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Wśród pracowników 
państwowych. 

Przywykliśmy już do tego, że każ- 

de zarządzenie rządu, wywołane ko- 

niecznością państwową, a dotkliwie 

nieraz odbijające się na interesach po- 

szczególnych kategoryj obywateli, jest 

z reguły wyzyskiwane przez opozycję 

dla urabiania nastrojów  antyrządo- 

wych i szerzenia niezadowolenia w spo 

łeczeństwie. Zdawałoby się jednak, że 

są takie ofiary, które nie nadają się do 

agitacji polityczn. i muszą być uznane 

za nieuniknione, jeżeli idzie o najważ- 

niejsze dziedziny życia państwowego. 

Do rzędu absolutnych 

polityki państwowej należy bezwąt- 

pienia wymóg utrzymania równowagi 

budżetowej. Polska nie posiada rezerw 

dla pokrycia deficytów budżetowych 

musi więc dbać o to, aby wydatki pań- 

stwowe nie przekraczały dochodów, 

które wskutek ciężkiego kryzysu eko- 

nomicznego, w ostatnich 

wymogów 

miesiącach 

wydatnie się zmniejszyły. W okresie 

układania budżetu taki spadek  do- 

chodów trudno było przewidzieć, bud- 

żet więc na rok bieżący uchwałono 

  

mniejwięcej w wysokości efektywnych 

wpływów z okresu poprzedniego. 

Okazało się, że przewidywania te 

były zbyt optymistyczne i defieyt za 

pierwsze dwa miesiące bieżącego roku 

budżetowego (kwiecień i maj) wyniósł 

33 milj. złotych. Musiało to pobudzić 

rząd do natychmiastowej redukcji wy- 

datków do poziomu wpływających do 

chodów, bowiem na podniesienie tych 

ostatnich w okresie największego na- 

silenia kryzysu nie można liczyć. 

Rząd musiał sięgnąć do środków dra- 

końskich, dających niezawodny efekt 

i to bez zwłoki. Nastąpiło obcięcie pen- 

syj urzędniczych o 15 proce. Ogół urzę- 

dniczy przyjął tę smutną i dotkliwą 

dla siebie operację spokojnie, rozumie- 

jąc jej konieczność i będąc do niej 

przygotowanym już od chwili uchwa- 

lenia budeżtu. Rządy pomajowe zmu- 

szone były odjąć to, co przed kilku la- 

„ty urzędnikom same w okresie pomy- 

z ślnego stanu skarbu przywróciły. Pa- 

„znowie robiący obecnie tumult w rze- 

*© szach urzędniczych zapominać się zda- 

"ją, že nie kto inny jak rząd koalicyjny 

endecko-socjalistyczny obciął w roku 

1925 pensje urzędnicze i nie wypłacał 

dodatku mieszkaniowego, który na- 

stępnie rządy Marszałka Piłsudskiego 

i prof. Bartla w całości spłaciły. 

Sytuacja urzędników obecnie jest 

naprawdę bardzo ciężka, to też rząd 

napewno nie z lekkiem sercem zasto- 

sował redukcje płac, zwłaszcza ska- 

sowanie dodatków stołecznego i kre- 

sowego. Wszyskie te zarządzenia — 

należy przypuszczać — mają charak- 

ter przejściowy i są obliczone na okres 

niedoborów budżetowych. 

Cóżby się jednak stało, gdyby rząd, 

poszukując innych źródeł oszczędnoś- 

ciowych, wątpliwych lub nie dających 

natychmiastowego efektu, 

postulat utrzymania równowagi bud- 

  

zaniedbał 

żetowej, lub dopuścił do znacznego 
wzrostu deficytu? Przed  społeczeń- 

stwem stanęłoby groźne widmo po- 

nownej inflacji, czyli zupełnej ruiny 

tego wzrostu majątku społecznego, któ 

ry obserwujemy od roku 1926-go. Kto 

raz przeżył inflację, a nie jest ani 

spekulantem ani paskarzem, powinien 

uznać każdą ofiarę za mniej dotkliwą 

od podatku inflacyjnego, pochłaniają- 

cego ciężko uzbierane w ciągu całego 

życia oszczędności rzesz pracujących. 

Agitatorzy opozycyjni wśród urzę- 

dników zarzucają rządowi, że, obci- 

nając pensje urzędnikom i wojskowym 

poszedł po linji najmniejszego oporu, 

nie szukając źródeł oszczędności w - 

nych pozycjach budżetu państwowego. 

Jest to zarzut bezpodstawny. Ostatnie 

zarządzenia rządu wskazują, że osz- 

czędności czynią się wszędzie tam, 
. 

gdzie to jest możliwe, bez wywołania 

ciężkich wstrząsów w życiu gospodar- 

czem i w ramach obowiązującego us- 

tawodawstwa. Są przecież wydatki, 

których skreślenie okazać się może 

środkiem obosiecznym ze stanowiska 

gospodarczego, np. powiększenie ilości 

bezrobotnych. Tego musi rząd unikać. 

To też jakkolwiek zupełnie zrozumia- 

łem jest przygnębienie dotkniętych ob- 

cięciem pensyj, nie można twierdzić 

iż cały ciężar ratowania równowagi 

budżetowej złożony został na barki u- 

rzędników i wojskowych. Redukcja 

płae odbija się dotkliwie na handlu i 

przemyśle, a pogorszenie sytuacji tych 

ostatnich pociąga za sobą ujemne sku- 

tki dla rolnictwa. Wszystko to jest je- 

dnak lepszem od inflacji, która grozi 

w razie powiększenia się deficytu pań 

stwowego. Stanowczość rządu w ak- 

cji oszczędnościowej daje gwarancję, 

że do niej nie dopuści. 

Tymczasem agitacja wśród rzesz 

urzędniczych przybrała formy nietyl- 

ko szkodliwe dla państwa, ale i dla u- 

tej agitacji ulegających. 

Przykładem takiej agitacji był -wiec 

pracowników państwowych, który się 

odbył w cyrku warszawskim w ostat- 

nie święto. Organizatorzy pragnęli o- 

rzędników 

graniezyć się do wzmocnienia nastro- 

jów opozycyjnych i wyzyskania ich 

przeciwko rządowi, lecz rozagitowani 

uczestnicy wiecu przeważnie niżsi fun 

kcjonarjusze państwowi, nie zadawa- 

lając się proponowanemi uchwałami, 

zmusili prezydjum do przyjęcia rezo- 

lucji grożącej strajkiem. Sprawa wkro 

czyła na śliską drogę. Obrona zawo- 

dowych interesów urzędniczych, zapo- 

mocą strajku musi stanąć w sprzecz- 

ności z publicznym interesem państwa 

staje się przeto akcją o charakterze re- 

wolucyjnym. 

Prócz komunistów, nikt w Polsce 

nie marzy o rewolucji. Absurdem jest 

przeto że z hasłami podobnego rodzaju 

występują urzędniey państwowi, otu- 

manieni przez politycznych  agitato- 

rów. Strajk urzędniczy pod dyrekcją 

pp. Raabego i Barlickiego — to do- 

piero okazja dla «komunistów! Na 

szczęście nie mamy żadnej wątpliwo- 

ści, że do tego nie dojdzie. Strajk, do 

którego nawoływano w cyrku warsza- 

wskim skończyłby się prędko i w spo- 

sób opłakany dla jego uczestników. 

Spotkałoby go słanowcze potępienie i 

przeciwdziałanie nietylko ze strony ca- 

łego społeczeństwa, ale nawet samych 

urzędników. Wiec. warszawski wska- 

zuje jednak na to, że niektóre związki 

zawodowe znajdują się pod wpływem 

osób pozbawionych poczucia odpowie- 

dzialności i gotowych poświęcić inte- 

res państwa dla upieczenia przy każ- 

dej okazji pieczeni partyjnej. Dobro 

urzędnika jest w tej robocie tylko ob- 

łudnym frazesem. P. Barlicki dosko- 

nale sobie przecież zdaje sprawę, że 

dobro urzędnika jest funkcją, reflek 

sem ogólnego dobra państwa. 

Testis. 
WRAZ EDT Z DDRII 

Kolejarze u min. komunikacji. 
Minister Komunikacji, inż. 

A. Kiihn, prz ” Prezydjum Zjednoczenia 
Kolejowców Polskich, które wręczyło Mu 
protest przeciwko pozbawieniu kolejowców 
dodatków: stołecznego oraz lokalnych na G. 
Śląsku i w po morskim. * 

Przedstawiciele K. P., poza wręcze 
niem prot 
grozę położ 

żką , w zw 

26 b. m. p. 

      

   

  

      

   

            

   

  

   
niezwłocznego przywrócenia tych dodatkó 

W odpowiedzi p. Minister 
prze wziął kroki celem 
dytów zapomogowych na stałą pomoce dla 
pracowników ni ch grup uposażenia, ©- 
barczonych rodz mi, a nie pobie 
specjalnych dodatków, względnie 
lub djet. Innego wyjści 
tuacj 

    
   

   
premij 

ia z wytworzonej sy 
p. Minister narazie nie widzi, 

Zapytany o prawdziwość pogłosek o za. 

   

  

mierzonem odjęciu dodatku mieszkaniowego 
oraz niekorzystnych zmianach w ustawie e- 
meryłalnej oznajmił, iż nie mu w tych spra 
wach nie jest wiadomem. 

125839 

  

   

  

Minister Zaleski wraca 
z urlopu. 

PRAGA 30.6. Pat. — Minister spr. 
zagranicznych August Zaleski opuścił 
w dn. 30 czerwca Karlove Vary po u- 
kończeniu kuracji i wyjechał z powro- 
tem 'do Warszawy. 

Nowy wojewoda nowo- 
gródzki. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Pułk. Kostek-Biernacki mianowa- 

ny zosłał wojewodą nowogródzkim. O 
bejmie on urzędowanie w ciągu bieżą- 
cego tygodnia. 

Odsłonięcie pomnika ku czci 
legionistów więzionych 

w Benjaminowie. 
Dnia 28 czerwca odbyła się w Ben 

jaminowie, pod  pretektoratem P. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
inicjatywy pierwszego pułku radjo- 
telegraficznego, uroczystość odsłonię 
cia pomnika ku czci legjonistów, wię 
zionych w obozie benjaminowskim w 
r 1917 przez Niemców. Uroczystość 
ta była połączona ze świętem pułku 
radjo-telegraficznego. Na obie uro- 
czystości przybyli do Benjaminowa, 
jako przedstawiciel P Prezydenta Rze 
czypospolitej iP. Marszałka Piłsud- 
skiego, inspektor armji gen. Orlicz- 
Dreszer, jako przedstawiciel Rządu 
p. minister Poczt i Telegrafów inż. 
Boerner, wiceminister Spraw Wewnę 

trznych p. Korsak, gen. Kołłątaj 
Srzednicki, wojewoda warszawski p. 
Twardo b. więźniowie benjaminow- 
scy. liczni przedstawiciele władz woj- 
skowych i cywilnych, przedstawicie- 
le prasy oraz zaproszeni goście. 

Nowy prezes Zw. Legjonistów 
we Lwowie. 

W czasie ostatniego walnego Zja- 
zdu Związku Legjonistów we Lwo: 
wie prezesem Związku obrano posła 
dr. Aleksandra Domaszewicza. 

  

Nowy ambasador Francji 
w Berlinie. 

BERLIN, 30. 6. (Pat). — Cała pra- 
sa doni z Paryża, że następcą p. de 
Magueritte na stanowisko ambasado- 
ra Francji w Berlinie mianowany ma 
być podsekretarz stanu Francois- 
Poncet. 

Norwegja anektuje część 
Grenlandii. 

OSLO, 30. 6. (Pat). — Prywatna norwe- 
ska ekspedycja myśliwska zatknęła sztandar 
norweski we wsch. części Grenłandji 500 
klm. linji wybrzeża pomiędzy 72 a 76 st. pół 
nocnej szerokości geograficznej. Jak wiado- 
mo, ta część wschodnia Grenlandji była od- 
dawna eksploatowana przez obywateli nor- 
weskich na cele myśliwskie. Norwegja ni- 
gdy nie uznawała roszczeń Danji do sprawo- 
wania praw suwerennych we  wsehodniej 
Grenlandji. Polityka oficjalna Norwegji zaw- 
sze podkreślała, że dotychczas ta część Gren- 
landji była uważana za terra nullius. W naj- 
bliższych dniach norweska rada ministrów 
zajmie się sprawą okupacji wschodniej czę- 
ści Grenlandji przez norweską ekspedycję 
prywatną w imieniu rządu norweskiego. 

Wybory węgierskie. 
BUDAPESZT. 29.6 (Pat.). — W wy 

niku pierwszego dnia wyborów, któ 
re odbyły się w 174 obwodach, par- 
tja jedności rządowej uzyskała 121 
mandatów, chrześcijańsko-narodowa 
partja gospodarcza 19 mandatów, par 
tja agrarna 3, bezpartyjni 18. W 13-tu 
obwodach odbędą się powtórne wybo 
ry. 

Nowy gabinet bułgarski. 
SOFJA. 29.6. (Pat). — Malinow 

przedstawił królowi do podpisu listę 
gabinetu, w skład którego wchodzą: 
trzej przedstawiciele partji demokra- 
tycznej, Malinow — prezes Rady Mi 
nistrów i minister Spraw Zagranicz- 
nych. Muszanow — minister Spraw 
Wewnętrznych, i Girginow — minis- 
ter Finansów; trzej przedstawiciele 
stronnictwa agrarnego: Giczow — mi 
nister Rolnictwa, Murawjew —. mi- 
nister Oświecenia Publicznego i Ikor 
danow — minister Robót Publicz- 
nych; dwaj liberałowie: Petrow — 
minister Handlu i Warbenow — mini 
ster Sprawiedliwości, wreszcie jeden 
przedstawiciel radykałów Kosturkow, 
minister. Kolei. Gen. Kissiow pozo- 
stał na stanowisku ministra Wojny. 

Król podpisał jednocześnie dekre- 
ty dotyczące dymisji gabinetu Liap- 
czewa i mianowania nowego rządu. 

R ADEO ISST NA OEI RENO 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 
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a stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
) URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
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Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 

i lekarzy-konsultantów, — Zakład 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

"Akcja oszczędnościowa rządu. 
Redukcja urzędników kontraktowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj rano we wszystkich urzę- 
dach i przedsiębiorstwach państwo- 
wych otrzymało wymówienie szereg 
urzędników.. Pozostaje to w związku 
z reorganizacją administracji pań- 
stwowej. . 

Redukeja obejmuje urzędników 

kontraktowych, którzy mieli po dwie 
posady, dalej tych którzy mają eme- 
ryturę a wreszcie kobiety, których mę 
żowie pracują w służbie państwowej. 

Ogólna liczba zredukowanych 
urzędników sięga kilkunastu tysięcy. 

Rędukcja budżetów samorządowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Prace oszczędnościowe rządu obję- 
ły również dziedziny życia publicznego 
W najbliższych dniach będzie podjęta 
rewizja budżetów związków komunal 
nych. Mają ulec poważnym redukc. 

wydatki rzeczowe i inwestycyjne. Po- 
zwoli to na odciążenie ludności od zna- 
cznych świadczeń na rzecz samorzą- 
dów. 

Ograniczenie pociągów lokalnych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

„Z dniem 15 lipca w związku z ak- 
cją oszczędnościową na kolejach w po 
szczególnych dyrekcjach wycofanych 
zostanie szereg lokalnych pociągów о- 

sobowych, które cieszą się minimalną 
frekwencją pasażerów. Da to w bud- 
żecie — oszczędności 20 milj. złotych. 

Delegacja urzędników państwowych 
u p. Premjera. 

Dalsza obniżka poborów nie jest zamierzana. 

Tel. od wl. kor. 2 Warszawy. 

Wezoraj Pan Premjer Prystor 
przyjął na audjeneji delegację praeo- 
wników państwowych, którzy przed- 
stawili mu trudną sytuację w jakiej 
obeenie pracownicy państwowi się 
znałeźli. 

