB bez 
względnie i stanowczo potępia krzywdzącą 
i nie licującą z godnością akademika osz- 

,czerczą akcję niektórych akademików prze- 
 ciwko zasiużonemu działaczowi wśród mło- 
dzieży prawniczej, prezesowi Koła Praiwni- 
"ków kol. Henrykowi. Dembińskiemu. Zarząd 
Koła Prawników uważa, iż nie można w żad 
nym razie dopatrzeć się w działalności kol. 

.H. Dembińskiego postępowania na szkodę 
pol. Mł. akad., « naodwrót należy stwier 
dzić, iż kol. Dembiński przyczynił się do po 
zytywnego zórganizowania ruchu. naukowe 
go wśród młodzieży prawniczej i tem samem 
do zmniejszenia odśrodkowych sił kultury 

+ polskiej, Zarząd Koła Prawników uważa za 
niedopuszczalne rozbijanie ogólnoakademic- 

* kiej akcji, prowadzonej przez Bratnią Pomoc 
' w Sprawie opłat uniwersyteckich przez wy- 

' korzystywanie sprawy dla celów ubocznych 
i nie mających żadnego związku z interesa- 

* mi niezamożnej młodzieży akademickiej. 

Za Zarząd 
p.o. prezes Kazimierz Antoniewicz, 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
 WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 

" Szkołnictwa zagranica", na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

Ofiary 
Na powodzian. 

Szkoła „Promienistych* zł. 12.10 
3 I kl. Szkoły Powsżechnej w Mieszkań- 

  

cach zł. 8. 
M. J. Deulowie zł, 40. 

- Ku uczczeniu Ś.p. Mieczysława Dordzika 
- MJ. Deulowie zł.10. 

 ©©©0000000000 
i l Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
JĄ Białorusi--szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John of Dycalp)— 

„ życie i twórczość .  . zł. 10.— 
| Bez steru | busoll (Syłwetka  - 

     

     

   

x proł. Michała Bobrowskiego)  2.— 
| Ostatnie lata Alumnatu Pa. 

: pleskiego w Wilnie . 0.60 
„„Žyrowice—task krynice . 0.50 
Plerwsze trudy i walki wi- || 

ńskich kolejarzy .     

  

| KĄZIMIERZ LECZYCKI | 

„DWUDZIESTY 
3 KL, (powieść) : 
_ Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

O 4 Bia, 

_. Słońce świeci po afrykańsku nad 
„ ich małym — maleńkim oddziałkiem. 

Łańcuch tyraljery, wrosłej do połowy 
w rozpalony piasek, wygląda, jak je- 

-. szcze jeden gatunek sošniny, karłowa- 
| tej dla braku wody. 

. . Tam na dole, o pół minuty drogi, 
spłynie Niemen, do którego nie wolno 
„im: zejść. Rozkosz płynnej bajki, leży 

"u ich stóp, jak rzeczywistość i miraż. 
Jedna sekunda niesubordynacji, jedno 

- błyskawiczne ześliznięcie się w dół i 
' usta przylgną do wodnego mirażu, któ 
ry przestanie nim być. | е 

t Asekuracja 

    

+ 

przeprawiającej się 
przeż Niemen kawalerji nie może się 
„doczekać asekurowanych. „Prędzej, 
prędzej!" naganiają w myśli osaczo- 
ną zwierzynę. - : 

|. Nie obchodzi ich nic los tych, któ- 
„rych mają bronić, ani ich własne bez- 
pieczeństwo. Obchodzi ich tylko mę- 
czarnia pragnienia i Niemen! 

_.. Ale las przeciwległy wciąż jest je- 
_ szcze bez obławy i bez zwierzyny. 
| oezacnia pragnienia u asekurantów 

    

» ‚ 

|, Wydawca Stanisław Mackiewicz 
i ` ! . 

       

  

ZAWODY STRZELECKIE W WILNIE 

Dnia 30 i 31 maja odbędą się w Wilnie 
pod protektoratem: j.E. biskupa _ Bandur- 
skiego, wojewody Kirtiklisa i t. d. wielkie 
zawody strzeleckie zespołowe dla pan i pa- 
nów z broni małokalibrowej, oraz wojsko- 
wej długiej i krótkiej o mistrzostwo miasta 
Wilna. 

Strzelania odbywać się będą z broni ma- 
iokalibrowej na strzelnicy  „Pióromont”, z 
karabina wojskowego na strzelnicy 1-ej 
Brygady Legionów — Bołtupie, z pistole- 
tów na wojskowej strzelnicy garnizonowej 
„Zakret“. 

W. strzelaniach mogą wziąć udział oby- 
watele m. Wilna, którzy przynajmniej od 
3 miesięcy mieszkają na terenie m. W!ilna i 
wchodzą w skład wojskowych oddziałów 
garn. wileńskiego, członkowie i członkinie 
hufców, orgańizacyj i stowarzyszeń P. W. 
członkowie Federacji, Policja, Straż Pożarna 
1.6 , 

Prócz nagród dla zwycięskich zespołów 
i najlepszych strzelców w poszczególnych 
kategorjach strzeleckich, wyniki jednostko- 
we będą mogły służyć jako warunek do 
zdobycia odznaki strzeleckiej wyższej klasy. 

MIĘDZYNARODOWY SAMOCHODOWY 
WYŚCIG OKRĘŻNY WE LWOWIE 

Wyścig okrężny we Lwiowie zapowiada 
się nadzwyczajnie. Dotychczas zgłoszonych 
jest w kategorji wyścigowej 12 kierowców, 
w tem 9-ciu zagranicznych, 'w  kategorji 
sportowej 10-ciu kierowców w tem pięciu 
zagranicznych, w kategorji turystycznej (ty- 
pu dominującego) 9-ciu kierowców w tem 

. jeden zagraniczny. — Razem więc zgłosiło 
się dotąd «we wszystkich  kategorjach 15 
kierowców zagranicznych i 16 krajowych. 

Również zgłosili już swój przyjazd licz- 
ni zagraniczni korespondenci sportowi, a 
między innemi p. Baronowa Reznicek z 
Berliner Tagebiatt, oraz p. Hruby z Ceske 
Slovo. 

W wyścigu wezmie udział 6 narodowo- 
ści, to też flagami odpowiednich państw 
będzie udekorowana główna trybuna, Na 
specjalnym maszcie będzieiwyciągnięta Haga 
państwowa zwycięzcy danego biegu przy 
odegraniu odpowiedniego hymnu państwo- 
wego. Dla prasy krajowej i zagranicznej bę- 

Z SĄDÓW 
B. wspólnicy osławionego Rysia 

skazani za morderstwo. : 

Serafim 1 Prokop. Wołkowy ze 
wsi Leonowicze pow. Święciańskiego 
zawsze uważani byli za członków 
bandy Rysia. Zbrodnia, o której bę- 
dzie mową potwierdza to ogólne przy- 
puszczenie, 

Osobą, która przyczyniła się do 
ujęcia bandyty Rysia był przodownik 
Sawicki, a jego pomocnikami Ambro- 
żewicz i Buczek. 

Byli kompani Rysia zaprzysięgli im 
zemstę i kiedy Ambrożewicz  przyje- 
cha! na targ do Hoduciszek b. człon- 
kowie bandy Rysia poczęli go bić. 
Z pomocą napadniętemu przyszedł 
Albin Wierzun. Napastnicy uciekli, a 
następnie zemścili się okrutne. 

Do wracającego z targu Wieżuna 
podeszli bracia Wołkowy. Jeden z 
nich podał mu rękę a drugi korzysta- 
jąc z tego wbił nóż w szyję. Ude- 
rzenie było śmiercionośne. Wieżun 
zmarł. 

Sąd Okr. w dniu 20.II. r. ub. ska- 
zał obu Wołkowych na 10 lat wię- 
zienia ciężkiego, 

W dniu wczorajszym sprawa zna- 
lazła się na wokendzie Sądu Apelacyj- 
nego lecz została odroczona. 