Pan premjer w dłuższym przemó- 
wieniu, po przypomnieniu okoliczno- 

ści które złożyły się na konieczność 
redukeji budżetu, stwierdził, że rząd 
docenia całkowicie konieczność rów- 
nomiernego rozłożenia ciężarów, wy- 

nikłych z obecnej sytuacji finansowej 
na całe społeczeństwo. Uskutecznione 
to może być w drodze uchwalenia 
przez Sejm odpowiednich ustaw, któ* 
rych projekty są już przygotowane. 
Tymczasem sytuacja skarbowa wyma 
ga zarządzeń natychmiastowych. W 
końcu Pan Premjer stwierdził, że nie 
leży w jego zamiarach zastosowanie 
jakiejkolwiek dalszej obniżki uposa- 
żeń urzędników państwowych. 

Ogólny strajk taksówek i autobusów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Związek właścicieli dorożek samo- 

chodowych i związek właścicieli au- 

tobusów całej Polski zapowiedział 

wczoraj rozpoczęcie o godzinie 24 straj 

ku samochodowego w całej Polsce. 

Unieruchomione zostaną  dorożki 

samochodowe i autobusy dalekobież- 

ne. Strajk wynikł ma tle nieuwzglę- 

dnionych dotychczas żądań zmiany u- 

stawy o funduszach drogowych. 

Późnym wieczorem odbyło się wczo 
raj zebranie wileńskiego związku wła- 
ścicieli autobusów i dorożek samocho- 
dowych, jak również przedstawicieli 
Związku Pracowników Samochodo- 
wych. Zebrani uchwalili zsolidaryzo- 
wać się z uchwałą wymienioną przez 
związki centralne. 

W związku z tem w Wilnie jedynie 
autobusy miejscowe będą prawdopo- 
dobnie w ruchu. 

  

Watykan nie żądał od Litwy cofnięcia 
dekretu o wysiedleniu nuncjusza. 

CITTA DEL VATICANO, 30. 6. 
(Pat). — „Osservatore Romano“ о$- 
wiadeza, że Stoliea Apostolska nie wy 
stosowała do rządu kowieńskiego ża- 
dnego protestu, żądającego cofnięcia 
dekretu o wysiedleniu nuncjusza, na- 
tomiast złożony został protest natu- 
ry ogólnej, bez charakteru polemicz- 
nego i utrzymany w tonie właściwym 
aktom tego rodzaju, sporządzonym 

przez Stolicę Apostolską. 
Wszelkie inne wiadomości, roz- 

powszechniane przez prasę zagrani- 
czną, są pozbawione podstaw. 

'Tem niemniej Stolica Apostolska 
pozostaje na stanowisku, zajętem 
uprzednio i zgodnem z tradycjami, 
ustalonemi przez prawo międzynaro- 
dowe i przez obyczaje dyplomatyczne, 
przyjęte przez wszystkie kraje 

  

Niezwykłe samobójstwo cenionego; chirurga. 
ZAKOPANE. (Pat... — W poniedziałek 

rano, bawiący tu na wywezasach znany i 
ceniony chirurg z Poznania 60-letni dr. Łe- 

on Mieczkowski przez otwarcie skalpelem 
klatki piersiowej i przebicie lancetem serca 
odebrał sobie życie. 

Zaproszenie kanclerza i min 
spr. zagran. Rzeszy do Rzymu 

BERLIN, 29. 6. (Pat). — Podaną w 
sobotę wiadomość o zaproszeniu kan 
clerza Briininga i min. Curtiusa 
przez Mussoliniego do Rzymu, po- 
twierdza dziś w południe Biuro Wolf 
fa. Komunikat w tej sprawie donosi, 
iż naskutek inicjatywy niemieckiej 
przeprowadzenia przyjaznych  roz- 
imów na wzór spotkania w Chequers 
premjer włoski za pośrednictwem am 
basadora włoskiego w Berlinie zapro 
sił ministrów niemieckich do przy- 
bycia wkrótce z wizytą do Rzymu. 
Kanclerz Briining i min. Curtius za- 
proszenie to przyjęli, wyrażając po- 
dziękowanie. Z kół miarodajnych do- 
wiaduje się Biuro Conti, że wizyta 
ta umożliwić ma przyjacielskie roz- 
mowy między niemieckimi i włoskimi 
mężami stanu . 

Prasa niemiecka z wielkiem za- 
dowoleniem przyjęła wiadomość o za 
proszeniu ministrów niemieckich do 
Rzymu. Dzienniki prawicowe przy- 
wiązują wielką nadzieję do tego spo- 
tkania, 

Odpływ dewiz z Banku 
ЗЕ Rzeszy. 

BERLIN, 30 VI. (Pat). W/g do- 
niesień prasy, odpływ dewiz z Ban- 
ku Rzeszy trwał we wtorek w dal- 
szym ciągu i wyraża się w ostatnich 
dniach cyfrą około 30 milj. mk. 
dziennie. We wtorek zapotrzebowa- 
nie na dewizy wzrosło, osiągając 
cyfrę około 10 mili. mk. Z dotych- 
czasowych obliczeń wynika, że z u- 
dzielonego kredytu redyskontowego 
Bank Rzeszy zużył na ultimo b. m. 
300 milj. mk.—na ogólną sumę 450 
milj. Nastrój na dzisiejszej gziełdzie 
był nadzwyczaj nerwowy i niepew- 
ny. Obroty były małe. 

Zderzenie autobusu 
z pociągiem. 

BUKARESZT, 30. 6. (Pat). — Na jednem 
z przedmieść Bukaresztu nastąpiło zderzenie 
pociągu z autobusem, wiozącym grupę dzie- 
ci, powracających ze szkół. Autobus stanął 
w płomieniach. 5 dzieci szkolnych poniosło 
śmierć, a 22 zostało ciężko rannych. Ran- 
nych dzieci umieszczono w szpitalu. 

Rekordowy lot. 
„STAMBUŁ, 30. 6. (Pat). — Lotniey Stack: 
i Chaplin po półgodzinnym postoju w Wie- 
dniu wylądowali tu wczoraj o godzinie 19. 
przebywszy przestrzeń z Anglji do Stambułu 
w ciągu 12 godzin 35 min, czyli w czasie re- 
kordowym. 

Dzielna lotniczka. 

2900 klm. bez lądowania. 

PARYŻ, 30. 6. (Pat). — Lotniczka Bastie 
pobiła światowy rekord długości lotu w linji 
prostej dla samolotów typu lekkiego. Loi-- 
niczka odleciała z Le Bourget w dniu 28 
b. m. i wylądowała w okolicach Nižniego 
Nowgorodu w Rosji, po. eleceniu 2900 
klm. bez lądowania -Diób iiesasowy rekorż 
Amerykanina Zimmerley a wynosił dla tej 
kategorji samilotów 2665 klm, 
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Dokoła propozycji 
Poprawki Francji do propozycji 

Hoovera. 
Między Paryżem a Beriinem. 

PARYŻ. 29.6. (Pat.). — Dziś rano 
wznowiono rokowania  franeusko- 
amerykańskie, przerwane na 24 $g0- 
dziny, aby dać możność min. Mello- 
nowi porozumienia się z prezyden- 
tem Hooverem co do treści pierw- 
szych jego rozmów z ministrami 
franeuskimi. 

Jak wiadomo główne zastrzeżenia 
ze strony francuskiej dotyczą sposo 
bu zużytkowania nieuwarunkowanej 
raty rocznej, która ma być wpłacona 
przez Rzeszę niemiecką do Banku 

Wypłat Międzynarodowych. Rząd 
francuski domaga się aby część tej 
sumy przeznaczona była na kredyty 
dła Polski, Rumunji i Jugosławji. 

Minister Mellon zakomunikował 
premjerowi Lavałowi, że podobne 
propozycje leżą poza kompetencją 
rządu amerykańskiego i że ten ostat 
mi może przyjąć je tylko w takim wy 
padku, gdy Rzesza niemiecka wyra- 
zi na to swą zgodę. Wobee tego amba 
sador v. Hoesch zaproszony został do 
premjera Lavala, który poinformo- 
wał go o treści rozmów swych z 
przedstawicielem rządu Stanów Zje- 
dnoczonych i prosił o zapytanie Ber 
lina czy zgadza Się na wnioski fran- 
cuskie. Rząd niemiecki dotychczas 
nie dał na to zapytanie odpowiedzi. 

Rada ministrów zebrała się dziś 
o godz. 6 po południu pod przewodnie 
twem prezydenta republiki. Spodzie- 
wano się, że na posiedzeniu tem bę- 

dzie powzięta wyraźna decyzja, wsze 
lako po zakończeniu posiedzenia Ra- . 
dy, wydany został komunikat treści 
ogólnikowej, bez R A na kon- 
kretne wyniki. 

Q godz. 9.30 wiecz. oaókdkić się 
ponowna narada z udziałem min. 
Mellona i ambasadora Edge. 

PARYŻ. 29.6. (Pat). — Opinja pu . 
bliczna śledzi z ogromnem  natęże- 
niem rozwój rokowań 'w . sprawie 
wprowadzenia w życie planu prezy- 
denta Hoovera. Punkt ciężkości w 
tej kwestji leży obecnie w Berlinie. 
Wszystko bowiem zależy od stanowi 
ska, jakie zajmą Niemcy wobec wa- 
runków, postawionych przez Francję 
Adczkolwiek ostateczna odpowiedź je 
szeze nie nadeszła z Berlina, w ko- 
łach, zbliżonych do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych twierdzą, że 
ambasador v Hoesch zawiadomił już 
rząd francuski, że Niemcy nie zga- 
dzają się na związanie zagadnień о- 
gólnych polityki niemieckiej z rozpa 
trywanemi obecnie kwestjami natury 
finansowej i gospodarczej Innemi sło 
wy, Rzesza niemiecka uchyla się od 
dania gwarancji, jakich żąda Francja 
Z drugiej strony, wobec tego, że kan 
cłerz Briining i min. Curtius mają 
przybyć do Paryża dopiero po osta- 
tecznem uregulowaniu sprawy propo 
zycji prezydenta Hoovera, wytwarza 
się pewnego rodzaju błędne koło, z 
którego trudno będzie wybrnąć. 

Niewyraźna sytuacja. 
PARYŻ, 30-VI (Pat). Po ponie- 

działkowych rokowaniach z mini- 
strem Mellonem miało się wrażenie, 

że jedna i druga strona nie ustę-- 
puje ze swego stanowiska i że sy- 
tuacja nie ulega żadnej zmianie. 

Zawcześnie jeszcze mówić o ze- 
rwaniu rokowań. Jednakże w połud- 
nie obiegły w środowiskach politycz 
nych pogłoski, iż do porozumienia 
jest bardzo daleko. Minister Mellon 
dwicit podobno od swego rządu 
formalne instrukcje, zwracające u- 
wagę zna nienaruszalność propo- 
zycji prezydenta Hoovera. 

Wobec tego należy uważać, że 
minister Mellon nie ma prawa czy- 
nienia z własnej inicjatywy naj- 
szych ustępstw. 

drugiej strony rząd francuski 
związany jest przez ostatnie głoso- 

wanie w lzbie Deputowanych, która 
wypowiedziała się stanowczo za 
ścisłem traktowaniem tekstu odpo- 
wiedzi francuskiej. Dlatego też mi- 
nistrowie francuscy nie są właściwie 
upoważnieni do pertraktowania w 
szerokiem znaczeniu tego słowa. Są 
oni jedynie powołani do obrony tezy, 
którą przedstawili parlamentowi. 

Rząd francuski nie ustępuje. 
PARYŻ 30.6. Pat. — Rada mini- 

strów omawiała w ciągu dwóch go- 
dzin stan rokowań francusko - ame- 
rykańskich.  Długotrwałość obrad 
"wskazuje na doniosłość tego zagadnie- 
nia. Rada ministrów jednomyślnie uz- 
mała narzucającą się rządowi koniecz- 

ność trzymania się Ściśle raws odpo- 
wiedzi francuskiej z: dnia 24 knr.. któ- 
ra znalazła aprobatę Izby.. Jedyne us- 
tępstwo mogłoby dotyczyć tyłka spo- 
sobu i terminu spłat niemieckich, do 
których ma być zasłosowane morator- 
june. 

  

śonferencja w sprawie zagadnień polityki 
światowej. 

BERLIN, 30-VI. (Pat). Prasa nie- 
miecka donosi, że po dojściu do 
porozumienia między Ameryką i 
Francją w sprawie propozycji H00- 
vera projektowane jest zwołanie 
konferencji międzynarodowej ce- 

iem omówienia najważniejszych za- 

gadnień polityki Światowej. 
Konierencja zwołana byłaby w 

sierpniu lub wrześniu. 
Według obiegających pogłosek, 

istnieje możłiwość zaproszenia na 
tę konierencję również i Rasji So- 
wieckiej. 

e OOOO A 

Lot dookoła świata. 
NOME, 30. 6. (Pat). — Lotnicy amerykań- 

scy Post i Gatty wylądowali w Solomon, w 

odległości 36 mil od Nome, o godz. 1 min. 
45 według czasu miejscowego. Łotniey mają 

jeszcze 4 tysiące mił do zakończenia swego 

lotu okrężnego naokoło świata, dokonanego 

w ciągu 10 dni. 
Przelot na dystansie 2500 mil ponad Ia- 

dem i wodą, na przestrzeni od Chabarowska 

do okolie Nome, został dokonany w 16 go- 

dzin i 45 min, W Nome wielkie tłumy oczeki- 

wały przyłetu lotników. którzy żednak wsk 
tek mgły wylądowali w Solomon. Po trzygo- 
dzinnym postoju, podczas którege uzupełnio - 
no zapas benzyny, latnicy odłeciełi do Fair- 
banks (Alaska), odlegtego 0 526 mił. 

FAIRBANKS (AŁASKA), 30. 6. (Pat), — 
Lotnicy Post i Gatty odłeciełi do Edmonto- 
nu. Według. przewidywań, łotnicy staną w 
Newym Yorku jutro wieezerem po 9 dniach 

ad rozpoczęcia lotu. 

E--U-B>1-E.R 

Hoovera. 
Nocna konferencja—bez 

wyniku. 
PARYŻ 30.6, Pat. — Ubiegłej no- 

cy odbyła się jeszcze jedna konferen- 
cja francusko - amerykańska, trwają- 
ca 5 kwadransów. I tym razem nie o- 
siągnięto wyników co do sposobów za- 
stosowania propozycji Hoovera. Dele- 
gaci amerykańscy poznali, oczywiście 
doskonale stanowisko francuskie i bę- 
dą mogli je przedstawić Hooverowi ju 
tro w rozmowie telefonicznej. Plano- 
wane spotkanie obu dełegacyj odbę- 
dzie się w Środę. 

ок, 

Oświadczenie premiera 
francuskiego. 

PARYŻ 30.6. Pat. — Jak donoszą 
dzienniki premjer Laval, przyjmując 
po północy przedstawicieli prasy OŚ- 
wiadezył między innemi: Rząd fran- 
cuski jednomyślnie doszedł do przeko 
nania, że podobnie ja k rząd Stanów 
Zjednoczony: ch musi się liczyć z opin- 
ją kongresu amerykańskiego, tak też 
rząd francuski musi trzymać się ś 
ram uchwał parlamentu francuskiego 
W rokowaniach obecnych z Ameryką 
Francja zachowa całą serdeczność, ale 
będzie stanowcza. W środę niwątpli- 
wie nastąpj rozstrzygnięcie sprawy. 

Francja czeka na odpowiedź 
Hoovera. 

PARYŻ, 30. 6. (Pat). — Dzien dzi- 
siejszy nie przyniesie nic nowego w 
sprawie uzgodnienia propozycyj pre: 
zyd. Hoovera ze stanowiskiem rządu 
francuskiego.rokowania bowiem z0- 
stały zawieszone na jeden dzień aby 
dać możność Waszyngtonowi wypo- 
wiedzieć się oficjalnie. 

Brak ustępliwości ze strony Sta- 
nów Zjednoczonych oraz Rzeszy Nie- 
mieckiej wnosi odcień rozgoryczenia 
do komentarzy prasowych. Krytyko- 
wane jest zwłaszcza ostro zachowa- 
nie się Niemiec. 

PARYŻ 30.6. Pat. — Agencja Ha- 
vasa dowiaduje się, że nie osiągnięto 
jeszcze porozumienia między stanowi- 
skiem francuskiem a amerykańskiem 
w sprawie wprowadzenia w życie pro 
pozycji Hoovera. Zdaje się, iż rząd Sta 
nów Zjednoczonych nalega ha uzyska- 
nie ze strony rządu francuskiego pew- 
nych zmian kontrpropozycji. 
DANIS GRS INS ES AS KATOS IAR 

Katastrofalne upały 
i huragany w Ameryce. 