  

BANDA JAMONTA . PRZED SĄDEM 
W LIDZIE 

darts sąd AE w Lidzie 
rozpatrywał sprawę y w. słynne 
go przywódcy Jamonta, z którego ręki zgi 
nął w czasie obławy post, śp. Franciszek 
Szaławiński. Banda ta grasowała w, r. 1929 

i 1930 w powiecie lidzkim i szczuczyńskim 
i była prawdziwym postrachem ludności. 
Członkowie tej bandy to starzy kryminaliści, 
którzy połowę swego życia spędzili za kra- 

Oto historja tej bani 
1929 po odbyciu kary letniego więzienia 
wyszli na wolność Jamont Sylwester i Bole 
sław Łuczko, 1. 28, mieszkaniec Lidy i po: 
stanowili znów zabrać się do „roboty“. Zre 
krutowali oni bandę, do której w charakte 
rze pomocników zaangażowali Antoniego 

: W początkach r. 

przedłuża się w nieskończoność. Od- 
dech staje się ciężki i krótki, oczy za- 
chodzą krwią, ciało zlane potem tkwi 
bezwładnie w gorącym piasku, jak ka- 
wał mięsa na ruszcie kucharskim. I 
tylko głucha nienawiść * wściekłego 
psa, nienawiść do wszystkiego i do 
wszystkich, nurtuje dusze pozbawio- 
ne chłodnej, świeżej wody. 

Wpół przytomni ze zmęczenia, nie 
rozumiejący dlaczego nie wolno im 
ześlizgnąć się na brzeg Niemna, poło- 
żyć się na piasku i pić, pić, pić, leżą 
obok siebie Lutek i Bronowski. 

Zaraz po pożegnaniu się z Renką, 
mieli odjechać do  Rembertowa... i z 
dworca uciekli ponownie do miasta: 

Tego dnia grodzieński dworzec ko- 
lejowy, przypominał żywcem . dworce 
rosyjskie z epoki kiereńszczyzny. 
Dwie rzeki odwrotu, jedna płynąca z 
Wilna i druga Baranowicze. — Słonim 
— Wołkowysk walczyła o miejsce na 
dachach i buforach. Kontrast pomię- 
«dzy paniką mężczyzn, a naiwno-boha- 
terskim, dziecinnym spokojem kobiet 
z Legji, był zbyt wielki dla ich am- 

ь : 

Włócząc się całą noc po Grodnie, 
bez papierów, jedzenia i przydziału, 
trafili wreszcie: na jakiś filantropijny 
oddział; przysmolili się do niego i za- 

dzie funkcjonować specjalne biuro prasowo- 
1aformacyjne na głównej trybunie w loży 
prasowej, gdzie również znajdować się bę- 

  

dzie stacja telefoniczna, połączona  bezpo- 
średnio z centralą międzymiastową, dla użyt 
ku prasy. Mi ! 

Sławna wytwórnia filmów dźwiękowyc 
Fox-Film zwróciła się do Małopolskiego 
Klubu Automobilowego o pozwiolenie filmo= 
wania calego wyścigu, wobec czego w ty- 
godniku Fox-Fiimu będzie wyścig lwowski 
wyświetlany na całym świecie. 

Polskie Radjo będzie nadawało przebieg 
wyścigu z mostku komandorskiego na wszy 
stkie rozgłośnie polskie. 

Korespondenci sportowi zamiejscowi, któ 
rzy chcą sobie zabezpieczyć kwatery, winni 
przysłać swoje zgłoszenia do Małopolskiego 
Klubu Automobilowego we Lwowie, pl, Ma- 
rjacki 4, do dnia 4 czerwca, gdyż po tym 
terminie Klub nie będzie mógł zapewnić od- 
powiednich pomieszczeń. 

Ze względu na liczne zgłoszone wyciecz- 
ki z kraju i z zagranicy, na tę imprezę za- 
mierza Małopolski Klub Automobilowy wy- 
budować jeszcze trzecią trybunę. 

JAK KONIE WYŚCIGOWE „URATOWAŁY 
SIĘ* OD LICYTACJI 

Ogólna stagnacja dotarła także i do — 
arystokracji końskie;, t.j. rasowych koni wy 
ścigowych w Warszawie których właścicie- 
lem zajęto te wspaniałe okazy za różne na- 
leżności państwowe i prywatne, W tych 
dniach t.j. 27, 29 i 30 bm. odbyć się mają 
licytacje koni wyścigowych znanych z toru 
mokotowskiego. M. in. sprzedane być »niały 
popularne: „Globtrotter" oceniony na 2000 
i „Fenomen* na 975 zł. W międzyczasie je- 
dnak, w trakcie trwających obecnie wyścigów 
konie biegają i dwa wspomniane „zarobiły 
sobie" na wykupno z przykrej sytuacji fan- 
tu licytacyjnego, gdyż „Globtrotter" wy- 
grał w dniach ostatnich 3270 zł. „Fenomen* 
zaś — 2340 zł, W ten sposób oba konie u- 
ratowały się z położenia, w jakie popadły 
przez kryzys kieszeniowy ich właścicieli. Czy 
inne także konie zdołają w ten sam sposób 
ocalić się od licytacji na razie nie wiadomo. 
Wkołach zainteresowanych kursuje bon mot 