NOWY YORK, 30. 6. (Pat). Liczba 
©sób, które zmarły naskutek panujących u- 
pałów, wynosi do dnia dzisiejszego 500, z 
<zego w dniu wczorajszym zmarło 230. W 
samem Chicago zmarło 126, a w dnin węze- 
rajszym 50: W Loulsvilie w stanie Kentucky 
szalał niezwykłej gwałtowności huragan, któ: 
ry wyrywał drzewa z korzeniami i zrywał 
dachy z domów. Wiele osób odniosło rany. 
Burza połączona była z ulewnym deszczem. 

  

  

Lawina w Tyrolu. 

SALZBURG, 30. 6. (Pat). — Wskutek ka- 
tastrofy oberwania się chmury jeden z -po- 
toków górskich wyłał szeroko powodując sto 
czenie się ze szczytu Embachon olbrzymiej 
lawiny Śnieżnej, która, padając na wioskę 
Kaprun w pobliżu Zellsam See, spowodowa- 
ła w wiosce tej wielkie zniszczenie, Równo: 
cześnie dotkliwie ucierpiała sąsiednia wio- 
ska Busch. Ofiar w ludziach na szczęście 
niema. Do niesienia pomocy wezwano od- 
działy wojsk, 

Tragiczny mecz bokserski. 

BELLEVILLE (ST. ZJEDN.), 30. 6. (Pat). 
— Odbył się tu tragiczny mecz bokserski 
między młodym pięściarzem polskim Wła- 
dysławem Kardyńskim i bokserem zawodo: 
wym Stielmanem. W czasie wałki Kardyński 
został nieszezęśliwie sknock-outowany i po 
mimo natychmiastowej pomocy zmarł na 
ringu. 

  

W.h. BoB-N—=S.K l 

Odnowienie współpracy niemiecko- 
sowieckiej. 

Traktat berliński przedłużony. 
BERLIN. 29.6. (Pat.). — Dziś o0- 

głoszony tu został komunikat urzędo 
wy 0 podpisaniu w Moskwie doku- 
mentu w Sprawie przedłużenia nie- 
miecko-sowieckiego układu  berliń- 
skiego z r. 1926. 

W podpisanym  protokóle oba 
rządy dały wyraz zamiarowi kontynu 
owania przez przedłużenie układu 
istniejących między nimi  przyjaz- 
nych stosunków, prowadzenia dalej 
współpracy, leżącej w interesie obu 
krajów, i równoczesnego współdzia- 
łania w sprawie zapewnienia powsze- 

chnego pokoju. Protokół ten musi 
być ratyfikowany. 

Niemieckie koła poinformowane 
wskazują, iż przedłużenie traktatu 
berlińskiego nie przynosi żadnej zmia 
ny w stosunku do traktatu uprzednie 
go, z tym jedynie wyjątkiem iż mo- 
że on być wypowiedzianym dopiero 
po dwóch latach, a tem samem okres 
jego ważności trwa 3 lata. Koła te 
podkreślają z naciskiem, iż traktat 
berliński nie zawiera żadnych taj- 
nych umów dodatkowych. 

Wybory de Konstytuanty Hiszpanji. 
Zwycięstwo republikanów. 

MADRYT, 29. 6. (Pat). — Pierwsze 
wyniki wyborów do kortezów wska- 
zują na to, że koalicja republikańsko= 
socjalistyczna ma zapewnione zwy- 
cięstwo w Alicante, Caceres, Murcie, 
Oviedo i prowincji Guadalajarra, w 
której Romanones nie uzyskał man- 
datu. Sanchez Guerra poniósł klęskę 
w Kordobie. 

MADRYT, 29. 6. (Pat). — Minister 
Spraw Wewnętrznych oświadczył, że 
z wezorajszych wyberów koalicja re- 
publikańsko - socjalistyczna wyszła 
zwycięsko w całej Hiszpanji, w szeze- 

gólności w Madrycie. 

MW okręgu madryckim wybrani z0- 
stali m. in. ministrowie: Dolwer, de 
Les Rios, Prieto, Domingo, Maura, 
Albornos, Azana i Lerroux. W Oren- 
se wybrani zistali b. ministrowie z 
okresu dyktatury: Calvo i Soteło. W 
Oviedo uzyskał mandat Ajala, amba- 
sador hiszpański w Londynie. Komu- 
niści wszędzie ponieśli porażkę. W 
czasie wyborów doszło w różnych 
punktach do incydentów, w wyniku 
których 11 osób poniosło śmierć 

w Katalonii. 
Płk. Macia triumfatorem. 

  

BARCELONA, 29. 6. (Pat). — W 
całej Katalonji partja uzyskała w wy- 
borach do kortezów 42 mandaty na 
ogólną liczbę 53. W całej prowincji 
panuje niezwykła radość z powodu 
tego wyniku wyborów. Według krą- 
żącej pogłoski możliwe jest prokla- 
mowanie republiki katalońskiej. O- 
bawiają się, ażeby nie doszło do za- 

  

RENO LŽ 

mieszek. 
W Kartagenie wybrano 2-ch rady- 

kałów, w Wałeneji uzyskał mandat 
minister Lerroux. 3 

BARCELONA, 29. 6. (Pat). — Ma- 
cia, witany owacyjnie przez tłumy, 
oświadczył, iż obeenie Katalonja nie 
będzie już podiegała rządowi madrye- 
kiemu й 

  

Z teatrow. 
Teatr w Bernardynce. 
„Ludzie z Hotelu“ — Ticki Baum 

szłuka w: kilkunastu odsłonach, 

Jeśli Ulica jest mikroskosmosem ist 
nień ludzkich, to Hotel przedstawia 
jeszcze ostrzejszy skrót i szybsza mi- 
gawkę, bardziej oderwane od całości 
fragmenty przelotnych historyj, które 
się czasami w hotelu zaczynają lub 
kończą, ale najczęściej są tylko epizo - 
dem dziejącym się przypadkiem, w 
tych murach zawsze pełnych, a roz- 
paczliwie pustych i obcych każdemu. 
Któż bowiem dobrowolnie coś prze- 
żywa w hotelu? Ciężki to mus dozna: 
wąć w takim karawanseraju innych 
uczuć niż chęci osiągnięcia niaksimum 
wygód i odpowiedniej dozy odpo- 
czynku, przy umiejętnie rozłożonej 
porcji rozrywek. 

W hotelu się przecież nie żyje, 
przez hotel się tylko przechodzi... Ale 
przez życie też się tylko przechodzi, 
jeno nam się zdaje, że zaistnieliśmy w 
niem na bardzo długo, na całe swoje 
życie. Dla nas jest to jedyne co wiemy 
napewno, jedyne istotne, a nie zdaje- 
my sobie sprawy, że to tyle w stosun- 
ku do wszechświata i jego praw, co 
znów dla nas istnienie muchy, pchły, 
motyla. Miljony ludzi kotłuje się i u- 
gniata, a każdy myśli że cały wszech- 
świat nosi w sobie, dla innego zaś, to 
obok pętające się życie jest czasami 
skarbem bezeennym, a czasami zerem 

niewartem uwagi. Wsłojach jakby 
ulu, przysiadają na krótki moment 
kręcące się po Świecie latawce ludzkie 
i nie patrząc sobie pod nogi rozlatują 
się na wszystkie strony, ale czasami, 

niewiadomo czemu, przypadkiem, za- 
czepią się jedno o drugie, choćhy na 
ułamek sekundy... I już droga dwojga, 
trojga, dziesiątka ludzi, są naruszone, 
spaczone. zmienione w swym biegu... 
Jakby ktoś numery pokoi hotelowych 
tasował i układał z nich jakiś djabel- 
ski pasjans. 

W hotelu wszyscy się zmieszczą. 
Każdy znajdzie tu miłość, zbrodnię, 
pieniądze i nędzę. Szykowny hoch- 
sztapler będzie węszył za klejnotami 
starzejącej się tancerki, młoda maszy- 
nistka szukać będzie karjery, bankie- 
1zy przerzucać interesy, chory na raka 
urzędniczyna używać ostatka życia... 
Aż się atmosfera zagęszcza od tych 
krzyżujących się interesów i niskich 
namiętności; w tej małej dżungli ludz- 
kiej gorsze wyją instynkty niż w gęst- 
wie drzew podzwrotnikowych. Całe 
bezpieczeństwo człowieka dla  czło- 
wieka jest tu jaskrawo i umiejętnie 
pokazane w błyskawicznych skró- 
tach, z któremi świetnie dawał sobie 
rady personel techniczny, zmieniający 
dekoracje w niesamowicie szybki spo- 
sób. Rół jest dużo, ale żadna nie może 
być pogłębiona, gdyż każda jest też 
filmowym skrótem i jakby treścią 
przeżycia. Wyróżnili się p. Eichlerów- 
na w roli tancerki rosyjskiej, p. Ni- 
wińska  dziewczę-stenotypistka, pp. 
Ciecierki i Kreczmar, ale i inni grali 
szybko i skondensowali grę na efekty 
w tempie i stylu sztuki, będącej wy- 
razem współczesnego teatru i dającej 
trafny obraz rzeczywistości. 

Podnieść też trzeba niezmiernie e- 
fektowne i pomysłowe dekoracje p. 
Hawryłkiewicza, które nadały temu 

„cie trójkątów 
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hotelowi jakąś cechę niesamowitości, 
odpowiadającej wybornie treści. 

Hro. 

Teatr Lutnia. 
„Cichy wspólnik* Wincentego Ra- 

packiego (syna!. 

Kto chce się niefrasobliwie zaba- 
wić i uśmiać niech śpieszy do“ Lutni, 
aby zobaczyć tryskającą dowcipem i 
humorem  krotochwilę Rapackiego 
„Cichy wspólnik*. Świetna znajomość 
sceny, życia zakulisowego, przesądów, 
wad i narowów artystów, cechująca 
wszystkie sztuki Rapackiego, świetnie 
się uwydatnia w „Cichym wspólniku* 
zarówno w przezabawnych sytuacjach 
jak też w plastycznym rysunku wszyst 
kich występujących: w krotochwili 
osób. 

Rapacki bawi i serdecznie  roz- 
śmiesza widza nie jakiemiś wyszuka- 
nemi sztucznemi sytuacjami i efekta- 
mi, ale wrodzonym szczerym i natu- 
ralnym zmysłem humoru i umiejęt- 
nością podpatrzenia i uwypuklenia 
śmiesznostek ludzkich. Jedną z głów- 
nych zalet twórczości scenicznych Ra- 
packiego jest to, że umie on wzbudzić 
żywe zainteresowanie publiczności, 
bez grzebania się w oklepanym tema- 

małżeńskich, podawa- 
nych w coraz to innym pikantynm so- 
sie, a przedstawia fragmenty z zaku- 
lisowego życia aktorów, dyrektorów i 

autorów, ie których dla większo- 

ści widzów jest nieznane i tajemnicze, 
a przez to samo niesłychanie ciekawe. 

Zawodowa zazdrość, cechująca 
wszystkich artystów, a uwypuklająca 
się najjaskrawiej wśród aktorów, sta- 
nowi osnowę na której Rapacki utkał 
przezabawne sytuacje i powikłania 
„Cichego wspólnika”. Nieszczęsny au- 
t orFred, który nie ma prawa napisać 
innej sztuki jak farsy lub krotochwili, 
gdyż tylko ten genre leży w amploy 
jego żony, aktorki Heleny, a który jed- 
nak ma aspiracje zabłysnąć jako au- 
tor dramaty czny, decyduje się dla do- 
mowego spokoju odstąpić autorstwo 

swego nowego dramatu kuzynowi 
swej żony fabrykantowi Guciowi Mo- 
lińskiemu; pod warunkiem że dramat 
będzie grany i że Gucio poprzysięgnie 
trzymanie tajemnicy. Zazdrość o swo- 
je stanowisko w teatrze Heleny, głu- 
pota i zbytnie przejęcie się swą rolą 
autora Gucia, wywołuje szereg peł- 
nych humoru sytuacyj, powikłań i 
nieporozumień, kończących się jed- 
nak ku ogólnemu zadowoleniu — ро- 
godnie. 

„Cichy współnik* był grany na na- 
szej scenie w należytem tempie, do- 
skonale wystawiony i wyreżyserowany 
przez p. Wyrwicz-Wichrowskiego, od- 
twórcy roli Gucia Molińskiego. Natu- 
ralna vis-comica p. Wyrwicza pozwa- 
la mu wyposažač wszystkie kreowane 
przez siebie typy, w nieodparty dar 
śmieszenia aż do łez publiczności, 
Jego Gucio był tak rozkosznie naiw- 
nie głupim, a przytem tak rozbrajają- 
co poczciwym i miłym, że każde jego 
powiedzonko witał a publiczność sal- 
wami śmiechu i oklaskami. 

P. Sawicka bardzo mile odśpiewała 
„Zawsze będę cię kochała” .i stworzy- 
ła żywy i doskonały typ prymadonny 
prowincjonalnego teatru, rozkapryszo- 
nej i zepsutej przez publiczność i mę- 
ża autora, zachłannej na role i nie 

uznającej żadnej rywalki, a która w 
dzień premjery miota się i ciska jak 
pantera, zatruwając życie całemu oto- 
czeniu. 

P. Zelwerowiczówna, jako Świetna 
subretka Zosia każe żałować że nigdy 
nie widzimy jej w większej i odpowie- 
dzialniejszej roli. P. Balcerzak wygłą- 
dał elegancko i grał poprawnie spryt- 
nego, płodnego autora i kochającego 
męża. Całość szła żywo, wesoło i skład 
nie, stanowiąc miłe spędzenie wieczo- 
ru, przerywające monotonję ogórko- 
wego sezonu. Zastępca. 

    

  

Dożynki w Soplicowie. 
Zakończenie dni Mickiewiczowskich. Sypanie Kopca. Poświęcenie nagrobka 

p. Tuhanowskiej. 

Piękne były łe dwa dni. Jakieś 
przedewszystkiem sielskie, chwilami 
górne i anielskie, ale chmurne ani 
przez godzinę. Olśniewające towarzy- 
szyło wciąż słońce, a rozkochanie Mie- 
kiewicza w Jego ziemi rodzinnej, prze- 
chodziło w dusze uczestników i to 
dawało pogodną radość wszelkim uro- 
czystościom, które nie miały żadnych 

cech oficjalnych i nie urzędowej szty- 

wności, ale były wciąż soplicowskie, 
związane z glebą, pod błękitami nieba 
i poezji a pełne słów serdecznych i 

_wyciągniętych przyjaźnie rąk. 

  

. Piękne sobie Dożynki sprawił p. 
wojewoda Beczkowicz, o którym żału- 
jący go nowogródzianie wołali „On 
jeszcze nasz!* Na co odpowiadał, że 
nie przestanie nim być sercem i pa- 
mięcią, i chodził koło gości właśnie jak 
gospodarz pracowity spoglądając na 
swych współpracowników co już z nim 
«plon do dom wnieśli, i na tych, co 
nowy trud a z aaa RE 

opole. 

Był doprawdy wszędzie i ciągle Go 
się widziało zajętego zebranymi; z tym 
samym spokojnym trochę zmęczonym 
uśmiechem zwracał się do dostojni- 

" ków i do młodzieży wiejskiej, obcho- 
dził stoły przy śniadaniu w namiocie, 
pytając czy niczego nie brakuje? 
Dawał z siebie obraz dziedzica tej pię- 

knej Ziemi, a zrozumiałam jak się to 

stało, po przemówieniu p. wojewody 
na grobie Tuhanowskiej... 