że wlašcicie'e  „Globtrottera“ i „Fenomena“ 
mają w nich dzielnych i jedynych w tych 
ciężkich czasach * spólników. . 

  

Kužmicza 1. 40, ze: wsi Sabociuszki i Adol- 
fa Petrusewicza ze wsi Zarzeczany gm. Za- 
błoć, również starych kryminalistów. 

Tak dobrana czwórka długi czas gra-- 
sowała nieuchwytnie dokonując szeregu na- 
padów na terenie powiatu lidzkiego i szczu 
czyńskiego, Przy jednym napadzie bandyci 
natknęli się na posterunkowego  Szaławiń- 
skiego, który w pościgu za nimi został zasy 
pany strzałami przez przywódcę bandy Ja- 
monta i padł trupem na miejscu. 

Я Od tej chwili zaczęto tropić bandę ener- 
gicznie i wreszcie pewnego dnia dostała się 
ona w pułapkę. Otoczeni dokoła w swej „me 
linie" w lesie musieli się poddać, lecz nie 
wszyscy oddali się w ręce policji: Jamont 
zaryzykował i chcjał uciec, lecz dosięgła go 
kula ścigającego kładąc trupem na miejscu. 

„ Pozostała trójka osadzona została w wię 
zieniu i onegdaj stanęła przed sądem, któ- 

Bolesław Łuczko skazany został na 10 
lat ciężkiego więzienia „a Adoli Petrusewicz 
Jat ciężkiego więzienia, a Adoli Ptrusewicz 
i Antoni po 8 lat ciężkiego więzienia. 

KOMUNIŚCI LIDCY PRZED SĄDEM. 

Wileński Sąd Okręgowy na sesji wyja- 
zdowej w Lidzie rozpatrywał sprawę człon- 
ków Okręgowego Komitetu K.P.Z.B,, które- 
go członkowie działali na terenie powiatu 
lidzkiego. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: Kratko 
Zelman Hersz, Wasilewski Ludwik, Misiele- 
wicz Ziszel, Kiel Władysław, Gielman Ab-- 
ram, Orzechowski  Morduch, Dubczański 
Hirsz, i Rybak Jan. 7 
‚ Wszyscy odpowiadali z więzienia, z wy- 
jatkiem _ Dubczańskiego, który odpowiadał 
z wolnej stopy. З 

„ Sąd skązał Kratko Zełmana na 8 lat cięż- 
kiego więzienia, a Rybaka Jana z braku do 
wodów uniewinnił. Dubczański, który odpo 
wiadał z wolnej stopy, po przerwie do sądu 
więcej się nie zjawił, wobec czego zarzą- 
„dzono za nim pościg . 

Tenże Sąd rozpatrywał następnie sprawi 
członka K.P.Z.B. Azulewicza Oza h 
Wilna, którego przyłapano w roku ubieg- 
łym na stacji Skrzybowce z bibułą komuni- 
styczną. Sąć skazał, Azulewicza na jeden 
rok ciężkiego więzienia. ГС 

NIEDOSZŁY .BRATOB6JCA 

Wiieński Sąd Okręgowy na sesji WER 
dowej w Lidzie rozpatrywał sprawę p a 
Bocewicza lat 42, mieszkańca gm. jszy- 

kłótni skiej, pow. Lidzkiego, który w Czasie 
w dniu 23-]I b. r. zadał bratu swemu Raj- 
mundowi cios siekierą w głowę, powodując 

złamanie kości ciemieniowej prawej i tem 
samem ciężkie uszkodzenie ciała, zagrażają- 
cę bezpieczeństwu życia. Sąd skazał Boce- 
wicza na dwa lata więzienia. 2 

wędrowali, aż tutaj. 
Teraz przeklinają chwilę bumtu, 

chwilę wyłamania się z pod pomyślne- 
go rozkazu, ale jest już zapóźno. Łań- 
cuch tyraljery robi z nich typowe 
worki z piaskiem, bez czucia i woli. 

Jedno, co ich może uratować . od 
najstraszliwszej na świecie męczarni, 
to jest pierwszy. wystrzał — szczek- 
nięcie psa po tamtej stronie... szczek- 
nięcie, zwiastujące obławę. 

Cała tyraljera zmienia się w słuch. 
Drugi, o sto metrów na lewo, trzeci 
o 200 na prawo. Chwała Bogu, myślą 
wszyscy, wsłuchując .się w. zbawcze 
półkole hałasu, dotykające rzeki wy- 
lotami łuku. 

Wkrótce ze środka cięciwy, ście- 
żyną leśną zbliżają się do rzeki ułani! 
Prędzej, prędzej, błaga ułanów prag- 
nienie asekurantów. Tymczasem zwie- 
rzyna ludzka poczyna z niepokojem. 
galopować to tu, to tam wzdłuż rzeki. 
Widocznie chodzi o bród, lub tratwy. 
Ale hałas obławy rośnie z każdą mi- 
nutą i zwierzyna rzuca się wpław. 

„ Łańcuch asekurantów w bezsilnem 
milczeniu musi przyglądać się rzezi, 
dokonywanej przez rzekę. Co chwila 
któryś z płynących znika pod wodą. 
Ani jednej porcji sałw, ani jednej krop- 
li krwi. Tylko kilkanaście koni zaczy- 
na. gruntować dno. 

  

  

  

  

KW „w 

KINO Od dnia 30 maja do 2 czerwca 1931 roku włącznie będzie wyswietlany film: 

- Dramat w MIEJSKIE CYRKOWVIEC ALĄMOWOLIE 7: 
SALA MIEJSKA RA 
Ostrobramska 3 W rolach głównych: Karol Dane (Slim) i Lulza Lorraine 

RAZ Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program „Symfonja morza I milości" 

Dźwiękowy Wieika sensacja! Premjera! 
KINO-TEATR Ceny znacznie zniżone. Na 1-szy seans: Balkon 50 gr., P.rter 80 gr. na pozost, seansy Balkon 60 gr. Parter od1 zł. 

= Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) zobaczą wszyscy w polsko-ameryk, dźwiękowcu 
„H E Li 05 й Film mówiony po polsku. W roli gł. słynny 
ut. WILEŃSKA 38. WEAT BEZ Ró Ri amant Adam Brodzisz, Maryla Woyno, 

Tel. 926. 
Józef Reds i inni. Ciekawe teiewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli ziemskiej. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„MOLLYWOOD- 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 
  

Dobrze skrojony irak 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINE 
Dziś! Dżwiękowy 

przebój! WIECZRE GŁUPCY 
Na program: pechowa komedja „Oj doktor" w wykonaniu 

wielki dramat z życia 
amerykańskiega 

słynnego amerykańskiego komika 

  

  

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 M. Szkolnik. Początek o godz. 4, 6, 8.i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej.. Ceny zniżene. 

Wkrótce: BUSTER KEATON w arcywesołej komedji dźwiękowej IMPRESARIO 

Kito Tedis Dziś! Niebywały program, pierwszy raz w Wilnie! 
1 Potężny dramat w 8 akt. W rol. gł. @. Barrymory 

„STYLOWY : TRZĘSAWISKO ŽYCIA Marja Allea kruczowłosa uwodzicielka 

> 2 Najnowszy czarujący sensacyjno-ćrotyczny dramai w 8 aktach. Wielka 36 )REX-BELL-CZARODZIEJ WA Lota Tead i Rok-Bell. 

Dziś! Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecnej! 
KINO Że Kp GRETA ARBO jako ogarnięta szalem milošnym kcchanka w potęžnem arcydziele 

oska 
„SWIATOWID“ € Film o niezwykłej wartości artystycznej 

Mickiewicza 9. Św R A B B © reż. FREDA NIBLO     
KADJO WILENSKIE 

SOBOTA, DNIA 30 MAJA 
11.58: Czas. 
12.05 — 12.50: Koncert popularny eks 
13.10: Komunikat meteorologiczny 

Warszawy, 
15.30 — 15.50: „Co "as boli? 

chadzka Mika po mieście. 

z 

--prze- 

15.50 — 16.10: „Las jeko „ródło Lvsa- 
ctwa*  —odczyt ze iiwowa wygłusi prof. 
St. Sokołowski. 