Ale streszczajmy pokolei przebieg 
uroczystości. Zaczęło się od tego, że 
nikt się nie spóźnił i że słońce świe- 
ciło jak zamówione. Wielką i małą 
koleją dojechała wilnian gromadka 
spora. U. 5. В. reprezentowany przez 
rek. Januszkiewicza z żoną, sen. Ry- 
dzewskiego, prof. Sławińskiego, prof. 
Ruszczyca, prof. Bałzukiewicza, prof. 
Morelowskiego, prof.  Staniewicza, 
prof. Priifferów, dziwne że studenci 
z Wilna zbiorowo nie przyjechali? 
Z prasy tylko „Kurjer“, Plastycy w 
komplecie, ze Zw. Lit. Hulewicz i in- 
nych sporo. Przybywamy prosto do 
Fary, gdzie przemawia, jak to On bo- 
daj jeden z duchownych umie J. E. 
biskup Bandurski: płomiennie uniesio- 
ny nad poziomy wieczną młodzieńczo- 
ścią swej miłującej duszy. Wychodzi- 
my.. a tu „ w Soblicowie ruch wielki* 
wszystko płynie i płynie do Kopca. 
Organizacja Komitetu działała cały 
czas ze sprawnością zegrkowego me- 
chanizmu, nigdzie nie było najmniej- 
szego zamieszania. Komitet popisał się 
koncertowo. Po przez drzewa piękną 
drogą pod górę dochodzimy do miej- 
sca stóp tego najpiękniejszego pom- 
nika jaki Ojczyzna nasza Wieszczowi 
wystawiła. Cóż rzeźby. choćby wspa- 

a 

niałe, ale mające w sobie bronzowe 
zimno, wobec tej góry dźwigniętej 
przez tysiące rąk, zieloną murawą po- 
rosłej, ku niebiosom podjętej, jak 
ofiara Ziemi rodzinnej... 

Jakieś w tem jest znaczenie głę- 

bokie. Oto ku Stwórcy tego co żyj 
tu i śpiewa, i pracuje, i męcz 

w trudzie, lub raduje w dosycie, 
górze, ku sprawom wyższym. 
dzieci tej ziemi ją uniosły, 

    
ręce 

z całego 
kraju, z dalekich stron ją tu przynio- 
sły, i wołają: „Jednem stań się” z ho- 
żej mocy. niechże Świat miłowania 
społecznego, świat odpornego męstwa. 
stanie się naszym światem, niech na 
takim zrębie wzńosi się nasza Ojczyz- 
na, a ,, „gwiazdy błękit rozjašnią“. . Ja- 
koś tu nie można inaczej my: śleć jak 
słowami poezyj Adamowych... Żywy 
On tu jest, ożył w sercach starych i 
dzieci... jakiś młodzieniaszek mówi 
mi wskazując płową wstęgę drogi 
wśród „pól malowanych zbożem roz- 
maitem“. 

„A ot, tam, to droga Gražyny, ona 
tamtędy jechala, i tu, przez ta brama 
na zamek wježdžala“! Ach jak to do- 
brze! Załudniły się wzgórza i łąki Jego 
postaciami, wyszły z nudnych. su- 
chych podręczników i przemówiły do 
młodzieży żywym głosem poezji... Już 
to chyba jest najpiękniejszym dorob- 
kiem Komitetu. Uroczystość rozpoczy 
na się od ślicznego efektu: trzy aero- 
plany z Baranowicz rzucają z góry 
wieńce i jeden trafia akurat w stok 
pomnika, tam gdzie inne leżą. Zbie- 
rają się szkoły, młodzież wiejska, ska- 
uci, czemu niema wojska ani wojsko- 
wych? Serpentyną ku górze idą goś- 

cie i niosą małe koszyczki ziemi, do- 
sypując swą ofiarę, skauci wysypują 
przywiezioeną ziemię z różnych stron 
Polski: z Krzemieńca, ze Zbaraża, z 
dziedzińca U. S. B. Mimowoli przy: 
pomina się jak to na kopiec Kościusz- 
ki pod Krakowem, również syna tej 
tutaj ziemi, wschodnich rubieży Rze- 
czypospolitej, również Litwina a oby- 
watela Polski, sypali żałobni, niewol- 
ni rodacy ziemię z pól bitew... Cała 
nasza ziemia była połem bitwy... i 
wygraliśmy. ją, pod Twoją Wieszczu 
wodzą... I strzegą nas te dwa dalekie 

kopce-strażnice. 

Następują przemówienia ze szczy- 
tu kopca: Ministra Žongoltowicza, 
rektora Januszkiewicza, prez. Sie- 
roszewskiego, p. Hulewicza od Zw. 
Lit. wil., p. Hołówki posła z. nowo- 
gródzkiej, p. wojewody Beczkowicza, 
inż. Wolnika, burmistrza miasta. Nie 
sposób streścić wszystkich, wyzbyte 
wszelkiej banalności, tchnęły wdzię- 

cznością do Wielkiego Ducha, który 
nas wiódł w dniach niewoli ku ju- 
trzence swobody. Największe wraże- 
nie robiłó przemówienie p. Sieroszew- 
skiego, potężnym, dźwięcznym gło 
sem, nie stłumionym latami mrozów 
sybirskich wygłoszone. Krzepko, jak 
żywa tradycja i obraz naszego wy- 
trwania, i dotrwania, stał w słońcu 
białowłosy i mówił o tem, jak z tej 
Ziemi szły wici na świat i ludzkości 
całej ogromy ogarniało słowo Miekie- 
wieza. Pan wojewoda ślubowania czy- 
ni pracy dla tej Ziemi, rozległej Mic- 
kiewicza Ojczyzny i wzywa obecnych 
do wspólnego dla niej trudu. 

Zebrani poją oczy cudownym wi- 

dokiem wkoło: za fosą wznosi się 
„Zamek na barkach nowogródzkiej 
góry a pod białą farą, u stóp, kwitnie 
gaj Mendoga, a przynajmniej jakieś 
stare gęste, drzewa. A wkoło daleki, 
daleki kraj; falisty, słodki, tęskny, 
spokojny... I myśli się ciągle: Wszak 
On na to patrzał, z tego szły ku Nie- 
mu natchnienia, to wspominał na pa- 
ryskim bruku i wszędzie, tu kochał, 
cierpiał... a my też żyliśmy przez po- 
kolenia... Błogosławiona Ziemio No- 
wogródzka! Tyś była naszym miodem 
i chlebem w gorzkie i głodne lata, ty 
dziś jesteś kwiatem na szacie Rzeczpo- 
spolitej. 

Od tych myśli górnych i myśli 
poetycznych, odrywają liczni znajo- 
mi: powitania wesołe, uciecha spotka- 
nia z miłymi przyjaciółmi. Z Warsza- 
wy są: p. Z. Nałkowska, p. Wołoszy- 
nowski, Parandowski, prof. Remer, 
który się czuje zupełnie autochtonem 
i rdzennych tutejszych oprowadza, (z 
czego podkpiwa dowcipnie i zjadli- 
wie). Wszyscy ruszają do olbrzymie- 
go namiotu, gdzie Ziemianki i Koło 
Gospodyń Wiejskich z pp. Wierzbow- 
ską, Krąszewską, Zubelewiczową, J. i 
M. Jokowemi, i p. Al. Strawińską za- 
stawiły stoły na 400 osób... i czem za- 
stawiły! Ha, poezja poezją, ale nic tak 
nie wzbudza apetytu jak dobrane to- 
warzystwo i piękna pogoda. Zbierają 
się kółka i kółeczka, obsiadają miej- 
sca, przypuszczają szturm do kopia- 
stych półmisków, pełnych różnych 
wyborności domowych i wiejskich, i 
nie mileczkiem, ale żwawo pojadają. 
przeplatając śmiechem, żartami, na: 
woływaniem przyjaciół, prośbami do 

niezmordowanych gospodyń, które u- 
wijają się koło gości... Dożynki w So- 
plicowie... to wciąż przychodzi na 
myśl. 

Dobra upłynęła chwila nim się to 
bractwo nasyciło... Podziękował za go- 
ścinność w dobranych wytwornie sło 
wach p. Baliński z Warszawy, w i- 
mieniu goszczących, a p. wojewoda 
zaraz odpowiedział, że to przeciwnie, 
nowogrodzianie są wdzięczni za przy- 
bycie i dziękował Komitetowi za god- 
ne spełnienie trudnych i tak długich 
obowiązków. Wtedy zabrała głos p. 
Wierzbowska i energicznie zaatako 
wała wilnian, że pan wojewoda jesz- 
cze nie wasz, ale nasz, w te dni które 
organizował z nami... i serdecznie Mu 

dziękowała za trud dla tej Ziemi Mic- 
kie swiczowskiej, za zasługę ożywienia 
Jego kultu, mogącego w tych ciężkich 
moralnie czasach być drogowskazem 
dla młodego pokolenia Wilnianie mieli 
miny cicho zadowolone jak ci, którym 
bez zasługi coś się dobrego trafi. W o 
gólnym wesołym gwarze rozmów, 
wszyscy chcą się dzielić wrażeniami 
i gawędzić o interesujących sprawach, 
przechodzimy przez teren kawiarń i 
projektowanego ogrodu miejskiego, a 
przez ten czas filmują nas zawzięcie... 

Utknąwszy u Lejpunera, a inni w 
Ognisku, przy kawie i winie dalszy 
ciąg dowcipów i szampańskich nastro- 
jów, kto się wyrwał, szedł podumać 
koło kopca, Farze się przyjrzeć, a tu 
już na Akademję pora. W praktycznie 
zbudowanej sali teatru, ubranej gu- 
stownie polnem kwieciem, przemawia 
p. Parandowski, śpiewa doskonale p. 
Wyleżyńska, piosenki Paderewskiego 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pan Prezydent chrzestnym ojcem 

siódmego syna gospodarza zašciankowego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej wy 
raził zgodę na wpisanie swego nazwis- 
ka w księgi metrykalne w charakterze 
chrzestnego ojca siódmego syna gos- 
podarza Daniela Szturo. Rodzina ta 
mieszka w zaścianku Choroszaja Jel 
1-sza, gm. parafjanowskiej, pow. dzi- 
śnieńskiego i składa się z synów Ed- 
warda lat 11, Jana lat 10, Franciszka 
lat 8, Józefa lat 7, Wincentego lat 5, 
Antoniego lat 2 i siódmego syna Kazi- 
mierza Stanisława, który urodził się 

w dniu 28 marca b. r. Rodzina Danie- 
la i Marji Szturo cieszy się dobrą opin- 
ją i sympatją w okolicy. Chrześniak 
otrzymał od Pana Prezydenta za poś- 
rednictwem Wileńskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego książeczkę oszczędnościo 
wą P. K. O. na 50 zł. Ozdobna książe 
czka zaopatrzona fotografją Pana Pre 
zydenta ma w rubryce stosownej wpi- 
sane nazwisko Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej jako składającego dar na 
rzecz chrześniaka. 

Ogromne pożary na Wileńszczyźnie. 
Poedpalenie w m-ku Kurzeniec. We wsi Łapono ogień strawił 

23 budynki. 
W ubiegłe dwa dni Wileńszczyznę na- 

wiedziła istna klęska pożarów, które wy- 
rządziły wielkie szkody, a w większości w; 
padków, jak to ustaliło dochodzenie, wyni- 
kły naskuiek podpalenia, 

Między innemi duży pożar wybuchł w 
m-ku Kurzeniec, pow. wilejskiego. Ogicń 
z niezwykłą szybkością objął 4 domy mie- 
szkalne i kilka zabudowań gospodarczych. 

Dzięki energicznej akcji miejscowego od- 
działu ochotniczej straży pożarnej i udzis- 
le w akcji ratowniczej mieszkańców miaste- 
€zka i policji, ogień udało się zlikwidować. 
Straty wynoszą ponad 55.000 złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
pożar powstał naskutek zbrodniczego podpa 

lenia. Sprawcy narazie nieujawnieni. Dalsze 
dochodzenie w toku. 

Jeszeze groźniejszy pożar nawiedził w 
dniu wczorajszym wieś Łapono (gm. dziś 
nieńskiej). W ogniu spłonęły 23 zabudowa- 
nia wraz z żywym i martwym inwentarzem 
Straty sięgają ponad 100.060 zł. 

Również w tym wypadku są poszlaki, že 
pożar powstał naskutek podpalenia. Policja 
wszezęła dochodzenie. 

We wsi Usolta (gm. brasławskiej) areszto 
wano mieszkańca tej wsi Masłowskiego, któ 
ry podpalił zabudowania swego sąsiada, Po- 
żar zniszczył kilka budynków, wyrządzając 
znaczne straty. (e). 

Podpalenie lasu państwowego. 
W dniu wczorajszym wybuchł du- 

ży pożar w lesie wpobliżu Nowej- 
Wilėjki. Ogień zniszczył 1 ha dobrego 
budulcowego lasu wyrządzając znacz- 
me szkody na 150,000 złotych. 

Okazało się, że pożar powstał na- 
skutek podpalenia, którego dokonał 
niejaki Antoni: Tomaszewiez. 

Tomaszewicza aresztowano. Dal- 
sze dochodzenie w toku. (C) 

Ogromny požar w Domaniewiczach. 
Spłonął tartak i 100 sążni budulca. 4 osoby doznały 

poważnych poparzeń. 
Ubiegłej nocy wybuchł duży pożar w tar 

Taku p. Szerwiekiego w Domaniewiczach, 
powiatu dziśnieńskiego. 

Ogień strawił budynki fabryczne, oraz 
400 sążni budulca i desek. 

Straty bardzo znaczne. 

Podczas pożaru 4-ch robotników odnios- 
ło poważne poparzenia. Szczególnie ucier- 
piał robotnik Jan Morniac, którego w stanie 
groźnym przewieziono do szpitala. Przyczy 
na pożaru narazie nieustalona. Dochodze- 
nie prowadzi miejscowy posterunek P. P. (e) 

EJSZYSZKI 
+ Włąmanie, W miasteczku Ejszyszki 

miewykryci dotychczas sprawcy dokonali wła 
mania do pracowni krawieckiej Mowszy Pło- 
<kiego, któremu skradli 25 marynarek, 30 
spodni, 1 palto letnie damskie, jedno palto 
„damskie pluszowe „i różne materjały. Rabu- 
sie dostali się do pracowni przeż OKNO. USU- 
wając szybę. 

+ Nieostrožny szofer. W niedzielę oko 
ło godz, 10 rano, na szlaku Wilno-Grodne. 
pomiędzy Ejszyszkami a Jurżdyką, samochód 
osobowy Nr.. 77824/Bł, prowadzony przez 
szofera Glinajewskiego Czesława z Łomży, 
jadąc'w stronę Wilna, najechał na 11-letnia 
Helenę Bartoszewiczównę z Dociszek. Dziew 
<zynka uległa złamaniu prawego podudzi: 
i odniosła szereg obrażeń, kwalifikowa- 
nych przez lekarza jako cięż 

  

  

      

+ Zmiażdżony przez kamień. W sobotę 
ub. tygodnia mieszkaniec wsi Szudziny gm. 
<jszyszkiej Stankiewicz Jan został przygnie- 
ciony przez ogromny kamień, który odko: 
pywał, chcąc go wydobyć z ziemi. W pewnej 
<hwili kamień posunął się w stronę Stankie- 

  

   
wicza, miażdżąc go swoim ciężarem. Zwłoki 
Stankiew dotą z pod kamienia nie wy- 
<dobyto. 

+ Najšeie na piwiarnie. Onegdaj okolu 
godz. 10 wiecz. bracia Tunkiele Siemion i 
Władysław, znani na lidzkim bruku awan- 
turnicy, dokonali najścia na piwiarnię przy 
ul. Wyzwolenia, żądając od właściciela Szaji 
Bojarskiego wydania im wódki. Gdy Bojat- 
ski odpowiedział, że wódki niema, Tunkiele 
zdemolowali lokal oraz urządzenie sklepowe, 
wybijając drzwi i okna wraz z ramami. 
Właścicielowi piwiarni przebili nożem rękę. 
Po napadzie awanturnicy umknęli. 

    

-+ Pożary. W ostatnich dniach ubiegłego 
tygodnia na terenie powiatu lidzkiego, wsku- 
tek wadliwej budowy kominów, spłonęło wie 
e budynków w różnych miejscowościach 
jak Kulbaki gminy tarnowskiej, Nejry gmi- 
ny wiawiórskiej oraz Ułanowszczyzna gmi- 

-20 tys. z 

ny raduńskiej, na sumę ogólną około 30 tys. 
zł. nie licząc narzędzi rolniczych, sprzętów 

domowych i inwentarza. 