16.10 . —16.40: Koncert z Warszawy . 
1640 — 17.00: „Rodzinna ziemia Tadeu 

sza Kościuszki” —- odz wygłosi prot. M. 
Limanowski. Tr, na w. stacje. 

17,00 — 18.00: Aud. !: koncert c'a mło 
dzieży z Warszawy . 

1800 — 19.00: Transm sja nabożeństwa 
z Ostrej Bramy w Wilnie. na wszystkie sta 
cje. 

    

  

19,00 — 19.15: Kom. Wil. rew, Org. 'i 
Kół Roln. 

19.15 — 19.35: „Ksiz*ka aktora o tea- 
trze” —*romówienie ksiąz*i jana Nochanowi     

   

cza „„Wstęp do nauki o teatrze" wygłosi 
Tadeusz Byrski. 

19.40 — 19.55: Pras. dz "Karadii Z 
Warszawy, 

20.00 —20,15: Diaiog pióra Korczaka z 
Warszawy. о 

20:15 — 20.30: Skrzynka techniczna z 
20.30 — 22.00: Muzyka lekka z Warsza= 

wy. 
2200— 22,15: „Na widnektężu” —— z 

Warszawy. 
22,50 — 2400: Kom, i muzyka taneczna 

z Warszawy. 

   
i 

OGŁOSZENIE * 

„Państwowy Bank Rolny Oddział w Wilnie 
niniejszem ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż samochodu osobowego marki 
„Chevrolet* torpedo, model r. 1928 znajdu- 
cego się w garażu Oddziału (Wilno, W, 
ohulanka 24). 
Samochód można oglądać w dni powsze 

dnie w godzinach urzędowych po _uprzed 
niem zgłoszeniu się u intendenta Oddziału. 

Termin składania ofert w kopertach zala 
kowanych upływa dnia 11 czerwca 1931 r. 
o godz. 12 w południe. 

Do każdej oferty winien być dołączony 
kwit na złożone do Kasy Banku wadjum 
w gotówce w wysokości 10 proc, oferowanej 
KA ; 

„Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w 
dniu 13 czerwca rb. | Lip 

PANSTWOWY BANK ROLNY 
ODDZIAL W WILNIE 

  

OGŁOSZENIE 

Komornik SąduGrodzkiego w Wilnie 
Władysław Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra 
Bouffałowa 19, ma zasadzie art, 1030 UPC 
ogłasza, że w dniu 9 czerwca 1931 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Mickiewicza 
37 odbędzie się Bri | u pu- 
blicznego ruchomości, należących do Pawła 
Andrejewa i składających się z maszyny do 
2 ba „Remington“, oszacowanych na sumę 
z 

: Komornik (—) WŁ. CICHOŃ. 

ZBMEGNIEM ERARAG ANKA 

-— „Teraz pozwolą nam pić”, myśli 
z radością Bronowski, ale zepsuty te- 
lefon przynosi rozkaz natychmiastowe- 
go cofania się. Ciała dźwigają się 
ociężale z rozpalonej pustyni i. poczy- 
nają zwolna wlec się przez piekło roz- 
palonych piasków i karłowatych so- 
senek. 

Bronowski czuje, że padnie za- 
raz j będzie prosił, ażeby go dobili, 
bo jak się tąk męczyć, to lepiej... ale 
lasek urywa się... jakiś cichy, łagodny 
szmer, szmer życia i pokoju daje się 
2 w głębi parowu, na który wy- 

szli... 
Źródło! : 
Tyraljera zmienia się w  mgnicriu 

oka w stado zwierząt, idących do wo- 
dopoju. Depcząc i odtrącając słah- 
szych, grzęznąc po kolana w błocie, 
przewalając się jedni przez drugich w 
śmiechu i radości. Żołnierze zaczynają 
czerpać brudnemi łapskami, resztkami 
czapek, przepojonych potem i tłu- 
szczem wodę kryniczną! 