Onegdaj wieczorem we wsi Łazaryszki 
gminy werniańskiej powstał pożar naskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem w 
zabudowaniach  Zdanowicza / Wincentego, 
Ogień strawił 6 gospodarstw, wraz z inweu 
tarzem, zbożem i sprzętami. Straty wynoszą 

o W. lokalizowaniu pożaru brały 
trzy straże ogniowe z Werenowa, Bieniakoń 
i Powginian. 

-+ Utonięcie. W ostatnich: dniach ub. tv- 
godnia mieszkanka wsi Pudzino, gm. dogu- 
dowskiej Mazurówna Wiera,  przechodząe 
przez kładkę na rzece Nalibówce, spadła da 
wody i utonęła. Zwłoki wydobytó. + 

Z POGRANICZA 

    

+ OFENZYWA SZCZUROW NA POGRA 
NICZE. Wobec zastraszającej ilości szezu- 
rów w Białorusi sowieckiej, niszzcących 
wszystko, eo się niszezyć daje, władze sowie- 
ekię podjęły z niemi walkę przy pomocy 

gazów. W rezultacie miljony tych zwierząt 
uciekły do Łotwy, wzniecając tam popłoch 
i zaniepokojenie, ostatnio zaś ukazały się 
na pograniczu polsko-sowieckiem, grożąc na 
jazdem na Połskę. 

-+ Aresztowanie defraudanta. Onegdaj 
w rejonie Kozłowszczyzny patrole KOP. za- 
trzymały osobnika, który usiłował przedo- 
stać się zagranicę. Po wylegitymowaniu go 
okazało się iż jest to Władysław Rządkie- 
wicz, kierownik składów towarowych jed. 
nej z firm warszawskich, Rządkiewicz do- 
puścił się znacznej defraudacji, co go zmu- 
siło do ucieczki zagranicę. 

Rządkiewicza przekazano władzom sądo 
wym. 

-+ Nieznany samolot na pograniczu. 
Onegdaj nad gminą zaleską, pow. brasław- 
skiego, zjawił się tajemniczy samolot bez 
barw państwowych. Samolot szybował na 
wysokości 150—200 mtr. 

Zachodzi podejrzenie, iż był to samolot 
litewski. , k 

do słów Miekiewicza, zespół kameral- 
ny im. Moniuszki gra kwartety, recy- 
tują pp. Wyrzykowski, wysoce arty- 
stycznie i z uczuciem i p. Białkowski. 
ze sztucznym patosem, który razi. Ale 
bodaj najsilniejsze wrażenie zrobiło 
przemówienie wygłoszone z doskonałą 
swadą i namiętnem  przekon. przez 
prof. Konrada Górskiego pt. „Patrjo- 
tyzm Mickiewicza a ideały państwowe 
nowoczesnej Polski*, W świetnej pa- 
raleli przerzucił p. Górski pomost po- 
między głoszonemi przez Adama 
wszechludzkiemi ideałami wolnościo- 
wemi, a koniecznością obecną, wciąż 
żywą, wcielenia tych ideałów. pod 
groźbą ulegnięcia niebezpieczeńtwom 
wschodu (Rosji), i zachodu, (Niem- 
com). Był to jakby program politycz-- 
no-społeczny, oparty na rdzennej pod- 
stawie moralnej siły duszy polskiej i 
jej kultury, jako rzeczowy, realny a 
zdrowy, nakaz rozwoju narodowego. 
Po Akademji wilnianie otaczają p. 
Górskiego, zapraszają na odczyty, a 
ten miły i pełen zdrowego entuzjazmu 
człowiek obiecuje, że w jesieni przy- 
jedzie. 

Zwiedzamy Wystawę / Mickiewi- 
czowską, pp. Złotnicka i Kościałkiewi- 
czówna ułożyły ją wzorowo i tak we- 
dle wszelkich zasad muzeologji. że za- 
służyły sobie na pochwałę profesorów 
Romera, Ujejskiego i w-min. Żongołło- 
wicza, których oprowadzają po poko- 
jach b. województwa. Doskonałym po- 
mysłem było wydanie p. red. Piniego 
Dzieł Mickiewicza za 4 zł. 50 gr.-- 

_ sprzedano 500 egz. Napiszę o tem ob- 
szerniej. 

ka Resztę wieczoru zajmuje widowi- 

sko ludowe na terenie Zamku. Jak 
wszystko, tak i to, pod względem tech- 
nieznym nie pozostawiało niz* do ży- 
czenia. Młodzież miejscowa, reżysero- 
wana przez p. Dracza, tańczyła spraw- 
nie krakowiaki i lewonichę naprze- 
miany, kozaka i kadryła, śpiewała 
chórem, recytowała tekst. okoliczno- 
šeiowy „kupalny“. Ale trzeba katego- 
rycznie zastrzec się przeciwko temu 
amalgamatowi ludowemu polsko-bia- 
łoruskiemu, t. j. tłumaczenia biało- 

ruszczyzny z melodjami tutejszemi na 
polskie. Ani to etnograficznie wierne. 
ani regjonalne, literatura nieffhiej- 
scu. Powrócimy do tego tematu, gdyż 
trzeba zająć wyraźne stanowisko tak 
jak w sprawie tkanin ludowych, szczę- 
śliwie ocalałych od _ przetworzenia 
przez instruktorów przybyłych z in- 
nych stron. Zafackać cechy ludu miej- 
scowego w dziwacźnym elaboracie jest 
sztucžnošcią, przeciw której zebrani 
literaci i miejscowi ludzie protestowali 
w rozmowach. Ludowości mickiewi- 
czowskiej, nowogródzkiej, to nam nie 
dało. 

"Przy blasku ogniska Kupały roz- 
chodzą się zmęczeni wrażeniami goš- 
cie, siedzą jeszcze po lokalach, jedząc 

i gawędząc, a poetyczniejsze osobniki 
wymykają się by marzyć na wzgó- 
rzach lub przespawszy* się, witać 
wschód słońca na. Kopcu. 

{ Hel. Romer. 
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Marszałek Senatu Raczkiewicz na 
terenach dottniętych powodzią, 

W dniach od 26 do 29 czerwca r. b. 
bawił na terenie województwa wileń- 
skiego p. marszałek Senatu Włady- 
sław Raczkiewicz, który jako prze- 
wodniczący Głównego Komitetu Spo- 
łecznego Pomocy Ofiarom Powodzi 
zwiedzał miejscowości dotknięte tego- 
roczną klęską powodzi, interesując się 
działalnością miejscowych komitetów 
społecznych pomocy powodzianom 0- 
raz potrzebami poszkodowanej ludno- 
ści. 

W dniu 26 czerwca p. marszałek 
Raczkiewicz zwiedził wieś Przewozy 
gm. smorgońskiej, która w powiecie 
oszmiańskim najbardziej ucierpiała 
od powodzi.. Na miejscu p. marszałek 
zetknął się z ludnością tej wsi oraz 
wysłuchał sprawozdania księdza pro- 
boszcza Czerniaka, przewodniczącego 
miejscowego / komitetu społecznego. 
Wieczorem dnia 27 czerwca p. mar- 
szałek Raczkiewicz przybył do Głę- 
bokiego gdzie serdecznie był wiłany 
przez zebraną licznie ludność miasta 
i miejscowe organizacje społeczne. 
Następnego dnia p. marszałek Racz- 
kiewicz w towarzystwie starosty po- 
wiatowego p. M. Jankowskiego udał 
się do Dzisny. W Dziśnie Rada Miej- 
ska m. Dzisny wręczyła dyplom oby- 

watelstwa honorowego m. Dzisny, na- 

dany p. marszałkowi uchwałą Rady 
Miejskiej za troskliwą opiekę nad lud- 
nością miasta w latach klęskowych 
1928/29 oraz po klęsce powodzi w ro- 
ku bieżącym. Następnie p. marszałek 
objechał dzielnice miasta nawiedzone 
przez powódź oraz udzielił doraźnych 
zapomóg najbiedniejszym mieszkań- 
com m. Dzisny. 

* W ezasie pobytu p. marszałka w 
Dziśnie odbyło się pod Jego przewod- 
nietwem posiedzenie miejscowego ko- 
mitetu' powodziowego. Po wysłuchaniu 
sprawozdania burmistrza miasta. p. 
Puciaty, ilustrującego stan zniszczenia 
m. Dzisny oraz dotychczasowej po- 
mocy. ze.strony Rządu i społeczeństwa, 
p. marszałek Raczkiewicz w imieniu 
Komitetu Głównego złożył serdeczne 
podziękowanie staroście Jankowskie- 
mu za jego wyjątkową iniejatywę, wy- 
kazaną przy organizacji akcji społecz- 
nej pomocy powodzianom. W końcu 
posiedzenia przedstawiciel miejsco- 
wego komitetu p. Bujwid złożył p. 
marszałkowi Raczkiewiczowi i na jego 
ręce Komitetowi Głównemu serdeczne 
podziękowanie za tak troskliwą opie- 
kę i wydatną pomoc dla ludności m. 
Dzisny. Z Dzisny p. marszałek udał się 
do Mikołajewa zwiedzając po drodze 
teren zniszczeń powodziowych w gmi- 
nie mikołajewskiej wzdłuż rzeki Dźwi 
ny. W Mikołajewie witała serdecznie 
p. marszałka ludność miejscowa. Ra- 
da. gminy mikołajewskiej wręczyła 
p. marszałkowi dyplom obywatelstwa 
honorowego tej gminy, nadany uchwa- 
łą Rady za troskliwą opiekę nad_lud- 
nością gminy w latach klęski powodzi 
1928/29 oraz.po klęsce powodzi w ro- 
ku bieżącym. Z Mikołajewa p. mar- 
szałek udał się do Głębokiego a stam- 
tąd dnia 29 czerwca do Wilna, skąd 
tegoż dnia wieczorem wyjechał do 
Warszawy. 

Przy przejeździe przez powiat wi- 

  

* lejski delegacja Rady m. Wilejki wrę- 
czyła p. marszałkowi dyplom obywa 
tela honorowego miasta, nadany u: 
chwałą Rady w kwietniu r. b. w uzna: 
niu zasług na stanowisku wojewody 
wileńskiego i ministra Spraw We- 
wnętrznych, położonych w praey za- 
równo dła dobra całej Ziemi Wileń- 
skiej jak i dla dobra m. Wilejki. 
Uchwałą tą została również przemia- 
nowana jedna z większych ulic m. 
Wilejki na ulicę imienia Władysława 
Raczkiewicza. 

Jak się dowiadujemy, p. marszałek 
Raczkiewicz z uznaniem wyrażał się 
o skutecznej i celowej pracy miejsco- 
wych komitetów społecznych, z dzia- 
łalnością których miał możność zapo- 
znania się na miejscu oraz przyrzekł 
komitetom dalszą  pomoe w miarę 
zwiększania się funduszów Komitetu 
Głównego, która to pomoc będzie skie- 
rowywaną za pośrednictwem komite- 
tu wojewódzkiego w Wilnie. 

Ofiary na powodzian. 
Zalesie dziśnieńskie. Staraniem Ogniska 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żale- 
siu, w dniu 6 czerwca b. r odbyła się w loka 
lu Urzędu Gminy zabawa taneczna. 

50 proc. dochodu przeznaczono na po- 
wodzian. 

   

      

Popierajcie Ligę Morską 
=== i Rzeczną!! 

+. 
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Pierwszy dzień wprowadzenia 
tóg i biretów w sądownictwie 

wileńskiem. 

Począwszy od dnia dzisiejszego 
wszyscy sędziowie, przedstawiciele 
urzędu prokuratorskiego i adwokaci, 
biorący udział w rozprawach sądo- 
wych na terenie Sądu Apelacyjnego 
Wileńskiego, występować będą w to- 
gach i biretach. 

Togi sędziów będą posiadały na- 
szywki zielone i tak: sędziowie sądów 
grodzkich — jedną, okręgowych — 
dwie i apelacyjni — trzy naszywki. 

Przedstawiciele urzędu prokurator- 
„skiego na togach będą mieli naszywki 
czerwone, zaś adwokaci koloru fiole- 
towego. K. 

WMIDENSKI 

Początek realizacji projektu parku miejskiego 
Projekt urządzenia wielkiego par- 

ku miejskiego zaczyna się powoli rea- 
lizować. Magistrat ogrodził już Alta- 
rję od strony Antokola i zamierza w 

dalszym ciągu ogradzać cały teren 
projektowanego parku. Po tych wstęp- 
nych pracach nastąpi dalsza realiza- 
cja projektu. 

Dziś podpisanie umowy z „Arbonem”. 
Wezoraj odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Magistratu, na którem zo- 
stała ostatecznie uzgodniona umowa 

miasta z „Arbonem*. Dzisiaj ma się 
odbyć podpisanie umowy. 

  

Granat na dworcu kolejowym w Wilnie. 
Wczoraj nad ranem policja wileń- 

ska zaalarmowana została wiadomo- 
ścią o znalezieniu granatu na dworcu 
kolejowym w Wilnie. 

Wyjaśniło się, że granat znalezio- 
ny został przez robotników . kolejo- 
wych w 100 krokach od budynku sta- 
cyjnego, pomiędzy budynkami war- 
sztatowemi dworca wileńskiego. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na 
miejsce odnalezienia granatu natych- 
miast udali się przedstawiciele władz 
sądowo - śledczych i policyjnych wraz 
Zz pirotechnikiem-speejalistą, który 
granat usunął. 

Tymczasem ustalono, 

    

że jest to 

stary granat francuski pozbawiony 
nawet zapalnika, tak że wybuch mógł 
nastąpić jedynie wówczas, gdyby 
granat wrzucono do ognia. 

Władze śledcze przypuszczają, że 
tym razem w fakcie odnalezienia tego 
granatu nie można dopatrzeć się jakie- 
gokolwiek bądź usiłowania zamachu 
sabotażowego. Dalsze dochodzenie po- 
licyjne prowadzone jest w kierunku 
wyjaśnienia skąd granat ten mógł po- 
chodzić. 

O wynikach śledztwa po ukończe- 
niu takowego poinformujemy jeszcze 
naszych czytelników. (©) 

Dorożkarz-bandyta. 
Rabował i katował pasażerów. 

W ubiegłą niedzielę do wydziału śled- 

czego w Wilnie zgłosiła się stała mieszkan 

ka Turgiel, Anastazja Monkiewiczowa, któ- 

ra złożyła następujący meldunek: 

W, niedzielę nad ranem wynajęła na ro- 

gu ul. Królewskiej dorożkę i kazała się za- 

wieźć na dworzec kolejowy. Miast jechać na 

dworzec najbliższą drogą, t. zn. ul. Wielką 

i Ostrobramską, doreżkarz skręcił nagle na 

ulicę Subocz. Monkiewiczowa, nie orjentu- 

jąc się nie zwróciła na to. najmniejszej u- 

wagi. W pewnej chwili, kiedy dorożka prze: 

ježdžala wpobliżu domu, gdzie mieści się 

Urząd Pośrednictwa Pracy, dorožkarz na: 

gle zatrzymał konia i błyskawicznym ru- 

chem uderzył Monkiewiezową  jakiemś tę 

pem narzędziem w głowę. Monkiewiczowa 

wypadła z dorożki. Wówezas dorożkarz za: 

brał jej płaszcz z wartościowym kołnierzem 

futrzanym, torebkę, zawierającą 36 zł. go: 

tówką oraz dokumenty i szybko. odjechał. 

W związku z zeznaniem Monkiewiczowej 

policja wdrożyła energiczne dochodzenie, 

które jeszcze tegoż dnia uwieńczone zosta 

ło pomyślnym wynikiem i dorožkarz-bandy- 

ta 20-letni Leon Sylwestrowicz, zamieszkały 

przy ul. Betlejemskiej Nr. 20 został ujęty 

i osadzony za kratkami. у 

W toku dalszego dochodzenia wyjaśniło 

się, że Monkiewiczowa bynajmniej nie była 

pierwszą ofiarą zuchwałego bandyty-doroż- 

karza. 

Tak np. ustalonem zostało, że przed pa- 

ru tygodniami obrabował on w ten sam spo 

sób szofera Łabowicza, kupea niejakiego 

Goldszmidia, zaś w zimie przy zauiku Ka 

zimierzowskim dwóch przyjezdnych do Wil- 

na, którym odebrał pieniądze pod groźba 

rewolweru. A 

Sylwestrowicz do inkryminowanych prze- 

stępstw przyznał się. Ś +00) 

„Duchy” na ul. Żubrowej. 
Wyrafinowany pian właściciela domu. 