Lutek i Bronowski docisnęli się do 
wody ostatni. Kiedy się już | napili i 
wykąpali, pomiędzy nimi i oddziałem 
z przypadku macierzystym, wytworzy- 
ia się kilkunastometrowa . odległość. 

Z początku lekceważyli swoje ma: 
ruderstwo, w przekonaniu, że trochę 
wysiłku i dogonią oddalającą się ko- 

„Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

  

[LEKARZE] 
DOKTOR 

Hawryłkiewi- 
czowa 

przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosrnetyczne 
Wilno, Wileńska 33 m. 1 

W. Zdr. Nr. 77. 

  

          

      
Hamaki 

Dr. Keniysberg 

Lodownie pokojowe 
maszynki do kręcenia IGdÓW 

do wafli i andrutów 
POLECA po cenach najtańszych 

„SH, Kulesza 
Wilno, Zamkowa 3. 

   
Leżaki formy 

  choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12 i 4—8 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we: 
neryczne I moczopłcio- 

Wileński 

4 popoł. 
licytacja niewyk! 

Uwaga: W dniu   wów od Me 50.000 do Ne 98.341. 

bard nie będzie przyjmować. 

LICYTACJA zi 
Lombard „Kresowia” 

Wilno, Hetmańska 1, ( óg Wielkiej 53) tel. 722 
podaje do ogólnej wiadomości, że 8 i 9 czerwca r. b. o godz. 

odbędzie się w lokalu lombardu 
upionych I nieprolongowanych zasta- 

licytacji prolongat NeNe licytacyjnych iom- 

  

  

we. Wileńska $ od 
BIP kret 

867. JNA 

sro JLETNISKA|| 
D. ZELDOWICZ 
Choroby skórne, L Letnisko 
neryczue i moczopłcio- я 
we Powrócił i wzno-Ś KI": + Akira З 
wił przyjęcia.  Mickie- aś dza. 

aa a kój z kuchnią lub bez, 
GEREMEK W Suchej lesistej miej- 

kusžei |] 

  

scowošci, 15 minut 
autobusem .i parostat- 
kiem. Woda na miej- 

AKUSZERKA ścu i świeże mleko. 
Dojazd do Jorozolimki, 

ŠMIALOWSKA ostatni przystanek koto 
orax Gabinet Kosmety jeziorka. „Xolonja Zgo- 
czny, nsiwa zrmarszcz: da* willa Hryniewskiej, 
ki, piegi, węgry, łspież, Szczegóły: / Most.wa 
brodawki, ku; zajki, wy- 7—5. 

padanie włosów. : 
Micklewicza 46 

GABINET 
RACJONI 

   
Poszukuję. 

mieszkania 5 pok.,.z 
wygedami ; w centęfim 

JAB p aaaać 
Ul. Piłsudskiego 

Ki m. 4, tel. 17-08, dla 
WILNO, MISKIEW!. Inspektora. 

CZA 31 m. 4. 
^ kobiecą 

Urodę jasny Pokój _. 
kouserwa- 

, dosko- 
nali, ik bi A wejście, światło elektr. 

jej skaty braki, Masaż Z Całym EYE 
twarzy i ciała (panie. do IEA i i Г 

Sztuczne opalanie cery) Cena 130 zł. sługa. 

Wypadanie włosów Mickiewicza 44 m, 20 

"łupież. Najnowsze zdo- (od 10 do 16) 
bycze kosmetyki racjo- 

   
  

      

й nalnej. 
Codziennie od g. 10—3. Kompletny 

W. Z.P.48.  _ warsztat 

  

+, stolarsko-tokarski Sprzedaje SIĘ wrsz z wszystkiemi 
PLĄC jedna dzies. przy przyrządami, tanio do 
nl. Kalwaryjskiej 162. sprzedania. Wiadomość 

Dowiedzieć się: Wileń-w Adm. „Słowa* pod 
ska 15, m. 3. Ch, 

-——————— 

  

lumnę. Ale po kwadransie doganiania 

z kilkunastu metrów robi się  kilka- 

dziesiat, potem kilkaset, a jeszcze po- 
tem kolumna niknie im z oczu. ` 

Teraz są już. sami w jakiejś próżni 
pomiędzy ofenzywą i obroną, z któ- 
tych każda wydaje im się mytem. Stra 
szliwa cisza zniszczonego życia, zastę 
puje wczorajszy hałas maszyn wojen- 
nych. Jak „dwaj grenadjerzy** Heine- 
go wloką się tak, aż do zmierzchu, 
iedwie powłócząc nogami. Od strony 
Grodna pożar miasta wycina trzy czer- 
wone języki w czerni bezksiężycowej 
nocy. 4 

Nazajutrz to samo. Marsz bez wo- 
dy, żywności -— i niebezpieczeństwa. 
Wleczenie nóg poranionych, odmawia- 
jących ' posłuszeństwa ; nic więcej 
prócz walki z przestrzenią, która po- 
żera resztki sił i namawia do pozosta- 
nia nazawsze. ! 

— Lutek, idź sam, jęknął Bronow- 
ski, rzucając się na ziemię, obok dro- 
gi. Był na serjo przekonany, że .nie 
może ruszyć, ani ręką, ani nogą! A 

Lutek wyciągnął się na trawie w 
pobliżu towarzysza niedoli. 

— Razem wyszliśmy, razem przyj- 
dziemy, zauważył z flegmą. й 

Po kwadransie wypoczynku z za 
pagórka pokazało się coś ostrego, bły- 
szczącego. Lanca, czy pika?! 

` 

= poprawia. pielęgnuje 
oraz usuwa wady skóry, 

  

  

Dubeltówkę i maszynę do 
pisania sprzedam okazyjnie. Wiada- 

mość telefon 14-37 
  

  

„ża utrzymanie 
poszukuję na wsi posady nauczycielki, 
sekretarki lub lektorki, Posiadam ma- 
turę i świadectwa. Oferty do Admini- 

stracji „Słowa dla A. D. 

KUPIĘ 

Ш 
Oferty do Administracji „Stowa* 

pod „Roje”: *: 

  

  

  

      
    "TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 

NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA „TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

    

- Zgubioną . 
książkę wojskową wyd; dowód tożsamości Nr. 

x 

ае 

  

przez P. K. U. Bara-689090 wydany  pitez | 
nowicze, rocznik 1901, urząd gminy Mało So- 
na imię Stefana Pie-lecznickiej na konia 
karka unieważnia się.p. Janinie Chodokaw- 

12 skiej zam. w Bąbrewie 
pow. Wil. - Trockiego 
„unieważnia się. 

лннн 

Zgubioną " 

  

Cere najbardziej 
zaniedbanę 

Gabinet «a książkę wojskową 
Kosmetyki Cedi6 roczn. 1899 u 
Leczniczej daną przez P. K. U. 

J. Hryniewiczowej. - ilno—miasto i kartę 
* mobilizacyjną na imię. 

ul. WIELKA. 18 m3. Kazimierza Markunasz 
Przyj.w g. 10-11 4-7 uniewažnia sie. 

Ww. 7. P. MM 

  

Serca chłopców zabiły mocniej, 
ale ręce nie poruszyły karabinów. W 
wycieńczeniu doszli już do. słów: ce 
będzie, to będzie! 

Z za pagórka wyłonił się łeb'koń- 
ski, a potem głowa sennego jeźdźca! 
Ułan! Ułan! " 

— A może który z was siądnie, za- 
proponował jeżdziec po chwilce . roz- 
mowy. Akurat dobrze by mnie nogi 
rozprostować. : 

Siadaj Lutek, zaproponował grzecz. 
nie Bronowski, pragnąc z całych, sił, 
ażeby Lutek się nie zgodził. 

Siadaj „Bronek* i niema gadania. 
Nie baw sie w chińszczyznę, kiedy 
iedwie na nogach stoisz! р 

— A pana, to {1а ти5 › 7 Wilni 
znami, zwróciła się deska ratunku do 
Bronowskiego. Pan w jakimście bar- 
dzo stareńkiem futerku chodził, mutsi* 
po pra-dziadku! 

„Bronek* wgramolił się na siodło ź 
zasnął. Lutek z ułanem, szli gawedząi 
o. ostatnich wypadkach. Obudziłi go 
„dopiero wówczas, kiedy widać już by- 
ło daleki tor kolejowy. Tor — zapo- 
wiedź opuszczenia miejsca zmeczeń, 
głodu i pragnienia... w charakterze 
jeńców, lub w fali odwrotu. 

(D. C. N.) 

- Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. | 

 