Mieszkańcy domu przy ul. Żubrowej, róg 
ul. Zgoda znajdują się ostatnio pod wraże- 
niem tajemniczych wypadków, rozgrywaja- 
cych się w tym domu. 

Mianowicie: od kilku dni po nocach, a 
nawet i w dzień dają się słyszeć jakieś po- 
dejrzane szmery, Ktoś puka na strychu i 
zrzuca na ziemię dachówki, przewraca sto- 
jące w przedsionkach meble, wylewa wodę: 
Тр 

Zabobonni mieszkańcy wierzą, że te. nie- 

samowite harce wyprawiają: „duchy i ży- 
ja w wiełkim strachu. 

Lecz są i tacy, którzy nie cheą wierzyć 
w „duchy* i znajdują inne tłumaczenie dla 
tych niesamowitych wypadków. Twierdzą 
oni, że ma się tu do czynienia ze specyficz- 
ną taktyką właściciela domu, który chce w 
tak oryginalny spósób wyeksmitować ze swe 
go domu biedną rodzinę z R 0 dzie 

ci. e) 

Zabójstwo na ul. Newogrėdzkisį. — 
ÓW nocy z 27 na 28 b. m. na tle osobi- - 

stych porachunków pomiędzy Szarejko Bro- 
nisławem (Zgoda 12) a Gryszkiewiczami Sta- 
nisławem i Władysławem (Pokój3 i Koszy- 
kowa 56) powstała bójka, w ezasie której 

Gryszkiewicz Władysław uderzył nożem w 
okolicę serea' Szarejko Bronisława, który 
przed przybyciem Pogotowia Ratunkowego 
zmarł, Gryszkiewiczów zatrzymano. 

  

KRONIKA 
Dziś: Runolda. 

Jutro: Nose N.M.P, 

  

Wschód słończ—g, 3 m, 19 

Zachód » —g, 20 m. 00 

Spostrzeżenia Zakładu Metecroleg]: U. $. B 

w Wilnie z dnia 30/VI—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia -|- 179 C. * 

* najwyższa: — 20° С. 

ś najniższa: -|- 139% С. 

Opad w milimetrach: 3,0 

Wiatr przeważający: zachodni. 

*Tendencja baromai lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

  

  

KOŚCIELNA. 
— Nabożeństwo za Kościół i Ojca Św. 

W: poniedziałek z rozporządzenia Kurji Me- 
tropolitalnej we wszystkich kościołach od- 
było się solenne nabożeństwo za Kościół Ka: 
tolicki i Ojca Św. z powodu wystąpień an 
tykatolickich we Włoszech i Hiszpanii. 

MIEJSKA. 
— Ceny na chleb nie mogą być przekra- 

czane. Pomimo ogłoszonego swego czas 
przez p. Starostę Grodzkiego cennika na pie 
czywo stwierdzono wypadki pobierania 
przez niektórych piekarzy ceny wyższej, ani- 
żeli ustanowiona na 48 gr. cena klg. chleba 
t. zw. pytlowego. Wobec tego p. Starosta Gro 
dzki wzywa mieszkańców, ażeby nie płacili 
więcej, aniżeli 43 gr. za klg., a wrazie żąda- 
nia ceny wyższej należy powiadomić najbli- 
ższy posterunek policyjny, który pociągnie 
winnych do odpowiedzialności 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, kto- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 
"Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego przy 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

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

SPRAWY SZKOLNE. 

— Poświęcenie sztandaru szkoły powsze- 
chnej Nr. 29. Dnia 27 b. m. odbyło się po- 
święcenie sztandaru szkoły powszechnej Nr. 
29 na Antokolu. Aktu poświęcenia dokonał 
J. E. Ks. Biskup Władysław Bandurski. Ro- 
dzicami chrzestnymi byli gen. Lucjan Żeligo. 
wski i p, Marja Młodkowska. Po wbiciu gwo 
ździ wygłosili przemówienia insepektor szko! 
ny p. St. Starościąk, gen. Żeligowski, przed. 
stawiciel komitetów rodzicielskich p. St. 
Goleniowski oraz kierownik szkoły p. Edw. 
Biwan. W przerwach między przemówienia- 

mi przygrywała organkowa orkiestra pod ba- 
tutą p. Macejewskiego. Wreszcie odbyło się 
rozdanie nagród i świadectw szkolnych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zarząd Główny Legji Inwalidów Wojsk 
Polskich wzywa do niezwłocznego zwrócenia 
posiadanych legitymacyj, mupoważniających 
do rozsprzedaży obrazków na rzecz Legji 
Inwalidów Wojsk Polskich tych akwizyto 
rów, którzy dotychczas tego nie uczynili. 

Równocześnie uprzejmie  komunikujeniy 
P. T Publiczności, że akcja rozsprzedaży о- 
brazków itp. na rzecz Legji Inwalidów 
Wojsk Polskich: została. ostatecznie zlikwi. 
dowana. w dniu 31 maja 1931 r. 

Wobec powyższego osoby trudniące się 
nadal rozsr а tych przedmiotów i łe 
gitymujące upoważnieniem Zarządu 
Głównego „Legji Inwalidów. Wojsk Polskich 
działają nieprawnie. 

Wszystkich, którzy zauważą wyżej wv- 
mienione wypadki rozsprzedaży, uprzejmi» 
prosimy o łaskawe zawiadomienie o nich 
organów bezpieczeństwa publicznego, 

Równocześnie komunikujemy, że Legja 
Inwalidów Wojsk Połskich po zlikwidowa- 
niu akcji rozsprzedaży obrazków, obecnie 
żadnych zbiórek, kolportażu itp. nie doko 
nuje. 

  

    

      

  

    

  

Zarząd Główny 
Legji Inwalidów Wojsk Polskich 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Ministerstwo odpowiada  żydowskie- 

„mu Komitetowi Oświatowemu, Żydowski Cen 
tralny Komitet Oświatowy w Wilnie, ostat 
nio koncesjonarjusz niedawno zamkniętego 
seminarjum nauczycielskiego, otrzymał z M 
nisterstwa Oświaty odpowiedź na swą rek 
mację przeciwko kuratorjum za zamknięci 
seminarjum. W swej odpowiedzi minister 
stwo komunikuje, że reklamację rozpatrzyłe 
i załatwiło ją odmownie. 

W ten sposób całą tę sprawę należy u- 
ważać na zlikwidowaną. 

— Egzaminy dla kandydatów na rabinów 
i podrabinów. Osoby, które ubiegają się o 
stanowiska rabinów i podrabinów w gmi 
nach wyznaniowych żydowskich na terenie 
woj. wileńskiego, a które dotąd nie uzyska 
ły z Ministerstwa Wyznań Religijnych i © 
świecenie Publicznego zwolnienia z egzami- 
nów z języka polskiego, powinny stanąć do 
egzaminów przed komisją egzaminacyjną 
w dniach od 6 do 9 lipca r. b. włącznie, w 
tym bowiem terminie komisja egzaminacyj- 
na będzie urzędowała w Wileńskim Urzę: 
dzie Wojewódzkim w roku bieżącym po raz 
ostatni. Dodać należy, że zatwierdzenie przez 
władze państwowe wybranych kandydatów 
na stanowiska rabinów i podrabinów w gmi- 
nach żydowskich nie będzie mogło nastąpić 
bez wykazania się przez osoby zainteresowa 
me zaświadczenia komisji egzaminacyjnej. 

RÓŻNE. 
— Zainteresowani w eksporcie bitych cie- 

lą do Austrji mogą przeglądać w Izbie Prze- 
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Wrażenia z kiermaszu, 
Nigdy chyba jeszcze kiermasz na Św.Św. 

Piotra i Pawła nie rozłożył się tak szeroko, 

jak. tego lata. Od boiska 6 p. p. leg. het, 
aż poza kościół powyciągały się długimi 
szeregami stragany, postłaczały się wozy : 
przekupnie, rozkładający towar wprost na 
ziemi. 4 

Między tem wszystkiem  przewalalo się 
mrowie ludzkie, wciskając się wszędzie, na- 
wet na pobliskie wzgórza, obsiadując je i 
przysłuchując się kiermaszowej wrzawie. 

A wrzawy było poddostatkiem. Dzieciska z 
uciechy dmuchały w różne piszczałki, aż w 
uszach wierciło, katarynka przy karuzeli 
fałszowała tradycyjnie, zdała zaś co 
chwila słychać było uderzenie mło: 
tem w popularny już „siłomierz*. Niekiedy 
po uderzeniu następował słaby wystrzał, wte 
dy wrzawa jeszcze więcej się wzmagała -- 
dowód uznania dla siłacza. 

W innem znów miejscu jakaś kobiecina 
wyśpiewywała pieśni pobożne, przygrywa- 
jąc na harmonijce, to znów ktoś donośnym 
głosem deklamował wiersz biograficzny, opi 
sując, przeraźliwemi słowy swój nieszczę- 
śliwy los, który miały złagodzić datki roz 
rzewnionych słuchaczy. Z karuzeli co chwi- 
la dolatywały krzyki i piski niewiast, nie- 
przyzwyczajonych do szybkiej wirowej jaz 
dy i bohaterskie okrzyki dżigitujących - na 
drewnianych konikach młodzianów, i z dii- 
mą spoglądających na wyłękłe niewiasty. 
A tłem całej kakofonji był pogwar tysięcy 
ludzi, kupujących, sprzedających i targu- 
jących się. 

Na straganach i wozach wznosiły się 
sterty uświęconych tradycją obwarzanków, 
ustawionych rzędami serc, a dalej różnega 
towaru tyle, że chyba na całe życie można- 
by było zaopatrzyć się we wszystko, zaczy 
nając od zabawek, a kończąc na wozach. 
Jak każdy jednak kiermasz (Kaziuk — wy- 
roby -drewniane, św. Jerzy i Jan zioła) tak 
i św.św. Piotr i Paweł ma swój towar. za 
sadniczy — tkaniny. Nawieziono ich tyle, 
że możnaby odziać ozdobić całe Wilno. 
Płótna, ręczniki, kilimy, wełny, sukna — 
ale płócien najwięcej. Rozłożył się ten to 
war na ulicy Leśnej i Holenderni i wabił 
do siebie białością, różnokołorowemi wzora 
mi i fantazyjnemi haftami. Nawet tranzak 
cje zawierano częściej tu, niż w innych za- 
kątkach kiermaszu, gdzie oprócz napojów 
chłodzących i obwarzanków mało kto co kn 
pował.Obwarzanki zaś miały jak zwykle nad 
zwyczajne powodzenie, bo tak się już. utar- 
ło, że każdy wilnianin poczytuje sobie nie. 
mał za obowiązek — zaoszczędzić kilka gre 

i bodaj za ostatnie kupić przynajmniej 
ę malutkich obwarzanków lub serce. 

, kupowali wszyst jędni mniej, inni 
więcej — wedle zasobów — rzadko jednak 
kto powracał z kiermaszu do domu bez 
tradycyjnej ozdoby — wiązki obwarzanków. 

ITT 

mysłowoHandłowej w Wilnie, Trocka 3 teł. 
17-25 odpis noty austrjackiego związkowego 
ministerstwa rolnictwa i lasów, skierowanej 
do gremjum handlarzy bydła w Wilnie, w 
której zawarte są nowe warunki eksportu 
bitych cieląt do Austrji. 

  

   

      

     

"_. ZABAWY, 

— Zabawa w ogrodzie. W nadchodzącą 
niedzielę „Rodzina Policyjna* Koło m. Wil- 
na urządza w ogrodzie „Zakret* wielką ca 
łodzienną zabawę ludową w połączeniu z sze 

regiem atrakcyj, jak: strzelnica, losy szczę 
ścia, karuzela, siłomierz, słup szczęścia itp. 

Jako specjalny dział przewidzana jest w 
godzinach popołudniowych, zabawa dla dzia 
ci pod kierownictwem freblanki, przyczem 
wyznaczony jest w rozmaitych grach sze- 
reg. nagród. 

Przez cały czas zabawy przygrywać bę- 
dzie orkiestra do tańca. В 

Wstep 50 gr., dla dzieci i młodzieży --- 
30 gr. 

2 e. 

Ука TEATR | 
— Teatr Miejski w „Łutni* Dziś e 

godz. 8 m. 15 ujrzymy arcywesołą krotochwi 
lę W. Rapackiego” (syna) „Cichy wspólnik*, 
która wywołuje prawdziwe salwy Śmiectiu 
na rozbawionej widowni. Doskonała obsada 
w osobach: Sawickiej, Zełwerowiczówny, Bał. 
cerzaka oraz Wyrwicza znalazła wdzięczne 
pole do popisu aktorskiego w świetnie przez 
autora postawionych rolach. Ogółny po- 
kłask wywołuje śpiewana przez p. S. S4- 
wicką piosenka „Zawsze będę cię kochała”, 

do której akompanjuje p. Zygmunt Wajn- 
berg. > 

— Teatr Letni w ogrodzie po-betrnardyń: 
skim. Dziś o godz. 8 m 15 wiecz ukaże sie 
głośna sztuka Vicki Baum p. t. „Ludzie w 
hotełu*, w reżyserji i z udziałem R. Wasi- 
dewskiego. W. pozostałych rolach występuje 
niemal cały zespół Teatrów Miejskich z Ejch 
lerówną, Niwińską, Rychłowską, Ciecierskim 

Jaškiewiczem i Kreczmarem na czele. 
Zarówno pomysłowe dekoracje kompozy 

cji J. Hawryłkiewicza, jak i oprawa świetl- 
na i dźwiękowa przyczyniają się niemało do 
powodzenie tego niezwykle oryginalnego wi- 

dowiska. 1 ;, 

— Dzisiejszy koneert popuiarny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 1: 
wiecz. odbędzie się w ogrodzie po-bernardyń 
skim koncert popułarny z udziałem orkiest- 
ry 5 p. p. Leg. pod batutą por. M. Koście: 
Szy, która wykona szereg utworów Mevye- 
beera, Czajkowskiego, Fridmana i innvch. 
Pozatem w koncercie wystąpią artyści Te- 
atrów Miejskich: Sawicka, Baleerzak, Milec 
ki oraz Żurowski. Akompanjuje p. Zygmunt 
Wajnberg. 

— Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja Teat 
rów Miejskich w Wilnie uprasza Szanowną 
P. T. publiczność o punktualne przybywanie 
do teatru, co umożliwi rozpoczynanie wid» 
wisk w czasie oznaczonym i kończenie ich 
o niezbyt późnej godzinie 

RABJO 
Fała 244 m. mocy 21,5 kw. 

ŚRODA, dnia i lipca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty. 
Program dzienny. 16.00: Aud, dla dzie 

Niedźwiedziątko* opowiadania dla 
«30: Koncert dła młodzieży (płyty|. 

16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Kwestja drze 
wa w Polsce* — odczyt. 17.10: Utwory Czai- 
kowskiego (płyty). 17.35: „Gmina i pracow- 
nik gminny” — odczyt. 18.00: Muzyka lekka 
19.00: Chwilka strzelecka. 19.15: Pogadanka 
radjotechniczna. 19.35: Uwagi o prawie rad 
jowem — odcz. 19.50: Program na czwar- 
tek. 19.55: Kom. z Warszawy. 20.15: Reci- 
tal śpiewaczy A. Czapskiej. 21.00: Kwadrans 
literacki. 21.15: Recital fort. 22.15: Kom 
22.30: Muzyka lekka i taneczna. 

CZWARTEK, dnia 2 lipca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 
(płyty). 13.10: Kom. meteor z Warszawy 
16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. dla że- 
glugi. 16.50: „Łodzie podwodne" — odcz. 
17.10: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 
ne". 17.25: Utwory J. 5. Bacha (płyty). 17.35: 
„Indje a Europa“ — odcz. 18.00: Koncert 

  

  

    
   

Heleny Szyrmo-Kulickiej (fort.), prof. Her- * 
mana Sołomowa (skrz). 19.00: „Skrzynka 
pocztowa Nr. 156". 19.20: Program na piątek 
i rozmaitości. 19.40: Kom. 20.15: Koncert z 
Doliny Szwajcarskiej w Warsz. 22.00: Dja- 
log o dziennikarstwie. 22.15: Kom. i muzyka 
taneczna. 
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NOWINKI RADJOWE. 
ADOPTACJA NOWEJ STACJI. 

W życiu radjowem wileńskiem zaszedł 
w dniu 27 czerwca niepostrzeżenie ważny 
fakt. Nowa radjastacja na Lipówce została 
przejęta „ostatecznie przez „Polskie Radjo* 
od budującej ją firmy. Od tej chwili cały 
program dzienny jest nadawany na dużej 
antenie, podczas, gdy dotychczas do godz. 
16 stacja pracowała jeszcze na starej ante 
nie. Nowa fala wileńskiej radjostacji wynosi 
już od pewnego czasu 244 m. 

ADELINA CZAPSKA - DOMANIEWSKA I 
MIECZYSŁAW SALECKI PRZED MIKRO- 

FONEM. 

Na godz. 20.15 został zapowiedziany w 
Polskiem Radjo wieczór aryj i pieśni w wy- 
konaniu dwu doskonałych sił śpiewaczych 
— art. Op. Warsząwskiej Adeliny Czapskiej. 
Domaniewskiej, i znanego tenora Mieczysła- 
wa Saleckiego, który cieszy się zasłużonem 
uznaniem u nas i zagranicą, gdzie ostatn'o 
stale występował. P. Adelina Czapska- Do- 
maniewska odšpiewa 2 arje: „Kolysankę“ 
pieśń hinduską z pięknej opery Rimsk 
Korsakowa p. t. „Sadko* oraz arję „Nad 

  

  

   

  

lem* z opery „Aida“ Verdi'ego, pozatem 
dwie pieśni — Karłowicza „Mów do mn'e 
jeszcze* i Rathausa z opery „Obca ziemia”. 
W wykonaniu p. Saleckiego usłyszymy: Arję 
z opery „Janek* pełną akcentów uczucio- 
wych, Thomasa romans z opery „Mignon*, 
melodyjny „Sen* z opery „Manon* Masse- 
neta oraz arję z opery „Dziewczę z Zacho- 
du" Pucciniego. Pozatem trzy pieśni pol- 
skie: pełną pierwiastku melodyjnego „Gdy- 
bym był młodszym dziewczyno* i „Serenu- 
dę* Galla, oraz Moniuszki „Dwie zorze”. 

ч 

RADJOWY RECITAL ALFREDA HOEHNA. 

Wiadomość a dzisiejszym recitalu radjo- 
wym o godz. 21.15: Alfreda Hoehna, pianisty 
o europejskiej sławie, napewno przyjmą zna 
wcy dobrej muzyki z prawdziwem zadowo- 
leniem. Artysta ten znany jest radjosł. 
bądź z występów w Filharmonji Warszaw- 
skiej, bądź też ze swych koncertów w Radjo 
w roku zeszłym. Tym razem w ramach re- 
citalu usłyszymy „Sonate Pathćtitique" C- 
moll Beethovena, w której osiągnął genjalny 
muzyk ostateczną krystalizację patetycznego 
nastroju; Shumanna „Sceny dziecięce', która 
są obrazami wrażeń i nastrojów odległych 
wspomnień z lat dziecięcych, ujętemi w cv- 
kliczną formę minjatur fortepianowych. 
Wreszcie na zakończenie dwa utwory liry- 
czne, owiane romantycznym duchem: Pieśń 
wiosenna i „Variations sereieses* Mendels- 
sohna-Bartholdy. 

NIEDŹWIEDZIĄTKO. 

P. Zula Minkiewiczówna, znana dziecioni 
wileńskim z pieszczotliwego głosu i niesły- 
chanie miłego usposobienia mikrofonowego, 
wygłosi na całą Polskę puszystą i zabawną 
audycję dła dzieci p. t. „Niedźwiedziątko*. 

O PRAWIE RADJOWEM. 

Prawo administracyjne rozbudowało się 
w sposób tak zastraszający, że spokojny 
człowiek nie jest pewny, czy dokonywując 
normalne czynności życiowe nie narusza ja- 
kichś przepisów. Tem trudniejsze jest zor- 
jentowanie się w takich dziedzinach, jak 
prawo radjowe, młode jeszcze i niezupełnie 
usystematyzowane. Przez labirynt niepewno 
ści przeprowadzi słuchaczy mec. Stanisław 
Węsławski w dzisiejszej pogadance prawni- 
czej. 

  

SPORT 
Mistrzostwa tenisówe Wilna. 

Nie można powiedzieć, że te pierwsze ofi- 
cjalne mistrzostwa tenisowe Wilna stały па 
odpowiednim poziomie organizacyjnym i 
sportowym. Jeszcze dużo upłynie wody w 
Wilence, dopóki nauczymy się sprawności, 
pozbywając się wszelkiej prywaty i niesmacz- 

  

   

  

nych, przykrych zgrzytów, jakich musimy u- 
nikać w sporcie. 

Już parę dni przed zgłoszeniami do mi- 
strzostw Wilna kortów tenisowych zaczęła 
rozchodzić się wieść o konflikcie w łonie naj- 

lepszych graczy AZS. Wynikiem tych niepo- 

KU R J E R 

rozumień. nie ujrzeliśmy na kortach w czasie 
rozgrywek ani pani ani też pana Grabowiec- 
kiego. Jankowski czołowy gracz AZS też wo- 
lał ograniczyć się do sędziowania. Szkoda 
wielka, że najlepsze rakiety Wilna wycofały 
się ż mistrzostw, zmniejszając w znacznym 
stopniu zainteresowanie zawodami, a z dru 
giej strony ułatwili oni dojście przyjezdnym 
graczom z Warszawy do gier finałowych i 
do zdobycia mistrzostwa Wilna. 

Ogólny poziom graczy wileńskich jest sła- 
by, powiedzmy, że nawet bardzo słaby. Bą- 
dźmy szczerzy — znamy się wszyscy przecież 
od dawna, nie potrzebujemy więc chówać pod 
sukno parę krytycznych słów prawdy. 

Cieszymy się jak do nas ktoś przyjeżdża 
bo gościnność nasza, gościnność  wileńska 

jest znana w całej Polsce od dawien dawna. 
W sporcie musimy oceniać przyjezdnych gra- 
czy nietylko tą etyczną gościnnością, ale rów 
nież i wynikami, klasą, formą zawodników. 
Zbyszewski, Hincz, czy Walentynowicz nie 
są graczami ekstra klasy, nie są to tenisiści 
z którymi przegrana przynosić nam miałaby 
zaszczyt. Uważamy wręcz przeciwnie, uwa- 
żamy, a raczej uważaliśmy dotychczas że gra- 
cze wiłeńscy potrafią z powodzeniem uporać 
się jakiejś 10 czy 15 rakiecie Warszawy, tym- 
czasem, jednak przekonaliśmy się, że nieste- 
ty tacy gracze, jak Zbyszewski i Hincz roz- 
gromili każdego z naszych graczy i zabrali 
mistrzostwo Wilna i puhary, które pojechały 
do Warszawy. 

Może w przyszłości za parę lat potomstwo 
naszych asów doczeka się radośniejszego se- 
zonu może dopiero oni potrafią postawić 
sport tenisowy na odpowiednim poziomie 
„sportowym, może tytuł mistrza Wilna nabie- 
rze większej wartości, stanie się bardziej ku- 
szącym tytułem. 

Mistrzostwa w zasadzie swojej nie mogą 
być nigdy zawodami o charakterze treningo- 
wo-propagandowym. Mistrzostwa muszą po- 
siadać swój własny autorytet muszą one być 
największem świętem kalendarzyka imprez 
poszczególnych gałęzi sportu. 

Wyniki tych pierwszych mistrzostw dały 
w grach końcowych następujące rezultaty. 

W grze pojedyńczej pań po wycofaniu się 
p. L. Grabowieckiej zwycięża p. H. Hohen- 
dlingerówna w finale z p. Dowborową. 

W. grze mieszanej p. Dowborowa prof. 
Weyssenhoff zwycięża parę H. Hohendlin- 
gerówna, Achmatowicz. 

WE 

Od dnia 30 czerwca do 
2 lipca 1931 r. włącznie 
będą wyświetlane filmy: Kin HBiejskie 

r SALA WIEJSKA 

©strobramaka 5. 

Barjera śmierci 
W rolach głównych: Marja Zola» Renato dei Torchio i Bebo Coradi. 
NAD PROGRAM: Wycieczka z przy! 

Początek seansów ód gódz. 6-j — 

Dramat w 7 aktach 
FRdłogtem 

Rafaela Sabatini. 

  

godami Komedja w 2-ch aktach. 
Następny program: Pasierbica. 

  

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — 

Ulubieniec. 5 AKINO-TBATR 
  

w przebojowym ar- 

E NS K 1 

Grę podwójną panów wygrywa para war- 
szawiaków Zbyszewski i Hincz walcząc z Ur- 
banowiczem i prof. Weyssenhoffem. W grze 
tej wyróżnić należy wspaniałą formę Urba- 
nowicza, który jest najbardziej utalentowa- 
nym graczem Wilna. 

W meczu finałowym gry pojedyńczej pa- 
nów między Zbyszewskim, a Hinczem obser- 
wowaliśmy ładną grę. Przy stanie 2:2. Zby- 
szewski zażądał nowych do gry piłek p. Dow 
bor jako jeden z organizatorów odmówił Zby 
szewskiemu jego prośbie. Sędzia przerwał 
mecz. Zbyszewski chcąc postawić na swojem 
przestał grać zabrał te piłki, któremi się gra- 
ło, mając na celu przedłożenie ich w Zwią- 
zku Tenisowym w Warszawie. Mecz decydu- 
jący między Hinczem, a Zbyszewskim ma od- 

być się w Warszawie. 
Grę pocieszenia wygrywa sympatyczny i 

młody jeszcze gracz Przegaliński, zdobywa- 
jąc jako nagrodę rakietę tenisową firmy 
„Olmar“ ze „Startu“. 

Zawodom przyglądała się nikła garść pu- 
bliczności, mimo pięknej słonecznej pogody. 

  

PIERWSZY DZIEŃ PŁYWACKICH 
MISTRZOSTW WARSZAWY. 

Pierwsze dwa dni mistrzostw pływackich 
Warszawy nie przyniosły wyników rewela- 
cyjnych. Padł tylko jeden rekord Polski w 

sztafecie. Natomiast pomyślnym faktem jest 
bardzo liczny udział zawodników, ujrzeliś- 
my na starcie szereg nowych sił, z których 
niektóre zapowiadają się znakomicie. 

W pierwszych dwóch dniach zawodów 
padły wyniki następujące: 

400 mtr. st. dowolnym panów: 1) Bo- 
cheński (AZS), mistrz Warszawy 5:88,4, 2) 
Matysiak (AZS) 6:12,1, 3) Kratochwila (AZS; 

200 mir. st. klas. pań. o mistrzostwo: 1) 
Morawska (Pol:) 3:47,4, 2) Domańska (AZS! 
3:59,1, 3) Biernacka (Pol.) 4:11,1. 

100 mtr. st. klas. chłopców poza konkur 
sem: 1) Lewin II (Mak.) 1:43,2 

200 mtr. st. klas. panów II kl.:.1) Braun 
(Pol.) 3:21,5, 2) Rutman (AZS) 3:33,3. 

Skoki z trampoliny pań o mistrzostwo: 
1) Kowalewska (AZS) 48,36 pkt. 

Skoki wieżowe panów o mistrzostwo: 1: 
Smoderek (Pol.) 51,40 pkt. 

1000 mtr. st. dowolnym pań o mistrzo- 
stwo: 1) Morawska (Pol.) 1:33,7, 2) Święciń 
ska (AZS) 1:35,2, 3) Medresówna (Mak.). 

  

100 mtr. nawznak panów o mistrzostwc: 
1) Szreibman (ŻASS) 1:27,5, 2) Baranowski 
(AZS), 3) Malanowicz (AZS). 

4X200 st. dow. panów: 1) AZS. 11:52.5, 
2) AZS. II — 12:02,5, 3) AZS. III, 4) ŽASS., 
5) Makkabi. 

3X100 st. zmiennym pań o mistrzostwo: 
1) AZS. 5:27,21,,2) Makkabi I 5:41,62, 3) 
Polonja 5:53,3. 

Mecz piłki wodnej AZS. III — Polonja 
3:6. 

100 mtr. nawznak pań 0 mistrzostwo: 
1) Zeligerówna (ŻASS) 1:50,6, 2) Malewska 
(AZS) 1:58,8, 3) Szpigelsztein (Mak.) 2.00,3. 

100 mtr. st. dow. panów II kl. poza kon- 
kursem: 1) Szymańczyk (Pol.) 1:22,5. 2) Kos 
sowski (Legja) 1:23,5, 3) Sobolewski (Pol. 

100 mtr. st. dow. panów o mistrzostwo: 
1) sBocheński (AZS) -1:03,4, 2) Matysiak 
(AZS) 1:09, 3) Szreibman (ŻASS) 1:09,1. 

100 mtr. nawznak II kl. panów poza kon 
kursem: 1) Januszkiewicz (Legja) 1:39,2. 

200 mtr. st. klas. panów: 1) Szreibmann 
II (Legja) 3:12, 2) Makowski (Legja) 3:17, 
3) Kratochwila (AZS). 

400 mtr. st. dow. pań o mistrzostwo: 1) 
Święcińska (AZS) 7:53,2 2) Morawska (Pol) 

    

-7:54,2, 8) Biernacka 8:55,4. 
Skoki z trampoliny panów o mistrzostwo: 

1) Pietrzykowski (PKS) 83,56 pkt., 2) Bielaw 
ski (AZS) 52,22 pkt. 

AX100 mtr. st. dow. pań o mistrzostwo 
1) AZS. 7:19,6, 2) Makkabi I 7:46, 3) Mak 
kabi II. 

3X100 st. ziennym panów: 1) AZS. I. 
4:09,6 — rekord okręgowy, 2) AZS II 4:16,4, 
3) AZS III. 

Po dwóch dniach mistrzostw  punkta- 
cja ogólna przedstawia się następująco: 1) 
AZS. 456 pkt.. 2) Polonja 186, 3) Makkabi 
111, 4) ŽASS. 72, 5) Legja 27 pkt. 

Z punktacji powyższej wynika, że AZS 
znakomicie góruje nad swymi klubowymi 
przeciwnikami w stolicy (Pat.), 

OSTATNI DZIEŃ 
PŁWACKICH MISTRZOSTW WARSZAWY. 

W poniedziałek w trzecim i ostatnim 
dniu zawodów pływackich — о mistrzostwa 
Warszawy kl. A, padły następujące wynik!: 

100 mtr. st. dowolnym pań: 1) Święciń. 
ska (AZS) 31:04 — rekord okręgowy, 2) Mo- 
rawska (Pol.), 3) Biernacka (Pol.). 

1500 mtr. st. dow. panów: 1) Kratochwi- 
la (AZS) 25:02,6, 2) Donderkiewicz (AZS! 

148 (2090) 

3). Moritz (AZS). — 
st. dow. pań: 1) AZS I 4:08,3, 21 

Makkabi I 4:12,6, 3) AZS II. 
5X50 st. dow. panów: 1) 

2) AZS II 2:53,3, 3) Polonja. 
Uwaga: punktację ostateczną mistrzostw 

   

AZS I 2:43,5, 

  

. podamy po rozegraniu meczów piłki wodnej, 

  

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY ULICY 

SIERAKOWSKIEGO. 

Wczoraj w nocy dorożkarz Mutuszewski 
(ul. Słomianka 19) jadąc ulicą Sierakowskie- 
go, zauważył leżącego na chodniku wpobli- 
żu słupa telegraficznego mężczyznę w stanie 
nieprzytomnym.  Dorożk: zawiózł  nie- 
przytomnego do szpitala & akóba, gdzie 
lekarz stwierdził silny wstrząs mózgu. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
jest to zecer gazety „Slowo“ Pawel Opero- 
wiec, 

Ustalono, że Operowiec jadąc rowerem 
ulicą Sierakowskiego naskutek własnej nie- 
ostrożności najechał na słup telegraficzny 
i wskutek udrzenia stracił przytomność. (el 

AŻ CZTERECH PODRZUTKÓW. 

W dniach 28 i 29 b. m. znaleziono pod- 
rzutków: w.kościele św. Piotra i Pawła pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 4 mie 
sięcy; przy ul. Subocz 35 podrzutka płci żeń 
skiej w wieku około 7 miesięcy; przy u! 
Młynowej 9 podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około tygodnia; na dworcu osobowytna 
Wilno podrzutka płci męskiej w wieku oko- 
ło 2 miesięcy. Wszystkie maleństwa umie- 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

NIEOSTROŻNY SZOFER. 

Dnia 29 b m. Jermołajew Anałol, prowa- 
dząc taksówkę 14128, najechał przy zbiegu 
Św. Michalskiej i Zamkowej na przechodzą- 
cego żołnierza, którego nazwiska nie ustalo- 
no. — Szofera zatrzymano. 

OSTATNIE DNI. CZERWCA OBFITOWAŁY 
W WYPADKI. 

Od 28 do 30 b. m. zanotowano wypadków 
110. Zabójstwo 1, rabunek 1, kradzieży 22, 
opilstwa 33, podrzutów 4, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 28. 

    

   

  

   

  

  

rejonowi przedstawiciele na poszczególne miasta woj. Wi- 
leńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego, do RATALNEJ sprze- 
daży artykułów domowej potrzeby. Obowiązkowa gwarancja. 

PENSJONAT 

„Wilnianka” 
w Druskienikach 

ul. Św. Jakóba 16 (obok 
Kościoła) w ogrodzie. 

Piękne słoneczne pokoje, 
werandy. 

Doskonała kuchnia. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłci 'we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 
Premiera! Ulsbiesie- Marry Liedtke, La dane i Alioja Wilbert Yarsbeisvmas 
W E S O ŁY W D O W Į E C Su ieiča šia. Gidkana ЛОН, 

Przepięk/zdjęcia = Lazur. Brzegu. 

Ceny zniżone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. 

Oferty składać: 

Biuro ogłoszeń E. S 0 BO L, 

sub „Rejonowi“. 

  

Blisko parku i kąpieli. 

Druskieniki 
„Willa Nasza* 

ul. Jasna Nr. 13. 

Akuszerka 

Iarjń LAYNOFOWA 
  „ARLIOS“ 

Wilsiska 89, tel. 9-20 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Wilno, Wileńska 22 

Parter od | zł. 

  

POSZUKIWANI 

  

    

  

  

  

»ŹWIĘKOWR io I, UAB 0 ° d 6 t „Poksje de wynajęcia. | Przyjmuje od 3 do 7 więcz. 
5 iadomość na miejscu. „SIANO 

„AÓLLYWOÓO = zwiętowy C Z Ć m Śn ią Z l € WC Z G a D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka Druskieniki Akuszerka 
W rolach głównych: Wiljam Haines, Josephine Mae, James Gruse. NAD PROGRAM:-Dodatek i tygod- 

nik dźwiękowy „Paramountu*. Na |-szy seans ceny zniżone. mai seansėw o godz. 4,6, 8i 1030. 

Student z Sztokholmu 
Główne role odtwarzaj LA jwybitn. artyści teatrów szwedzkich. 

szechświatowy doc dźwiękowy Foxa. 
W dnie świąt. YE — — 

  Wilno, ul. Zawelna Nr. 7, tel. 841. 
POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 
rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniottw., 

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia. 

Mlokiew. 22, tel. 15-28 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Pensjonat „Niemen* 
tuż przy parku Ceczota. 

Kuchnia wykwintna, 
Ceny przystępne. 

Druskieniki 
Hotel Europejski, 

pensjonat Z. Glińskiej. 
Pokój i całodzienne utrzy- 

manie 12 zł. 

  Marja Krzzina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

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

иии A 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Dziś! Pierwszy, wspaniały, prze- 
piękny film džwickowo-muzyezno- 
śpiewny produkcji szwedzkiej 

  

  

Hymn prawdziwej miłości zo dzieżcząj, 
NAD PROGRAM: 

Początek seansów o g. 4, 6, Bi 10.30. 
  

  

Ceny zniżone. OBWIESZCZENIE.   

Wykwintne, Mocne, 

    

Od roku 1843 istnieje 
= 

Wilenkin 

ы   

    

  

  

  

  

  

  

        
Kino Kolejowe | Dziś i dni nast. D ° l k s || SZCZĘŚLIWE | QSY 3-eį KLASY ww wee a ah 

Wielki film Z l e Ww c Z y n a Z e S p e u n 1 XXIII Polskiej Państwowej Loterji Klasowej A DRUKARNIA 
a e W rol. M Ast Ben Bard dla nowonabywców oraz do zamiany dla posiada- Na dogodnych Warmkach DRUSKIENIKI i 

Sensac. historja niewinnej dziewczyny, szantaż. przez ję przestępców. rol. gł.: arry As: or i Ben ra. zy losów klaśy poprzedniej są już do nabycia I NA RATY Pensjonat „Druskonie" INTROLIGATORNIA 
kol Kulisy świata przestępczego! Podłoże sensanc. zbrodni wielkomiejskich! Walki policji ze światem podziemnymi a al 1 Listopada 22 k 

'ebak aworea kolejow.) Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Awantury miłosne z Harry Lidtke w zol. gł w najpopularniejszej i najśzczęśliwszej kolekturze NĄDESZŁY NOWOŚCI. © da a Z N I c Z* 

Wielki 100% H. MI NKOWSKI a Om URO Wilno, św. dańske Hr. 1 į 
Diwiękowy Kino-Teatr |pzistr Wielki M A R S Z W u S E L N Y Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. Raise roždže i mui wykwintna. Telefon 3-40. | 

STYLOWY A iii o HB ae a | o DRUSKIENII, ||| Due oce . >: SZ Pensjonat „Marysieńka* raki, Książki Ga 

Šia Kika. | Wina 2 k "Fay Wray 4 Erich vón Strocheim. - ei |ZoONAACAE 4 RO am . Н в | k * | malowniczo położony na SB Zz 
mom. @ Koguciki Karmazyny is a AS uroczem jeziorem Drusko- zaproszenia, ae 

"Kino - Teatr Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! _ Realizacj "NI reżysera węgierskiego Dr. Pawła Fejosa — z lęgów marcowych i kwietniów niedrogo sprzedam. rz p я NI E e o aa < ё As : sta, widna i słoneczna, 
1 & | wzriszające dzieje W rolach główn.: Cudna Barbara Kent Równięż | Mam do sprzedania wylęgarnię „Tar- yplomow.  siostra-pie- SB miejscu. Kuchaia WYKOWEWA i ; : : MOS age: 200 siai pianie zupełnie dobryki lęgniarka poszuk. pra- | wykwintna jarska i mięs- PUNKTUALNIE ® dwojga młod. serc i nowa chluba Ameryki Clenn Tryon. Aleksander Kwiatkowski 5688 cy przy SRO DOZĄ Ta Ceny iarete Lapis Roca 

“ i ilna, nie lub do szpitala. Łask. == Ža > Htokiowicza 11, 15-02 NAD PROGRAM: Arcywesoła a w 3-ch aktach. poka Klasą WIJSPAKA żele = Bay Shox” Kjewika 6 | SOLIDNIE 2 į         

  
Ze” książ. wojskową, 

kartę mob., wydane S 

PSAS A ва UDZIELAM 
korepetycyį 

kowicza, rocznik 1904 — 
uniewažnia się. 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

EIDOS RAA 

dła W. K. Instalacje elektryczne 

m. 1 p. Halin 5) 

24 MI roku bież. zgi- 
"Willa nął pies Ceter- 

Irlandzki, nazywa się Alf. 
Uprasza się o zawiadom. 
lub odprow. pod adresem: 
Portowy z. 5 m. |. Ukry- 
wanie będzie ścigane są- 

       

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P.C., po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 7 lipca 
1931 r. o g. 10-ej iano w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 

PRZETARG. 
Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizo- 

nowego ogłasza przetarg na roboty konser 
wacyjno-budowlane w budynku Oficesrkie- 
go Kasyna Garnizonowego— Mickiewicza 13. 

UWAGA PALACZE! 
BONICOT 

Dwie krople BONICOTU, wstrzyknięte do papiero- 
sa, cygara lub fajki, chronią gardło, płuca, serce, 

  

  

żołądek i jelita od szkodliwego działania nikotyny. bė Rn ma m e: gi aaa. M AE aa RAE, Da) dzwonki sygnalizacyj- || a 
BONIKOT preparat . . . . . . . . 21. 3,— kę S ! Aa WI 2. : ki go. składającego 3 z 30 Rak: męskich kolorowych, D: oszczędność! Arty- | Ne, ustawienie aparatów P 0 M do sprze- 
BONIKOT strzykawka S a 450 | У omendzie acu ilno, ul. ośsciuszki par jedwabnych pończoch, 5 swetrów wełnianych styczne nadrabianie | radjowych i telefonów dania, 

i 20 par skarpetek, oszacowanego na sumę zł. 430 na 
zaspokojenie pretensji D/H, I. Cwejko S-ka Akcyjna 
w sumie 400 zł. z %% i kosztami. 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 

jedw. fild. pończoch, skar- 
petek oraz podnoszenie 
oczek na poczekaniu w 

wykonywa koncesjonowa- 
ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 

7, pokój Nr. 29, gdzie można nabyć ślepe 
kosztorysy. 

  

pompie 4871 zł. 7.50       Żądajcie wszędzie; gdzie niema, wprost we firmie: ( )erty w zalakowanych kopertach naa Opis Tzedły i Gać. OR IMIEGY EL Селентапу Буб a v ле 
. + . . х а Ž Ve AB t Poń - d Nr. 46), - 

POLSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE „BONICOT“ sp. z o. o.| leży składać w Komendzie Placu pokój | może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C met Waledaka di ul. Ofiarna Nr. 4‚ т. 9. RP a 
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15) Wreszcie mr. Wan otworzył małe drzwiczki. Buchnął 
snop światła. W pierwszej izbie było pusto, tylko 

buteleczkę i coś łyknął, a potem otoczył się obłokami 
dymu. 

= A 
dżumę? 

ile ludzi, według pana, może umrzeć na TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

e 
Wichrowski zamyślił się nad smatnym losom nie 

szczęśliwych ludzi, a Wam zmienił temat rozmowy: 

— Wie pan, że w tym roku będzie u nas dżuma? 

— Z czego pan to wnosi? 

— Byłem w tych dniąch w Mongotji i widziałem 
całe masy małych gryzoniów, zwanych po rosyjsku 
tarabaganami. Gromadnie koczowały one na wschód, 
jakby uciekając w popłochu. Jest to nieomylny znak, 
że będzie dżuma. Tarabagany zwykle roznoszą zarazę. 

— (zy w Chinach stosują jakie środki przeciwko 
dżumie, prowadzą jaką walkę z epidemją? —- zapytał 
Wichrowski. 

— A poco, — odparł mr. Wan — kraj nasz 
cierpi od przeludnienia, dżuma trochę wytrzebi, jest 
lżej, dopomaga również Żółta rzeka, która przy wyle- 
wie zmiata kilka powiatów. To samo jest w Japonji; 
gdyby nie trzęsienia ziemi Japończycy sami musieliby 
się zająć ludożerstwem. Pamiętam kilka lat temu była 
dżuma i wtedy mówiono o środkach w celu zwalczania 
epidemji. Byłem, jako tłumacz podczas rozmowy na- 

-- Dużo, bardzo dużo — oświadczył konsul. 
— Naprzykład, ile? 
— Może sto tysięcy, może dwieście, a nawet pół 

miljona. 
— Et, głupstwo — oświadczył gubernator, niech 

nawet umrze 10 moljonów, to jeszcze w Chinach zo- 
stanie 410 miljonów, więc o co się martwić? 

Po długich targach gubernator dał kilkaset rubli 
na środki ochronne przeciwko dżumie, a wychodząc 
od konsula powiedział: 

— Jak drogo mnie kosztują ci cudzoziemcy. 
Tak u nas patrzą na walkę z dżumą — zakończył 

z uśmiechem mr. Wan. : 
— No, dobrze, a społeczeństwo chińskie, prasa, 

czyż nikt nie wystąpi przeciwko takiemu poglądowi 
rządu? — zapytuje Wichrowski. 

— Ech, jakie społeczeństwo. Kupcy, którzy są 
zajęci swemi interesami, prosty naród, ten nie wierzy, 
że dżuma jest jakąś epidemją, wszyscy myślą , że to kar 
za grzechy, urzędnicy, którzy kradną i formalnie słu: 
chają władzy? Więc, któż pozostał? Cudzoziemcy, ci 
zwykle podczas dżumy pierwsi uciekają. 

-— Wie pan co — niespodziewanie zaproponował 
mr. Wan — może pójdziemy na fajeczkę. Pewno pan 
nie był jeszcze w naszych palarniach. 

jeden Chińczyk, jakby na czatach, drzemał w kącie. 
W drugim pokoju, który był nieźle umeblowany, było 
gwarno. Centralne miejsce zajmowal „džangujda“, t. j. 
gospodarz lokalu. Zgarbiony siedział przed urną, 
w której słabo świeciły się rozżarzone węgle. Wichrow- 
ski przyjrzał mu się bacznie. Nigdy jeszcze nie widział 
tak okropnie pomarszczonej. twarzy. Jakiś okropny 
zlepek niezliczonych, wyżłobionych nielitościwą ręką 
czasu, głębokich brózd. A kiedy śmiał się; cała twarz 
kurczyła się w potwornych grymasach i zdawało się, 
że wszystkie zbrodnie świata są na niej wyryte. 
Człowiek tęn napychał fajki jakąś czarną masą, a po- 
tem brał na szpilkę odrobinkę czegoś z maleńkiej 
miseczki i wkładał do fajki. W tejże izbie na uboczu 
stały tapczany; na niektórych z nich leżały już mio- 
tające się figury ludzkie. 
mistrzowi,wziął od niego fajkę i podał ją Wiehrow- 
skiemu. Chińczyk coś powiedział do Wana, a patrząc 
na nieznanego cudzoziemca zaśmiał się cynieznie. Wan 
również wziął fajkę i obaj zajęli miejsca na tapczanach. 
Wichrowski spostrzegł, że dalej jeszcze była izba, 
w której rozlegały się chrapania i niesamowite okrzyki. 
Pokój, w którym pozostali, był słabo oświetlony, lecz 
Wichrowski ze swego miejsca widział, kto wchodził 
do palarni. Mr. Wan bawił go rozmową i zachwałał 
palenie, lecz on nie miał ochoty narazie pogrążać się 

Mr. Wan rzucił monetę | 

Mr. Wan opowiadał, jakiego rodzaju wizje mie- 
wają palacze opjum. 

— Najczęściej śnią się im obrazy wojenne, po- 
mimo tego, że Chińczycy wogóle są antymilitaryści. 
Widzą się na czele zwycięskich wojsk, wkraczających 
do rodzinnego miasta. 

Drzwi palarni otwierały się coraz częściej. Nowi- 
cjusze oglądali się nieśmiało, stali bywaley tępo spo- 
glądali na dobrze znane sceny i spieszyli się. „Dżan- 
gujda“ dumny i wyniosły niedbale rozdawał maleńkie 
dozy szczęścia, czując, że on jest tym eudotwrócą, 
z mocy którego nędzarze stają się bogaczami, potwory 
przeistaczają się w urodziwych, ślepi odzyskują wzrok, 
odtrąceni stają się ubóstwianymi a wszyscy zostają 
królami życia, czerpiąc obficie rozkosze, które daje 
uroda, bogactwo, młodość i miłość. 

Cicho wsunęła się nowa postać. .Z pod rozpiętego 
futra wyglądała jasna bluzka, młoda twarz zdradzała 
nerwowe napięcie, w oczach drgały błyski znanej już 
rozkoszy. Stanęła na chwilę bez ruchu, śledząc, jak 
wrażenie sprawiło na obecnych jej wejście. Mistrz 
poznał ją. Zmarszczki na jego twarzy skłębiły się 
w jeszeze drobniejsze kręgi, a w każdym z nich prze- 
bijały się tysiące pokus i rozpustnych myśli. Biała 
kobieta zbliżyła się do niego i coś szepnęła. Szafarz 
szczęścia pokiwał głową przecząco. 
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rąco przekonywał gubernatora, że należy zarządzić stauracji. który trafił do domu warjatów. lepiej -— wypłuł zjadliwym szeptem 
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      mego, poklepał po ramieniu i dał fajkę. Szwed wyjął 
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